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ZESZYTY  N

NR 763 EKONOMICZNE PROBLEMY NR 105 2013

ANDRZEJ BYTNIEWSKI

MATYCZNYCH 
TWA INFORMACYJNEGO

Wprowadzenie

Dotychczas wyk
ierowana jest na sys-

temy informatyczne - , a podstawowym 
jego celem jest przedstawienie, jak w konsekwencji systemy te na rozwój 

Rozwój technologii informatycznych za-
organizacji i . Wzrost ten przejawia 

e-
go i u-

o-
emów informatycznych 

.
Aby - ,

zaprojektowane i oprogramowane odpowiednie systemy informatyczne. We wcze-

o-
y-

z-



Andrzej Bytniewski14

1. R -

nia problematyki z-
e-

- -
niej w dwojaki spo-

sób: poprzez produkt cyfrowy1 (program komputerowy, e-book, film, utwór mu-
zyczny, obraz itp.) lub na 

od-
-

produktów cyfrowych). 
Zgodnie z definicj o-

darka (POIG) przez -

-
2 -

inicjowany przez system informatyczny.
Ponadto e- 3:

- n-
formatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, np. przez 
Internet,

- ,
-

samej lokalizacji, czyli zdalnie,
- y-

tanie/zamówienie,
-

i aktualizacyjnych w bazach danych.

)4:
- serwisy informacyjne, vortale, gazety i czasopisma online,
- biblioteki cyfrowe, e-book, audiobook, video-on-demand,

1 -Kacperek: cyfrowych w Polsce, w: Systemy 
wspomagania organizacji, red. T. - Sroka, Wydawnictwo UE w Katowicach, 
Katowice 2012, s. 192.

2 Co to jest e- , http://www.web.gov.pl/informacje-o-euslugach/40_14_co-to-jest-e-

3 Ibidem.
4 Ibidem.
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- e- -ubezpieczenia, e-finanse,
- Polcard, eCard),
- e-rozrywka, e-fotoalbumy, psychozabawy, psychotesty,
- e-learning, e- ,
- e-rezerwacje, e-bilety, e-rekrutacja, e-ankiety,
- e- -oferty, aukcje internetowe.
Na p wyspecyfikowane e-us o-

I , w jakim zakresie ono je 
wykorzystuje,

istnieje wiele defi-
, a-

W litera 5 definicji spo-

r-
czymi.

Nowaka6

, defini-
7 j-

skiej, a cytowana przez K. Doktorowicz, zgodnie z któ a-
cyjne e gromadzenia 

o-

jako takie”8.

5 J. Nowak ze na podstawie l a-
cyjnego, ie

6 J. Nowak: – geneza i definicje, http://www.silesia.org.pl/ 
upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne- p 10.10.2012].

7 N p
,

jak ,
-

technologiczne i organizacyjne, które preferuje autor niniejszego opracowania. Szczególnie wi-

8 , polityki i kultury, red. K. Dokto-
rowicz,
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o-
miczno- stanowi fundament tego e-

powszechnie infrastruktur informatyczn i korzy-
z niej na co dz Internet).

obywateli i pracowników stanowi n-
formacyjnego. Jednak nie istnieje ono zasadniczo bez otoczenia zinstytucjonalizo-

i-
i pracownika z tym 

o 9.
a-

o-

dów administracji, instytucji, towarzystw ubezpieczeniowych, naukowych, banków, 
o-
o-

A jstw technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych, s-

w zakresie uzyskiwania informacji i ich przetwarzania w trybie online. N pod-

-

,

e-
, mo-

- o-
które rodzaju systemu, jak 

-
z obszaru administracji publicznej i organizacji gospodarczych.

9 A. Bytniewski: 
informacyjnego, w: , red. J. Korczak, I. Chomiak-Orsa, 
H. Sroka,
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2. -
administracji publicznej i organizacji gospodarczych

Wykorzystanie systemów informatycznych w szeroko rozumianej administra-
nak dopiero 

-
do o-

nomizacji p k-
i e

petent niejako sam e- o-
wiedniego systemu informatyczn korzystne,
nie musi na 

e-
mów inf d n-
tralnych, wojewódzkich, powiatowych, do gminnych. W niniejszym opracowaniu 

powszechnych e- ich s-
tem CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) oraz ePUAP (elektro-

System CEPiK jest aktualizowany danymi o rejestracji pojazdów oraz wyda-
nych prawach jazdy w
OC, bad

30 podmiotów (np. policja, producenci, importerzy samochodów, Agencja Bezpie-
niczna, Inspekcja Transportu Drogowego, stacje 

kontroli pojazdów Staty-
styczny)10.

cych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, policji, ITD, Biura Informacji 
11, z ponad 3500 stacji kontroli po-

i-
kowane z innymi obiektami ewidencji. 

a-
-u

10 http://asseco.com/pl/assets/Uploads/Cepik.pdf [dost p 7.11.2012].
11

kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych.
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W obszarze admin r-
na takie 

funkcje (e- i-
dziecka, zawieraniem m

nazwiska itp.

publiczna w naszym y-

e-
mów informatycznych, które m funkcje realizowane w trybie online, co ma 

a ogra-

z nazwy

szeroko 

e w 
sklepach internetowych ó-

3. Ogólna 

Oceny rozwoju o-

sieci i korzystanie z e-

.
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, na przestrzeni lat 2008-2012 na-

Na p
u procen-

towego na przestrzeni lat 2008–201
33,4%12 liczby – z 49,9% 
do 60,2%, czyli o 10,3 punktu procentowego w tym samym 

nternetu szerokopasmowego, któ-
analogicznym u pro-

centowego.

12 A. Bytniewski: Systemy informatyczne organizacji…, s. 179.
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Tabela 1

Internet i sposób korzystania z e-

(w przedziale wiekowym 16–74 lata) w latach 2008–2012

Wyszczególnienie (cechy) 2008 2009 2010 2011
2011 
(UE-
27)

2012

1 Gospodarstwa domowe z kompute-
rami 58,9 66,1 69,0 71,3 77,0 73,4

2 49,9 53,3 57,7 60,0 69,0 60,2

3 Internetu w domu 47,6 58,6 63,4 66,6 82,6 70,5

4 Internetu 
szerokopasmowego 37,9 51,1, 56,8 61,1 68,0 57,9

5
Internet (w wieku 16–74 lata) 44,3 51,6 54,6 57,9 68,0 58,7

6
przez Internet rzeczy
prywatnego 

18,0 23,3 28,9 29,74 43,0 30,3

7 - n-
kowych 26,4 bd. bd. 30,013 bd. 37,014

Legenda: UE-27 – kraje Unii Europejskiej, bd. – brak danych.

opracowanie : cyjne w Polsce. Wyniki 
–2012, , y-

styczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012.

osób Internetu
w badanym okresie (2008–2012) o 14,4 punktu procentowego i wynosi w roku 

I a-
ch celów internautów, jak15 k-

tronicznej – – 47,5%, 
czytanie i pobieranie czasopism online –
zdrowia – ewizji online – 23,4%, korzystanie 

– 32,0%, telefonowanie przez Internet i odbywanie wideokonfe-
rencji – 24,1%. 

Internet rzeczy y-
badanego okresu (2008–

13 Dane opublikowane przez CBOS.
14 Ibidem.
15 . …, s. 116.
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u procentowego i w roku 2012 wynosi 30,3% osób.
krajach

-
– 37%. Oznacza to istotny 

,

swoich 
u-

dowlanych. Skutkiem tego jest znaczne zmniejszenie ogólnych kosztów funkcjo-
nowania banków, tym samym ich konkurencyj-

tycznie z roku na 
a-

- .
N

ty e-

Podsumowanie

onych tu e- s-
temów informatycznych (np. systemów bankowych, sklepów internetowych, sys-

o-

z-
W badanym okresie 2008– y-

Internetu szerokopasmowego” – 29,1 
punktu procentowego, a najmniejszy – –
10,3 punktu procentowego. jest 

górnego
a potrzebne i zasadne.

Literatura

1. Bytniewski A.: e-
, w: Systemy inf , red. J. Korczak, 

I. Chomiak-Orsa, H. Sroka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-



21

2. Co to jest e- , http://www.web.gov.pl/informacje-o-euslugach/40_14_co-to-
jest-e-usluga.html

3. Nowak J.: o informacyjne – geneza i definicje, http://www.silesia,
org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf

4. -Kacperek J.: ,
w: Systemy wspomagania organizacji, red. T. ka- Sroka, Wydaw-
nictwo UE w Katowicach, Katowice 2012.

5. –
2012, , , Informacje 
i opracowania statystyczne, Warszawa 2012.

6. , red. 
K. Doktorowicz, 

IFORMATION SYSTEMS AND THEIR IMPACT 
ON THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY

Summary

The paper presents the considerations for the information society and the exam-
ples of information systems, which allow providing the e-services. The examples of the 
e-services were specified. The development of the information society, in very simpli-
fied way, by giving indicators of growth of selected features, which was used as the 
characteristics of this society, was also indicated.

Translated by Marcin Hernes
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ADAM GÓRNY

Wprowadzenie

zej oraz równocze-
poszukiwania czyn-

ników przewagi konkurencyjnej. W ostatnich latach w zapewnieniu rozwoju przed-

ich poz
– gdy otoczenie 

o-
darczego.

nników rozwoju odgrywa odpowie-
J e wymaga pozyskania informacji nie-

obszary o procesu im-
y oraz wskaza

jego zmiany i doskonalenia.
u-

ach oparto 

26000.

1. 

W y-
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skania informacji jej wykorzystania to podstawa funkcjonowania 
organizacji, rozpatrywana e-

o-
ci1. Skuteczne funkcjonowanie organizacji determinowane jest odpowiednim 

prze e rozu-
2, opart n-

formacji.
Warunkiem zapewnienia sk jest uzyskanie

wiedz
na temat aktualnego stanu rozpatrywanego problemu, a e mo

nowanego i efektywnego wykorzystania. Wynika to z defini-

o-
nia3. Jak z tego 

wynika, , decyzja, zakaz lub polecenie przekazy-
4.

Uzyskanie sukcesu w walce o klienta wymaga zwrócenia uwagi na cechy 
pewnienie 

u-
a Do

szczególnie is funkcje5:
-
-
-
-

, ego
6:

-
- potencjalnych, m ,

1 A. Górny: a-

nr 695, Szczecin 2011, s. 41-50.
2 Zob.: K. Boksta- , w: ,

A. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 28.
3 J. Czekaj: , Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, s. 17.
4 Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003, s. 208-220.
5 W. Flakiewicz: o-

dzaje, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 18-19.
6 Ibidem, s. 28.
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- rzeczywistych,
- , .

macie opracowania,

oraz zastosowania jej 

ó-
jej aspekt psy-

2.

, w którym organizacja funkcjonuje. 
o-

na rzecz ekonomicznego rozwoju przed-
przy równoczesnym zachowaniu troski a-

cowników i ich rodzin, o lokaln oraz o e7.
obsza-

rów f co pozwala na uzyskanie lepszej, ogólnej 
y-

i a-
Nie mniej istotny jest wzrost kultury orga-

nizacyjnej na rynku,
i 8.

deter-

d-

poza unormowania obligatoryjne, do dobrej praktyki biznesowej, 

7

biznesu nr 5, s. 10-13.
8 -Nowosielska: e-

2006.
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9.
for nione od ich adresata. 

e-
10:

- r-
malne umowy, 
m.in. akcjonariuszy, pracowników, klientów i dostawców),

-

( e-

organizacji o-
imi, ych o-

3.

a-
nia wprowadza

11:
- o-

nalenia,
- ustanowienie celów ych ych d-

koniecznych do wprowadzenia zmian,
-
- ej

-
- ych

e-

9 A. Górny: Ergonomi ,
w: , red. E. Skrzypek, Uniwersytet Marii Curii-

-388.
10 unku przedsi

biorstwa, w: –
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010, s. 214.

11 A. Górny: – ,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu nr 695, Szczecin 
2012, s. 41-50.
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nia dalszych zmian i modyfikacji,
- formalizowanie wprowadzonych oraz zasadnych do wprowadzenia zmian.

jako efekt zastoso-

w uzyskiwaniu zamierzonych efektów12

su informacji efektywne e
i funkcjonowanie :

- a-

- rozumi poprzez zapewnienie identyfi-
kacji a interesariuszy),

-
do zapewnienia komunikacji oraz realizacji w celu

u-

informacji do wybranych klu-

w tabeli 1. W zestawieniu w podczas realizacji dzia-

Tabela 1

Wybrane kluczowe 
obszary CSR Zadania informacji odniesione do specyfiki obszaru CSR 

Praktyki z zakresu 
pracy

1. I
-
- rudnieniem,
-
-
-
potrzeb pracodawców i podwykonawców

Wybrane kluczowe 
obszary CSR Zadania informacji odniesione do specyfiki obszaru CSR 

12 A. Górny: …, s. 41-50.
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Praktyki z zakresu 
pracy (cd.)

2. I
-
-

-
-
- przestrzeganie prawa w procesie zatrudniania i zwalniania,
-
- o-
nego,
-

Z
j
l-

nej

1. I relacji ze

-

-
oraz innymi podmiotami,
- ó-
stwa, propagowanie rozwoju.
2. I ci lokalnej:
-

-

-
- poszu
cych,
-
-
-

Wybrane kluczowe 
obszary CSR Zadania informacji odniesione do specyfiki obszaru CSR 

rodowisko 1. I
- e-
nia zrówn
-
lokalnym, regionalnym i globalnym,
-
- o-

-
.

2. I

-
-
- o-

az produkcji odpadów,
-

-

-
- a-

opracowanie -ISO 26000:2012.
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Podsumowanie

Posiadanie odpowiednich i wymaganych dla efektywnego rozwoju przedsi
biorstwa informacji jako istotny czynnik sukcesu rynkowego oraz 

i-
echy 

13:
- u-

- k-

-

- enie ich drogi prze-
i ej specyfik r-

stwa,
- e w organizacji zmiany,
-
- .

i kompetencje 

rmacji, takich jak:
- potrzeba informacji – opinie, prognozy, diagnozy i dane faktograficz-

o a-
14,

- aspekt psychologiczny informacji – z y cia in-
,

- j informacji – z a z jej charakterystycznymi atrybutami obej-
mu

15.
M u w r-

16.

13 M. Brojak-Trzaskowska: ,
w: , red. J. Engelhard, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 67-70.

14 E. Kolbusz: , „In-
formatyka” 1991, nr 8, s. 7-11.

15 Metody organizowania procesów 
pracy, PWE, Warszawa 1996, s. 30-31; J.A.F. Stoner: Kierowanie, Warszawa 1996, s. 476.

16 K. Boksta- …, s. 29.
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AN INFORMATION IN CSR IMPLEMENTATION

Summary

At work the question of information in the Corporate Social Responsibility has 
been presented. A basis to considering was ISO 26000 standard. A role, signification 
and the task of information has been shown. 

Recognized, that the information is the determining elements of effective imple-
mentation the principles of social responsibility. In detail was referred its tasks in areas 
of functional conditions of social responsibility.

Translated by Adam Górny
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KUTERA

TECHNOLOGIE MOBILNE JAKO DETERMINANTA ROZWOJU INNOWACYJNEGO
ACYJNEGO

Wprowadzenie

a-
o-

a-
e-
o-
a-

o-

na z zastosowania n

innowacyjnego 

1. Istota i znaczenie technologii mobilnych

l-
a-
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o-
gramowanie (software) oraz metody organizacji danych1.

2 G. Benki, technologia definiowana jest jako systematyzacja 

W artykule tym 

e y
, a-

rewolucji”3

o ich unikatowo i i powszechnej akceptacji4, 5:
- – a-

nie ,
- zdo
- lokalizacja – niu technologii geolokalizacyjnych (GPS) 

ownicy ,
- –

prze
- – o-

, jak i konfiguracji profili,
- proklienckie nastawienie – zaspokajanie istotn

.
o-

a w funkcjonowaniu przestrzeni gospodarczej, z którymi wcze-
o-
y-

1 E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski: o-
spodarce, PWE, Warszawa 2005.

2 G. Benko: Geografia technopolii, PWE, Warszawa 1993, s. 40.
3 D. Steinbeck: Mobile Revolution: The Making of Worldwide Mobile Markets, Kogan 

Page Limited 2005.
4 A. Grantham, G. Tsekouras: Diffusing Wireless Applications in a Mobile Word, „Tech-

nology in Society” 2005, s. 85-104.
5 J. Gebauer, M.J. Shaw: Success Factors and Impacts of Mobile Business Applications: 

Results from Mobile e-Procurement Study, „International Journal of Electronic Commerce” 2004, 
s. 19-41.



Technologie mobilne jako determinanta rozwoju innowacyjnego… 35

o-

o-
o-

–
j-

sp
one nowe paradygmaty naukowe oraz stworzone nowe modele

biznesowe.
przedstawiono u-

- w 2012 roku
ekosystemem, i-
nach, a w 2013 przewidywany jest ten trend jako globalny6,

- b Polsce liczba sprzedanych 
oku7,

- zapowiadany jest upadek prasy drukowanej na rzecz edycji cyfrowych osa-
8,

- s
Facebook 470 mln 9.

a-
o-

z-
w-

ak zarysowanego zjawiska 

-
- nich,
-

6 http://mashable.com/2013/01/08/tablets-outsell-notebooks/
7 http://mamstartup.pl/aktualnosci/3391/rewolucja-mobile-trwa-na-dobre-infografika
8 Ibidem.
9 http://ben-evans.com/benedictevans/2013/1/2/facebooks-545m-mobile-app-users
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2. 

Intensywny rozwój technologii mobilnych w ostatnich latach w sposób istotny 

e-
sów komunikacyjnych. Uwolnie

e-

poprzez fale radiowe) – wszystko to s
10.

1956-1957. W 1956 roku po raz pierwszy w historii Ameryki liczba pracowników 

gospodarce informacyjnej11.
roku j-

12:
- rozwój technologii,
- budowa gospodarki wiedzy i informacji.
W wyni

a-

13 m.in.: 

Kolbusz i Rejer14

ji w dowolnym miejscu i czasie.
Turban i in.15 h-

o-

10 K. Krzysztofek: orytmiczne?, w: Re: 
Internet – , Jonak, Wydawnic-
twa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

11 J. Naisbitt: , Zysk 
i S-ka,

12 P. Drucker: The Age of Discontinuity, Harper Colophon Books, New York 1968.
13 Komunikacja gospodarcza, red. E. Niedzielska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

14 E. Kolbusz, I. Rejer: , Wydawnictwo Naukowe 

15 E. Turban, J. Lee, D. King, M. Warkentin, H. Chung: Electronic Commerce 2002.
A Managerial Prespective, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2002.
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-
–

- ,
–

- hno-
–

- a-
– indywidualizacja,

-
z siln – wirtualizacja.

Rheingold16 roku o

W nowe 
i-

17.
S i-

dzie go wcale18. R tu 

praktyce. tutaj do optymistycznych na temat 
z-

twie szeroko wykorzystuj
cym , e19:

- y-
twarza wiedzy o sobie,

- szybciej zmi
dotychczasowe struktury i praktyki,

-

z-
w naukach 

o-
niecznych do wykonania pewnego zadania, który ma w-

16 H. Rheingold: Smart Mobs. The Next Social Revolution. Transforming Cultures and 
Communities in the Age of Instant Access, Basic Books, Cambridge 2002.

17 K. Krzysztofek: …
18 A. Giddens: Socjologia, PWN, Warszawa 2007.
19 Ibidem.
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20. Dzisiejsze technolo-

21. Mechanizacja pew-

odpowiada za kreatywne 
n-

o-

i ak zwana o-
-

teorii retrybalizacji McLuhana 
22

zaletami.

3. 

Zagadn
Nie-

zwykle istotne w ob-
oraz pr

23

Europejskiej. wsparcia unijnego 
24.

oraz

20 T. Carmen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein: Wprowadzenie do algorytmów, WNT, 
Warszawa 2004.

21 K. Krzysztofek: …
22 -

kulturowe i edukacyjne aspekty spo
144. 

23 o-
gramowania funduszy europejskich 2014-2020, Ogólnopolska Federacja Organizacji Po o-
wych, Warszawa 2012, http://konsultacje.ofop.eu/index.php?option=com_content&view= artic-
le&id=165:innowacyjno&catid=49:europejskie&Itemid=105 

24 F. Pazderski: , cz. 2: ,
http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program Polityki Spolecznej/Ekonomia spolecz-

- -F_Pazderski.pdf
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obie sfery: i
25. Aby 

e-

s-
o-

: praca, 
edukacj i badania,

potrzebnych dla radzenia sobie 
z wyzwaniami stawianymi przez turbulentne otoczenie.

26:
- ryzykiem podejmowania eksperymentów i niekonwencjonalnym podej-

ym y-

- z-

-
- budowaniem i wykorzystywaniem kultury kreatywnej.
Wszystkie wymienione obszary

e-

s-
y

25 , 2011,
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=F097F77CB45F4895843C368AD881CE94

26
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o-

obywatelskiej poprz a-
r-

a innowacyjnego mobilnego 

-
-

technologie transmisji danych,
-

z-

- a-
ki wykorzystywanej technologii,

-

- l-

- zasem prowadz
do alienacji, ale eliminuj

rednio do zainteresowanej osoby 
i Jednostka 

cji
globalne zasoby informacji c aktualiza-

a-

a-
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Tabela 1

ormacyjnego 
oparte na technologiach mobilnych

Forma 

M-zdrowie

- wykorzystanie mobilnych 

z-
nych, jak i klinicznych), 
- dostarczanie tych informacji 
personelowi medycznemu, pa-
cjentom i naukowcom, 
- monitorowanie stanu zdrowia 
pacjentów w czasie rzeczywi-
stym,
- zapewnianie pacjentom bezpo-

-
- redukcja liczby papierowych dokumen-
tów,
- z
reagowania na potrzeby pacjentów,
- lepsze e

zystkich nie-

- automatyczna identyfikacja potrzeb 
kadrowych asowanie ich 

,
- m r-
macji personelowi medycznemu 
i lepsza koordynacja pracy personelu27

M-edukacja

-
szybkiego przyswojenia wiedzy
-

-
szkolonych, mobilne dzienniki, 
- synchronizacja terminów, eta-

jednostkami lekcyjnymi,
- mobilne laboratoria, mobilne 
aplikacje i gry edukacyjne

- natychmiastowy kontakt nauczyciela 
i ucznia,
- samodzielne planowanie i gospodarowa-

-
przez nauczyciela,
-
jednostki szkoleniowej,
- o-
wych technik szkoleniowych

Praca 
mobilna

-
systemów informatycznych,
- wykorzystywanie mobilnych 
terminarzy,
-
- raportowanie zdalne,
- nadzorowanie i organizacja 
pracy pracowników mobilnych 

- n-

- a-
trudnianiu mobilnych pracowników,
-
- elastyczne harmonogramowanie pracy,
- optymalne planowanie tras przejazdu 
pracowników mobilnych

Technologie 
mobilne w 
badaniach 

naukowych

-
z naukowych baz danych,
-

a-
nia wyników,
- ankiety w aplikacji mobilnej,
- automatyczna synchronizacja 

-
w dowolnym czasie i miejscu,
-

technik multimedialnych,
-
i

27 I. Wojtkowski: Technologie mobilne w ochronie zdrowia, 2008, 
http://www.infovidematrix.pl/inspiracje/?p=49
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danych, prezentacja wyników,
- mobilne laboratoria badawcze

-
z danymi geolokalizacyjnymi

M-
administracja

-

- umawianie wizyt, zamawianie 

petenta,
- informowanie o statusie spraw,
- powiadomienia kryzysowe

-
administracyjnymi lub kryzysowymi do 
obywateli w krótkim czasie,
-
procesów administracyjnych, 
-
o zmianie statusu sprawy

Technologie 
mobilne a 

czas wolny

- mobilne aplikacje rozrywkowe,
-
multimedialnego (filmy, muzyka, 
mobilne radio i TV), 
- dystrybucja informacji o wyda-
rzeniach kulturalnych, sporto-
wych itp.,
- z-
nych (np. lokalizacja sklepów, 
banków itp.),
- mobilne akcje promocyjne 

- i-
zycznej (sport, rekreacja)  

-
o ania wolnego 
czasu w konkretnym miejscu przebywania 
i terminie lub o-
nym m preferencjom,
- motywowanie do podejmowania aktyw-

aplikacjom typu Endomondo,
- a-
cji roz l-

opracowanie 

Przedstawiony l-
i-

ska i pro em inno-
. Technologie mobilne za-

pu itp. Wykorzystanie informacji mobilnej 

i o-
, wolnego. 

Podsumowanie

e-
. w zakresie komuni-

informacyjnego. Ukierunkowani
mobilnych wykorzystuje je w wielu obszarach, m.in. w edukacji, nauce, pracy 
i y-
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poddano anali-
zie alizacji. 
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MOBILE TECHNOLOGIES AS A DETERMINANT 
OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE INFORMATION SOCIETY 

Summary

In this article authors aims to deliver information about a new phenomenon, which 
is becoming ubiquitous, the mobile information society. It’s a trend that is a natural 
consequence of popularity of mobile technology and it’s wide application in everyday 
life. Main aim of this paper is to indicate how mobile ecosystem is changing contempo-
rary society and which areas are growing rapidly.
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SELF-INTEREST IN INNOVATION DIFFUSION DECISION PROCESS: THE CASE OF 
EXTENDING BROADBAND INTERNET SERVICES TO RURAL AREAS OF GHANA

Introduction

Governments in developing countries supported by their development partners 
are seeking effective strategies to increase the accessibility of the rural population 
to quality Internet connectivity. Most notable development model of such partner-
ships has led to the establishment of Community Information centers and Tele-
centers1. However these public initiated and supported tele-centers and community 
information centers continue to face sustainability, maintenance and poor quality of 
services thereby dimming the initial interests generated2.

Internet cafés has been a successful business model in the cities especially in 
Africa providing innovative tools for the diffusion and the adoption of the internet 

1 Y. Kim, T. Kelly and S. Raja: Building broadband: Strategies and policies for the devel-
oping world, Global Information and Communication department of the World Bank, 2003; 
D. Townsend, P.A. Stern: New Models for Universal Access in Latin America, Regulatel/World 
Bank (PPIAF)/ECLAC Project on Universal Access for Telecommunications in Latin America,
2006.

2 S. Madon, N. Reinhard and D. Roode: Digital Inclusion Projects in Developing Coun-
tries: Processes of Institutionalisation, Proceedings of the 9th International Conference on Social 
Implications of Computers in Developing Countries, Sao Paulo, Brazil, May 2007; E. Gould, R.
Gomez: Community Engagement & Infomediaries: challenges facing libraries, telecentres and 
cybercafes in developing countries, IConference Feb 3-6, 2012, Urbana-Champaign, Illinois,
2010; M.L. Best, R. Kumar: Sustainability Failures of Rural Telecenter: Challenges from the 
Sustainable Access in Rural India SARI Project, MIT Press, Vol. 4, No. 4, Fall/Winter, 31-45,
2008.
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services3. Individuals who cannot afford Internet subscription either at home or 
with mobile modems, can access the internet at the café for a limited period of time 
at an affordable price.

Although this business model has been successful in the cities but not the rural 
areas4, due to technology pull factors such as the need, utilization and commerciali-
zation of information. The presence of network infrastructure and Internet connec-
tivity makes possible for the Internet café operators to respond such technology pull 
with such business model. The result of this phenomenon is the low or non-existent 
supply for broadband Internet services in rural areas of developing countries. It is 
therefore critical to identify demand and supply side factors that would stimulate 
private sector participation in the provisioning of broadband internet Services in the 
rural areas through the internet café business model. Using Diffusion of Innovation 
theory5, this study explores demand and supply side factors that would facilitate 
diffusion of broadband internet services in rural areas using the Internet café busi-
ness model in Ghana as a case study. The absence of Internet cafes in the rural areas 
indicates a breakdown between the concepts of ‘Persuasion’ and ‘Decision’. The 
‘Decision’ factor in the Diffusion of Innovation theory have no specific constructs,  
unlike the ‘Knowledge’ factor and the ‘Persuasion’ factor due to the difficult pro-
cess of obtaining empirical evidence. But in diffusing technological innovations, 
what really constitutes the ‘Decision’ process is vital before Implementation and 
Confirmation.

Self- Interest Decision Assessment (SIDA) construct is proposed and validated 
from the data collected as factors facilitating decision to use the Internet café model 
for the provisioning of broadband Internet services in the rural areas. The findings 
provide better strategy in ensuring private sector led   process of innovative Broad-
band Internet service delivery using Internet cafés.

1. Significance of Rural Connectivity

Access to quality telecommunication infrastructure and services by rural 
dwellers are critical to their participation in the emerging information economy6

3 I. Williams, P. Gyasse and M. Falch: Extending Rural Connectivity through an Extended 
Internet Café Business Models in Ghana, The 19th ITS Biennial Conference, Nov 18-21, 2012,
Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridian Hotel, 2012.

4 G. Naik, S. Joshi and K. Basavaraj: Making E-Government Centers Financially Sustain-
able in Rural India: A Conceptual Design for Action Research, Indian Institute of Management 
Bangalore Working Paper No. 317, 2012; M.L. Best and R. Kumar: Sustainability Failures of 
Rural Telecenter…

5 E.M. Rogers: Diffusion of innovations (5th ed.), New York, NY: Free Press 2003.
6 S. Strover: Rural Internet Connectivity, The Telecommunications Research and Policy 

Conference, 1999.
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with the evidence of the link between economic development and access to tele-
communication services7. Broadband Internet services provide a lot of opportuni-
ties8 in broad area such as E-commerce, E-government, E-learning. In the develop-
ing countries, mobile broadband Internet services provides potential opportunity for 
faster diffusion of Internet access9. Access to quality information is regarded as 
a critical value-addition essential for giving meaning to rural lives10. Broadband 
Internet connectivity lays the foundation for increasing productivity and stimulates 
economic development by attracting knowledge workers and businesses that need 
large bandwidth, like call centers and engineering companies11.

Broadband connectivity also provides the impetus for new, local, home-based 
business start-ups that operate over the Internet creating local technical jobs. In-
vestment in broadband infrastructure prospers local economies thereby reducing the 
rural urban drift with its attendant problems12. Broadband Internet today confirms 
the prediction of reduced information inequality as result of reduced cost of infor-
mation access13 and the gaining of human capital by low income people to enhance 
their status as result of the information age14. Internet penetration globally pub-
lished by Neilson Online and sited by Internet World Statistics indicates that 34% of 
the world population has access to Internet services in the year 201215.

Africa has the lowest penetration of broadband Internet and the region where 
the formulation of ICT strategies has taken place at the slowest pace16. Access to 
broadband Internet connectivity in Ghana as in many African countries is very low. 

7 E. Parker, D. Hudson, S. Dillman, S. Strover and F. Williams: Electronic Byways: State 
Policies for Rural Development through Telecommunications, Washington: The Aspen Institute 
1995.

8 C. Blackman and L. Srivastava (eds): Telecommunications Regulation Handbook Tenth 
Anniversary Edition, The International Bank for Reconstruction and Development/ The World 
Bank, InfoDev, and The International Telecommunication Union, 2011.

9 S. Strover: Rural Internet Connectivity, “Telecommunications Policy” 25, 331-347 2001.
10 S.E. Sebusang and S. Masupe: ICT Development in Botswana: Connectivity for Rural 

Communities, “The Southern African Journal of Information and Communication”, 4 (2) 2003.
11 C. Qiang: Broadband Infrastructure Investment in Stimulus Packages: Relevance for De-

veloping Countries. Info, 2. 2010; C. Qiang and C. Rossotto: Economic Impacts of Broadband, In 
Information and Communications for Development 2009, Extending Reach and Increasing Im-
pact, Washington: World Bank. 2009.

12 I. Williams and Y. Botwe: Analysis of the Proposed Ghana Broadband Strategy, Mu-
nich, GRIN Publishing GmbH, 2010.

13 R.H. Anderson, T.K. Bikson and B.M. Mitchell: Universal Access to E-Mail Feasibility 
and Societal Implications, Santa Monica, CA: RAND, 1995.

14 M. Castells: The Rise of the Network Society, Vol. 1 of The Information Age: Economy 
Society and Culture, Oxford, UK: Blackwell’s, 1996.

15 http://www.internetworldstats.com/stats.htm
16 E.K. Shih: IT Diffusion in Developing Countries, Communications of the ACM, 43,

2008; A. Jagun: Regional Report; Africa, Global Information Society Watch, 63-67, 2008.
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Broadband Internet connectivity has enabled ubiquitous delivery of information and 
services in converging telecommunication channels. Social network applications such 
as Facebook, Twitter and MySpace would facilitate social interactions between rural 
dweller and their partners in the urban areas in addition to the utilization of services 
such as email chat services and Voice over Internet (VoIP) communications.

2. Framework for Investigation

Diffusion of innovation theory explains how new ideas and innovation spreads 
through cultures. It was propounded by Everett Rogers in 196217. The theory posits 
that an innovation is likely to be adopted if has relative advantage, compatible sim-
ple, triable and observable to the potential user. These factors influence the innova-
tion decision process. Sufficient information is therefore required for the decision 
process. This information provides the knowledge which persuades the diffusion of 
such innovation. Persuasion is influenced by the advantages and the disadvantages 
of the innovation leading to decision. An affirmative decision leads to the imple-
mentation and confirmation. The confirmation phase either validates or invalidates 
the information gathered at the knowledge phase and the Persuasion phase. The 
construct of ‘Knowledge’, ‘Persuasion’, ‘Decision’, ‘Implementation’ and ‘Confir-
mation’ makes up the five stages of adoption.

Fig. 1. Diffusion of innovation model

Source: E.M. Rogers: Diffusion of innovations (4th ed.), The Free Press, New York 1995.

17 E.M. Rogers: Diffusion of innovations (5th ed.), Glencoe, NY: Free Press 1962.
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The diffusion of innovation theory has been used to study different innova-
tions diffusions18. However there is still no universal constructs of the decision 
making process since each adopter has heterogeneous influencing innovation adop-
tion. Richerson et al (2001)19 identifies individual attributes such as financial status, 
social system attributes (Ethics, religion etc.) and perceived attributes of the innova-
tion as possible impediments to adopting innovations.

This research views the Internet café entrepreneurs as users who utilize the 
existing infrastructure to provide services to final consumers who are referred to as 
subscribers. The study identifies the factors that contributed to the adoption of the 
business model in the urban areas and why the same cannot be said of the rural 
areas.

They have relevant knowledge about the Internet café business model which 
persuaded them to an affirmative decision adopt and implement the model in the 
urban areas. The same persuasion when applied in the rural has resulted negative 
decision to adopt the model as indicated below.

Fig. 2. Innovation Decision process for Urban and Rural private sector-led Internet diffusion

Source: own elaboration.

The diffusion of broadband Internet services using the internet café business 
model in rural areas rests on the factors that could influence a decision change from 
negative to affirmative. Currently there is strong technical persuasion but very weak 
economic persuasion20. The cost of  setting up an internet café in a rural area far 

18 P.J. Richerson, M.E. Katz, M.L. Levin and H. Hamilton: Traditions of Research on the 
Diffusion of Innovation, “American Sociological Review” , Vol. 28, No. 2, Apr., 1963.

19 P.J. Richerson, M.B. Mulder and B.J. Vila.: Principles of Human Ecology, Simon and 
Schuster Custom Publishing, 2001.

20 I. Williams, P. Gyasse and M. Falch: Extending Rural Connectivity through an Extended 
Internet Café Business Models in Ghana, the 19th ITS Biennial Conference, Nov 18-21, 2012,
Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridian Hotel, 2012.
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higher than in the urban areas while  knowledge and demand for the service is low 
in rural areas which discourages the adoption of the business model in such areas. 
The education level of the people living in the rural area is low; hence the likeli-
hood of adopting broadband Internet services if delivered at market value is low. 
These goes on to affect the triability and observability of the innovation hence nega-
tive decision on adoption. There is therefore the need for both intrinsic and extrinsic 
intervention to persuade users for an affirmative decision to diffuse broadband In-
ternet Services in the rural areas through the existing business model. This study 
identifies this persuasion gap as self Interest since the innovator stand to lose their 
investment if they adopt the Internet café business model in a hostile investment 
environment. 

Physiologists have posited that persuasion can be affected by self-interest21.
The Internet café operators as entrepreneurs are concerned with economic viability 
of their enterprise. Once convinced of meeting this self-interest and there is 
a possibility of affirmative decision, implementation and confirmation.

To validate this concept of self-interest the decision of to adopt the Internet 
café business model, Internet café operators in Ghanaian cities studied from which 
the significance of self-interest at the persuasion level diffusion of innovation is of 
theoretical significance.

3. Methodology

The Exploratory research approach was adopted using Internet Café Business 
models in Ghana. With similar socio-political, cultural and economic features as 
most sub-Saharan African countries the findings in Ghana could be applicable 
elsewhere. 25 Internet café operators accessing Internet connectivity from the Mo-
bile Network Service providers and other Internet service providers were surveyed. 
Primary data was obtained through questionnaire and interviews purposively sam-
pled while secondary data was obtained from desktop research for the study. The 
study utilized emailing and telephone as part of the survey. Some rural areas were 
visited for observation so as to be able to propose intrinsic and extrinsic interven-
tions with the potential of positively affecting self-interest in persuading service for 
affirmative decision.

21 P.R. Darke and S. Chaiken: The pursuit of self-interest: Self-interest bias in attitude 
judgment and persuasion, “Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 89(6), 864-883, 
Dec, 2005.
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4. Data Analysis and Discussion

The diagrams below summarize the responses of the 25 Internet café operators 
in Ghana indicating the persuasive factors for setting up in urban areas, factors af-
fecting the diffusion the Internet café business model in the rural areas and then 
factor likely to influence the decision to diffuse the model in rural areas. The re-
spondents were asked to indicate their agreement, indifference and disagreement 
with various factors influencing investment decisions in the questionnaire. 

This proposes Self-Interest as persuasive tool contributing to affirmative deci-
sion to diffuse innovation for private entrepreneurs. Self-Interest Decision Assess-
ment (SIDA) is done by evaluating the responses of the Internet Café entrepreneurs 
to the questions which contributes directly to profitability and hence higher returns 
on investments. To undertake the Self-Interest Decision Assessment, the entrepre-
neurs were asked about the factors that contributed to the adoption of the Internet 
Café Business models in the Cities.

Fig. 3. Factors influencing decision to adopt the Internet café business model in the city

Source: own elaboration.

Figure 3 above indicates that the availability of connectivity, demand for In-
ternet services and constant and reliable Internet services are the overriding factors 
which persuaded the entrepreneurs to make affirmative decision to use the business 
model to diffuse Internet services in the urban areas. The presences of these factors 
means that entrepreneurs’ required lower investment capital and the demand for 
services would ensure profitability and hence high return on lower investment capi-
tal. This satisfies the entrepreneurs’ self-interest rather than meeting the needs of 
the society. This potential to meet the self-interest over rides the inhibition factors 
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identified such as high cost of hardware and cost of connectivity. Even absence of 
incentives such as tax exemption had less influence on the decision to adopt the 
business model.

Fig. 4. Factors that affect Internet café investment in rural area

Source: own elaboration.

Figure 4 above indicates most of the entrepreneurs’ reluctant to invest in the 
rural areas due factors affecting the self-interest of the entrepreneurs’ such as low 
demand, expensive set up cost, high cost bandwidth and high running cost associat-
ed with diffusing Internet in the rural areas. These factors would affect profitability 
and hence return on investment.

Fig. 5. Stimulating factors for the adoption the business model in rural areas

Source: own elaboration.
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Figure 5 indicates that the respondents   would invest in rural areas if the con-
ditions that fulfill the entrepreneurs’ self-interest are present. Among these condi-
tions are availability of network infrastructure, presence of demand, cheaper cost of 
bandwidth, while tax incentives and provision of equipment and startup capital by 
government are not overriding factors that would influenced affirmative decision to 
adopt the business model. These would reduce the initial investments and increased 
potential for profit. It is evident from the analysis that self-interest plays a very 
crucial role in private sector led innovation decision process.

Conclusion

Internet cafés have played a huge role in the penetration of Internet services in 
many cities in developing countries. However in rural areas the absence of demand, 
connectivity infrastructure and high cost equipment required for set up are disincen-
tive to the self-interest of the entrepreneurs’ who spearheaded the diffusion of In-
ternet using the Internet café business model. There is therefore the need for both 
intrinsic and extrinsic intervention to create an environment that would contribute to 
the achievement of self-interest of these entrepreneurs to stimulate affirmative deci-
sion to diffuse Internet in the rural areas through the business model that has served 
the urban areas so well.

To bridge gap between persuasion and affirmative decision for diffusion of 
innovation process to adopt the business model in the rural areas requires Self-
Interest Decision Assessment (SIDA). The Responses indicate that entrepreneurs’ 
affirmative decision would largely be based on what benefit they would derive from 
the diffusion process and the Internet as a public good. The economic benefits to the 
society as whole is not the driving force behind the Business model adopted by the 
private sector in diffusing Internet services but the overriding factors leading to 
affirmative decision is self-interest validating a philosophical view from Charles S. 
Peirce22.

Based on the above discussions, Self-Interest Decision Assessment framework 
was crafted from the findings to guide policy towards attracting the private sectors 
to drive Internet diffusion in rural areas.

22 L. Brodersen: Geo-Communication and Information Design, Self-Published,
www.tankegang.dk, 2008.
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Fig. 6. Self-Interest decision Analysis in the Diffusion of innovation decision process loop

Source: own elaboration.

Figure 6 introduces Self-Interest Decision Assessment into the innovation 
diffusion decision process based on the analysis of the data from the survey. The 
SIDA box contains factors which directly contribute to the achievement of the self-
interest of the entrepreneurs which facilitates affirmative decision to implement the 
Internet cafes to diffuse broadband Internet services. These factors are network 
availability, quality and reliable Internet services and cheaper cost of bandwidth. 
Tax incentives and provision of equipment and startup capital by government are 
incentives that might contribute to self-interest decision process to extend their 
services to rural areas, an indication that a form of public private intervention would 
be needed to enable rural areas enjoy the benefit of innovative Internet services. 
The future studies on self-interest in private public partnership in innovation deci-
sion would need to address the degree of influence of self-Interest in relation to 
other factors contributing to affirmative innovation decision. 
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EXTENSION OF BROADBAND INTERNET SERVICES TO RURAL AREAS: 
SELF-INTEREST IN DECISION MAKING FOR INNOVATION DIFFUSION –

THE CASE OF GHANA

Summary

This paper assesses the factors that would facilitate the diffusion and adoption of 
broadband Internet services in rural areas using the internet café business model. The 
rural areas of developing countries are predominantly ignored or underserved with 
broadband Internet connectivity. However in the cities, the Internet café business model 
has been a major driver in the diffusion of the Internet services. This paper adopts an 
exploratory approach to investigate why Internet café entrepreneurs do not supply Inter-
net services to rural areas. It also explores the factors that would stimulate investments 
from the same who are currently investing in Internet services provisioning in the cities. 
Ghana is used as a case study by surveying 25 Internet Café operators. The analysis of 
the data collected facilitated  self-interest assessment and its influences on  the decision 
for broadband service diffusion and adoption in the rural areas using the Internet café 
business model.

Translated by Patrick Ohemeng Gyaase, Idongesit Williams
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‘chmu-
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aci chmury.

1:
- ang. on-demand self-service) – i-

i skorzystania z t o-
;

- ang. broad network access) – klient ma 
j-

s Internetu;
- agregacja zasobów (ang. resource pooling) – zasoby chmury obliczeniowej 

potrzeb klientów;
- ang. rapid elasticity) – chmura obliczenio-

a-
tyczne skalowanie adekwatnie do zapotrzebowania klientów (klient powi-

a zasobów jest niczym nieograniczona);
- measured service) – chmura obliczeniowa umo

2. Rodzaj dostarczanych 

a-
2. Nazwa SPI to akronim od skrótowców: SaaS, PaaS, IaaS.

Dostarczanie zasobów infrastrukturalnych 
Infrastructure as a Service, IaaS) to model 

dostarczania klientowi infrastruktury informatycznej (rys. 1). u-
infrastruktura sieciowa – e-

zasoby dyskowe – olo-
plat-

–

1 P. Mell, T. Grance: The NIST Definition of Cloud Computing, NIST Special Publication 
800-145, 2011, s. 2.

2 C. Baun, M. Kunze, J. Nimis, S. Tai: Cloud Computing, Web-Based Dynamic IT Servi-
ces, Springer-Verlag, Berlin 2011, s. 15-22.
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Hardware Com-
patibility List – HCL), wirtualizacja – hipernadzorca zainstalowany na fizycznym 

wirtualnych3.
Dostawca IaaS jest odpowiedzialny k-

tury informatycznej. Klient IaaS dba o-

o-
as wyboru poziomu 

o-
wany na wirtualnym serwerze. Tak skonfigurowany wirtualny serwer jest klonowa-

wirtualnych 
kilku minut.

z-
k-

e-
m-

pute Cloud (EC2).
Dostarczanie platform programowych 

Platform as a Service – PaaS) to model dostarcza-
nia klientowi platformy programowej (rys. 1)

system operacyjny –
wirtualnego, – a-

–
i

a-
struktury informatycznej oraz platformy programowej, klient dba o zainstalowane 

a-
o-

ystania dla programistów. 
Klient ma o-

,
, , i jej 

wydajnych i skalowalnych serwisów i aplikacji internetowych, portali korporacyj-
nych, systemów baz danych, serwerów gier online, sklepów internetowych. Przy-

3 M. Roszkowski: d-
, t. 57, s. 225-236.
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Rys. 1. Model SPI chmury obliczeniowej
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Software as a Service, SaaS) to model dostar-
ch (rys. 1) o-

– program komputerowy (najcz

dane aplikacji – zbiór informacji 
potrzebnych do funkcjonowania aplikacji zapisanych u-

Dostawca SaaS jest odpowiedz t-
o-

y instalacji na stacji klienc-

na jakiej infrastrukturze informatycznej funkcjonuje aplikacja ani w jakiej techno-

, to poczta elektroniczna i
o-

Grid.
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3. Klasyfikacja chmur obliczeniowych

Klasyfikacja chmur obliczeniowych ze a-
da istnienie 3 rodzajów chmur: publicznej, prywatnej, hybrydowej.

Rys. 2. Porównanie chmury publicznej, prywatnej i k-

– brak, 
1 – niskie, 2 – – wysokie)

opracowanie 

Chmura publiczna
Chmura publiczna (ang. public cloud e-

niowych
a-

e przez oddzielnych 
operatorów w swoich centrach danych.

w momencie a-
, i-

o-
i serwe-

,
iorstw (Microsoft, Google, Amazon, Rackspace, Salesforce.com). U

t-
u-

lektronicznej (np. Microsoft Hotmail, Google 
Gmail), wirtualny dysk (np. Windows Live SkyDrive, Google Drive).
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e-

Chmura hybrydowa
Chmura hybrydowa (ang. hybrid cloud i-

o-

o-
mury publicz-

nej4 zmienne

zasoby obliczeniowe chmury publicznej. Wykorzystanie dodatkowych zasobów 
chmury publicz u-
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4 Grid and Cloud Database Management, red. S. Fiore, G. Aloisio, Springer-Verlag, Ber-
lin 2011, s. 169-192.



67

Podsumowanie

w-

a-

o-

do danych na ich odpowiedniki wirtualne. Przeniesienie danych do chmury oblicze-

Literatura

1. Baun C., Kunze M., Nimis J., Tai S.: Cloud Computing, Web-Based Dynamic IT 
Services, Springer-Verlag, Berlin 2011.

2. Grid and Cloud Database Management, red. S. Fiore, G. Aloisio, Springer-Verlag, 
Berlin 2011. 

3. Mell P., Grance T.: The NIST Definition of Cloud Computing, NIST Special Publica-
tion 800-145, 2011, http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf 

4. Roszkowski M.: o-
, t. 57, d-

goszcz 2011.

A MODEL OF A CLOUD COMPUTING AS A TOOL 
FOR INFORMATION SOCIETY

Summary

An article presents a characteristic of a cloud computing. It describes three types 
of services (computer infrastructure, software platform and utility applications) provid-
ed by the use of cloud analytics and three types of cloud computing distinguished be-
cause of its accessibility. It also shows a way of developing companies beginning from 
the model of public cloud, through private cloud to hybrid cloud.

Translated by Maciej Roszkowski
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ZASTOSOWANIE WIRTUALIZACJI DO ORGANIZACJI 
INFORMACYJNEGO

Wprowadzenie

a-
,

ni o-

jako klienci oraz jako pracownicy, z-

do Internetu w gospodarstwie do-

ach 
i

Celem niniejszej y-
r-
z-

nych jest wirtualizacja, k
informatycznego. 

d-
stawiona w oparciu o model firmy Kusnetzky Group. W ramach modelu firmy Ku-
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1 (rys. 1): 
wirtualizacja aplikacji, wirtualizacja procesów, wirtualizacja

masowych, wirtualizacja sieci. Wymienionym obszarom wirtualizacji to-
odowiska logicznego,

Rys. 1. Model wirtualizacji firmy Kusnetzky Group

D. Kusnetzky: Virtualization…, s. 2.

z dowolnego miejsca, o dowolnej godzinie i z dowolnej stacji roboczej (wirtual-

o-

i-

o-
-

r-
zentacji.

1 D. Kusnetzky: Virtualization, A Manager Guide, O’Reilly 2011.
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to: e-
l-

nym, e-
rze, redukcja kosztó

u-

w systemach linuksowych, Remote Desktop Services w systemie Windows Server) 

(RealVNC, DameWare NT Utilities, Symantec pcAnywhere, NoMachine NX Se-

i ICA.

2. Wirtualizacja aplikacji

klienckiej bez potrzeby jego u tego klienta (bez potrzeby 
ingerencji w systemie operacyjnym stacji klienckiej). W procesie wirtualizacji apli-

p-
nie dystrybucja pakietu aplikacji na stacje robocze. 

Faza tworzenia pakietu aplikacji jest przeprowadzana w postaci instalacji 
nadzoro
plików i
swoje odzwierciedlenie w postaci wpisów do wirtualnych katalogów, plików i reje-
stru systemowego w specjalnym o e-

o-
sandbox

i

go 

Klient i-
d-

WWW.
Zalety wirtualizacji aplikacji to: centra a-

dowanie,
wykorzystanie mocy obliczeniowej stacji klienckich, eliminowanie konfliktów 

szybkie i efektywne dostarczanie aplikacji 
z oraz uruchamianie starszych 
wirtualnych aplikacji w nowych systemach operacyjnych.
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XenApp, Microsoft Application Virtualization (App-V), Symantec Workspace 
Virtualization, Novell ZENworks Application Virtualization.

3. Wirtualizacja procesów

fizycznym wiele maszyn wirtualnych (serwerów wirtualnych lub wirtualnych stacji 
roboczych). Funkcjonowanie maszyn wirtualnych jest nadzorowane przez hiper-

2: hipernadzorca typu 1, hipernadzorca 
we gospodarza 

– zasoby 

r-
tualnym3. Wy w systemie 

echwycenie i emulowanie tej instrukcji przez 
a-
u-

Zalety wirtualizacji procesów to: konsolidacja serwerów i stacji roboczych,
wydajniejsze wykorzystanie zasobów obliczeniowych, ograniczenie kosztów ewen-
tualnej rozbudowy i centralizacja nadzoru.

y-
pervisor, Microsoft Windows 2008 R2 Hyper-V.

Wirtual
s-

zeni danych (partycji logicznych) na jed-
s-

i prezentuje wolumen dyskowy systemowi operacyjnemu. Wiele macierzy dys-

2 A.S. Tanenbaum: Systemy operacyjne, Helion, Gliwice 2010, s. 669-682.
3 M. Roszkowski: 

t. 57, s. 225-
236.
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Area Network, SAN). Sieci SAN oparte na dedykowanym szkielecie (sieci FC-
r-

te na szkielecie IP wykorzyst
Interface)4.

go o-

5 oraz
na pro-

tokole de.

5. Wirtualizacja sieci

e-
ciowych oraz tradycyjnych schematów adresacji do stworzenia wielu podsieci, 

W u-

o-
sowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) i prywatnych wirtualnych sieci lokal-

a-

i stacjami roboczymi. Dodatkowo 
z-

nik rozproszony (switch dystrybucyjny), co w znacznym stopniu poprawia przej-

Zalety wirtualizacji sieci to:
oraz

ników w oprogramowaniu hipernadzorcy (np. Virtu-
al Switch i Distributed Virtual Switch w oprogramowaniu VMware vSphere Hype-
rvisor) lub jako dodatkowe komponenty dla hipernadzorcy (np. Cisco Nexus 
1000V).

4 J.W. Toigo: , Helion, Gliwice 2004, s. 95-112.
5 M. Roszkowski: 

, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
n nr 87, Szczecin 2012, s. 479-487.
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om wirtualizacyjnym 

amowaniem wirtualizacyjnym. 
Na p producent oprogramowania VMware definiuje 3 poziomy bez-

Enterprise Level), strefa ograniczone-
go zaufania (ang. Demilitarized Zone
funk Specialized Security Limited Functionality Level). W zale

d-
zorców lub wirtualnych maszyn.

ów wirtualizacyj-

tworzenia i konfigurowania wirtualnych maszyn, instalacji systemów operacyjnych 
a poprawnych parametrów 

konfiguracyjnych oraz a em i monitorowania go.

logicznym to: VMware vCenter Server oraz Microsoft System Center Virtual Ma-
chine Manager.

rys. 2) przed-
i-

zacji modelu firmy Kusnetzky Group (rys. 1). 
o-

ów charakterystycznych 

zania innego producenta. 
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e-
ciowych (ang. switch y-

serwer 1), VSer 2 (wirtualny serwer 2), VDes 1 (wirtualna stacja typu desktop 1), 
VDes 2 (wirtualna stacja typu desktop 2), VTer 1 (wirtualny serwer terminali 1). 

e-
d-

strybucyjnym (ang. control plane). 

(bez 

za zapewnienie komunikacji w ramach swoich grup. Grupa 

(VSer 1, VSer 2). Do

Grupa FT (ang. Fault Tolerance) zapewnia wszystkich aplikacji 

Rys. 2. Prop Schemat ogólny

opracowanie 
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t-

Wirtu i-
i-
r-

nadzorcy typu 1, k r-

dyskowy. Wirtualizacja sieci (E) jest przed y-
r-

tualnych sieci lokalnych i prywatnych wirtualnych sieci lokalnych. 
ang. High Availability) jest realizowana przez 

o-
o-
o-
a-

typu agent, który monitoruje serwery fizyczne, wykrywa

rys. s-
temu Fault Tolerant
system,

w publikacji autora6.

Podsumowanie

a-

enione na ich 

ych zastosowanie um

na 

6 M. Roszkowski: …, s. 225-236.
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infor
a-

technologii, takich jak wirtualizacja, oraz zastosowanie takich technologii, jak wy-
o-
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AN APPLICATION OF VIRTUALIZATION TO ORGANIZE 
A COMPUTER ENVIRONMENT OF INFORMATION SOCIETY

Summary

The article presents an organization of computing environment by the use of the 
Kusnetzky Group Model of virtualization. This model assumes that there are some areas 
of virtualization which should be managed simultaneously to create a proper virtual 
computing environment. On the bases of Kusnetzky Group Model there will be present-
ed a proposal of computing environment with a high level of availability. 

Translated by Maciej Roszkowski
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ENCJI OBYWATELSKICH
NA POTRZEBY A INFORMACYJNEGO

.

Wprowadzenie

w-

osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w yciu spo ecznym i za-
w-

1 jako w

nawzajem. 

kompetencji obywatelskich nabiera nowego wymiaru, bowiem
o-

w wymiarze: socjologicznym, politologicz-
oblemów 

e-

i masowego komunikowania h-

1 Za: P. Maj: Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 24.
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nologie informacyjno- cze
(?) z cywilizacyjnymi megatrendami. Dotych-

r-
macyjno-komunikacyjnych (ang. Information & Communication Technology, ICT), 

r-
netowi, który znosi ograniczenia komunikacyjne. Internet postrzegany jest jako no-

ny traktuje 
, d-

oraz o-
Internetu2.

Optymistycz r-

-government. 
et

,
i uczestnictwo w prowadzonych konsultacjach3.

logii informa-
cyjno-komunikacyjnych na rozwój kompetencji obywatelskich oraz procesów de-

1. 

Zastosowania ICT
a-

4: a) budowa e-
naj ; b) us i-
tycz c) projektowanie skutecznych 
procedur d a-
telskiego.

2 P. Sienkiewicz: , w: Trans-
formacje demokracji – , trendy, turbulencje, perspektywy, red. L.W. Zacher, Difin,
Warszawa 2011.

3 stwo 
Administracji i Cyfryzacji

tele-
komunikacyjnego.

4 P. Sienkiewicz: dla demokracji…
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jego 
i-
z-

z

niebezpodstawnych

i demokracji.

nim e-

i jednostek, generowanie postaw agresywnych, konsumpcyjnych i hedonistycznych 
a

n-
5.

na 
ach ych e-

rze h-
nicznych. Opanowanie ogólnych podstawowych

u-
i two. Rozumie-

6.
y-

stania Internetu i technologii informacyjnych jest „elektroniczna demokracja”, 

takie jak:
-

z ych spraw w relacjach 
z turami na drodze elektronicznej;

5 P. Sienkiewicz: dla demokracji…
6

, w: Transformacje demokracji – …
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-
i-

;
-

z

Internetu lub innych );
-

e-
lu pobudzeni k-

7.

ob

2. Edukacja obywatelska

Problematyka a n-
tach Unii Europejskiej – ych edu-

roku Do-
kumenty y promowanie aktywnego obywatelstwa oraz uczestnictwa 

h systemach edukacji formalnej 
i nieformalnej. Problem

8 oraz w s
systemów edukacji i szkolenia w Europie z 2002 roku. Aktywne obywatelstwo 

l-
, 9 (ang. lifelong learning 

programme) –
sprawie m

o-

z 2006 r.). Promowan
strategii 

Edukacja i Szkolenia 2020 (ET 2020).

7 dla demokracji…
8 Rada Europejska, Lizbona (Portugalia) 23-24 marca 2000 r., Parlament Europejski.
9
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,

10 a-
teli11 e-

wspieranie e do czynnego 

celów strategii Europa 202012.
Edukacja jest nadal postrzegana

Citizenship 
Education in Europe13 (Edukacja obywatelska w Europie) opublikowany w roku 

a) cele i organiza-
cja ; b e uczniów 
i ; c) kultura szkolna a uczniów, 
d) ocena i ewaluacja edukacji obywatelskiej; e) wsparcie dla nauczycieli i dyrekto-

z-

, ,
14.

3. Kompetencje obywatelskie

W s u Kopal 15 kompetencje 
za e-

sadów, ocen, autorytatywny, 

10 , 13-14 grudnia 2004.
11 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady, COM(2011)0489 – C7-0217/2011 –

2011/0217(COD).
12 http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
13 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/139EN.pdf
14 , s. 278.
15 nych z almanachem, Bar-

telsman Media, Warszawa 2000, s. 269.
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16. Kompetentnym 

17 do 
opisu 
wy
do
naszych osobistych cech – pre e-

l-

Tabela 1

Kompetencje 
obywatelskie

Obszar kompetencji 
Osobiste, osobowe,
inteligencja emocjonalna

- e o-

– interperso-
nalne, inteligencja spo-

l-

-
,

- wykazywanie wobec ró
nych punktów widzenia,

- a z innymi, 
- r-

macji o charakterze sp
n-

,
-

- odgrywanie 

Cywilizacyjne

- korzystanie z infrastruktury komunikacyj-
nej i informacyjnej,

- a-
e-

go rozwoju 
opracowanie 

16 , Wydawnictwo Na-
ukowe PWN,

17 T. Nowacki: , Ossolineum 1986, s. 123; T. Pszczo-
, Ossolineum 1978, s. 99; 

W. Furmanek: , „Edukacja Ogólnotechniczna Inaczej”
1997, nr 7.
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t-

, interpersonalnych i mi dzykulturowych obejmuj
cych pe ny zakres zachowa przygotowuj cych osoby do skutecznego i konstruk-
tywnego uczestnictwa w yciu spo ecznym i zawodowym18.

u

Tabela 2

Zakres kompetencji obywatelskich

Obszar 
kompetencji

wiedza 
obywatelska

- z

),
-
- oraz 

- ó z-
ne i polityczne,

-

-

obywatelskie

- e
- wykazywanie e-

,
- krytycznej i twórczej refleksji, wykorzystania mediów w 

sposób aktywny (prosument), poszukiwania i znajdowania informacji,
- e faktu od opinii, krytyczna a-

wanych w mediach, 
- niesienie pomocy

(lokalnym, miejsce pracy),
- konstruktywne uczestnictwo

poziomach, od lokalnego, poprzez krajowy, po europejski, szczególnie 

18

u-
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Postawy 
obywatelskiej
odpowiedzial-

- p
demokracji), 

- ó
- i grup etnicznych, 
- wykazyw

-
na wszystkich poziomach, 

-
- okazywanie zr d-

demokratycznych zasad,
- l-

-

osób
Na podstawie: Rekomendacja Rady Europy i Parlamentu Europejskiego 
z dn. 18.12.2006 r. nie do

6/962/EC); Konkluzje Rady z dn. 12.05.2009 r.: Ramy strategicznej 
(ET 2020) 

(2009/C302/03).

technicznych korzystania z technologii ICT i medialnych. 

4. Poziom kompetencji obywatelskich w Polsce

19

a wskazuj , jak 
znych i obywatelskich, których

y-
o w zebraniach publicznych czy wolontariacie. Brak 

,
e-

protest –
cudzyc o-

19 J. . Stan s obywatelskiego (PL), w: Raport Diagnoza 
2011, red. J. T. Panek,
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– jest 
20.

do organizacji do-
browolnych,
w 2011 roku

% badanych: 11,6% do
jednego stowarzyszenia; 2,2% do dwóch, a 1,0% % nie 

21. e
%

ostatnich dwóch lat za
22.

, l-
, i-

, r-
dziej osoby nieaktywne

bardziej e

Jan Szomburg23 konferencji „Rozwijanie kompetencji spo-
oz-

woju Edukacji, 25 maja 2011 roku a-
o-
n-

w epoce folwarku, PRL-u i
w-

wiedzi na pytania 
d-
o-

– n n-
–

20 Diagnoza…
21 Ibidem, s. 278.
22 Ibidem, s. 279.
23 o-
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zwoju – o-

y-

kulturowe24

informacyjnego.

5. Edukacja obywatelska w Polsce25

89 roku ko-
-u edukacja 

l-
ska odbyw

roku a-
, ósmej klasie przez 

–
a ; b) edukacja 

regionalna – kulturowe dziedzictwo w regionie; c) wychowanie patriotyczne i oby-
watelskie.

W gimnazjum w u-
ach: a) wychowanie ; b) wychowanie obywatelskie i c) wycho-

wanie

konstytucja Rzec o-

yciu publicznym odgrywa etyka.
Na poziomie liceum przedmiot w y-

24 Konferencja , http://waloryzacja. 
llp.org.pl/content/konferencja-rozwijanie-kompetencji-spo-ecznych-i-obywatelskich-25-maja-

25 Opracowano na podstawie: Europejska Antena Szkoleniowa CIVICO. Rozwój kompeten-

obywatelskich; K. :
w latach 1945-2000, „E-mentor” 2006, nr 4 (16), http://www.e-mentor.edu.pl/arty
kul/index/numer/16/id/335 .



… 89

,
a-

wspólne, nabywa o-

Podsumowanie

Kompetencje obywatelskie s po czeniem wiedzy, umiej tno ci i postaw 
odpowiednich do sytuacji. Postawa obywatelska wymaga wiedzy, krytycznego 

Diagnoza a-
a-

y decyduje o kompetencjach obywatelskich.
o funkcjonowania 

, z-
nych, a te

e-
niu do postaw obywatelskich technologie informacyjno-komunikacyjne, a w szcze-

el-

czas dla rozwoju elektronicznej demokracji aktyw-
nych obywateli.
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COMPETENCE FORMATION FOR CIVIL ON NEED
DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY

Summary

Key competences in the shape of knowledge, skills and attitudes appropriate to 
each context are fundamental for each individual in a knowledge-based society. They 
provide added value for the labour market, social cohesion and active citizenship by 
offering flexibility and adaptability, satisfaction and motivation. Civic competence, and 
particularly knowledge of social and political concepts and structures (democracy, jus-
tice, equality, citizenship and civil rights), equips individuals to engage in active and 
democratic participation. 

Translated by 
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PROBLEM P M

o-
a-

y obywatelskiej. Mamy prawo 
1.

Wprowadzenie

giami in-
formacyjno- oraz komuniko-

,
, o-

bania, zachowani t-
y-

2

latach. o-
dowym, prawie europejskim oraz w polskim systemie prawnym. Pomi in-

1 , „Gazeta Wyborcza”, 10-11 kwietnia 2010.
2 Na p Mark Zukerberg, twórca portalu Facebook, nie

.
praw n-



94

t

dyskursowi publicznemu i naukowemu. 

l-
o-

waniu jednostek3.

1. 

4. Od tego czasu kultury 
wyk

y-

geograficz 5. Potrze-
bowiem 

o-

w-
6. a-

zynku od innych, 

7.
o-

gii, dstu-
, ani co do 

8. y-

3 Koegzystencja marketingu partnerskiego i tradycyjnego, w: Innowacje 
w marketingu – rketingu, m , red. , Uniwersytet 

4 Targowisko…
5 , http://www.psychologia.net.pl/arty

6 Z problemem w e-

7 Zob. W. Sztumski, , http://www.sprawynauki.edu.pl/index. 
php?option=com_content&view=article&id=2099:zagroona-prywatno&catid=288&Itemid=30 

.
8 Zob. M. Jagielski: Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Wol-

ters Kluwer business, Kraków 2010, s. 23.
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pracowana jedna,
w którym ma

W wywiedzione jest ze zwrotu 
a-
i-

stych i rodzinnych9. o-

e-
strzeni” wolnej od ingerencji innych osób oraz organizacji10.

Z powodów 

wspólnych z inny i-
11. y-

a-
12.

w cztery typy (tabela 1).
dzinne, mir domowy, 
a danych osobowych, 

tajemnic komunikatów, sfera intymna osoby ludzkiej. Za-

w-
o-
a-

o nazw , roz-
powszechnianie cudzego wizerunku.

9 j polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979, t. 2, s. 951.
10 Za: W. Sztumski: …
11 , w: A. Mednis: Prawo do prywatno-

, Zakamycze, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
12 Ibidem, s. 63-64.
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Tabela 1

Opis

do bycia pozostawio-
nym w spokoju

szeroka (s ,
informacyjnej

do kontroli informacji 
na swój temat

i-
kowan w.,

o

n-
tro

W porównaniu z mi definicjami k-
– a zatem nie tylko do informacji 

o niej, ycznym), do tego, co 
robi, co prze

o-
nomia jednostki

a-
rów, w ramach któr

prawy prywatne),

Na podstawie: M. Jagielski: , w: Konsty-
tucjonalizm a doktryny polityczno-prawne. Najnowsze kierunki ba , red. 
R.M. Malajny, Katowice 2008; W. Sztumski: …

2. 

dy w takim wymiarze, jak to ma 

, rów-

, a ludzie 
o-
e-

Pojawieni
rki, które 

,



97

h-

Google), takich jak: Cookies, ActiveX i inne aktywne elementy stron WWW. Za-
spyware), w szczególno-

e-

o-
, jest 

podstaw e-
sowanych firm), modelu biznesowego zarabiania 

,

o-

lub e-
chwytywaniu transmis ang. sniffing), analizowaniu ruchu sie-

i danych osobowych 
w Internecie. 

e-

,

danych, jakie pozostawiamy w Internecie, a przede wszyst
a-

13.
Tym samym wiedza oraz 

zasoby informacji, które e
i politycznych lub 

w prywatnych rozgrywkach.

Be
i informacyjnych, 

a-
, w tym kradzie

13 e-

ej czasu prze-
chowywania danych (2 lata).
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W literaturze przedmiotu akcentuje 

-
-

p-

14.
oku15. W art. 

czci i dobrego imienia 

o-

n-
tak a-

cji „zapewnia nienaruszal-

Ochrona tego dobra jest przewidziana w podstawowych konwencjach mi
dzynarodowych,

16 17.
Ustawy z dnia 26 

stycznia 1984 roku. Prawo prasowe18. W art. 14 us

danej osoby”.

14 M. Pryciak: , s. 212, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Con 
.

15 Dz.U. nr 78, poz. 483,
16 Dz.U. nr 61, poz. 284,
17 Dz.U. nr 38, poz. 167.
18 Dz.U. nr 5, poz. 24,
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równ w Kodeksie cywilnym19.

dóbr osobistych. W Kodeksie cywilnym, który z mocy prawa chroni dobra osobiste, 
o-

to: 
tajemnica korespondencji, z-

i zmienny20.
o-

obecnej przede wszystkim funkcjonowania nowoczesnych systemów informatycz-
a-

nych.

4. Ochrona danych osobowych

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych zagroz

ym ochronie danych osobowych jest
jednostki21.

W Polsce ochrona danych osobowych regulowana jest przepisami Konstytucji 
RP
1997 roku. o ochronie danych osobowych22 oraz przez szereg aktów wykonaw-
czych do tej ustawy23 U

19 Dz.U. nr 16, poz. 93.
20 Por. S. Dmowski, S. Rudnicki: 

, Warszawa 2004, s. : Status prawny powoda cywilnego w procesie 
karnym, Wolters Kliwer business, Kraków 2007, s. 164-188.

21 M. Jagielski: Prawo do ochrony danych osobowych…, s. 21.
22 Tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926,

w ntu Europejskiego 
oraz ,
http://www.giodo. gov.pl/144/id_art/112/j/pl/

23

ia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych 
Osobowych (Dz.U. z 2008 r., n
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z dnia 18 lipca 2002 roku24.
ie pracy, Ustawie oku

Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo teleko-
munikacyjne, Ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o u

o-
wania osoby fizycznej25

to o-
i-
l-

26. Ustawa o ochronie danych osobowych reguluje27: zasady 
ó-

ji zbiorów danych osobo-

a-
czelny orga 28.

a-

i obejmuje: pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub filozoficz-

e-

29.

Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. z 2011, n Ministra Spraw 
W Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upowa

ych Oso-
bowych (Dz.U. z 2004 r., n Ministra Spraw W
i A

spektora Ochrony Danych 
Osobowych (Dz.U. z 2011 r., nr 103, poz. 601).

24 Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204,
25 Ustawa o ochronie danych osobowych, art. 6.1.
26 Ibidem, art. 6.2.
27 Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.
28 zenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie 

nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
29 Ustawa o ochronie danych osobowych, art. 27.1 i 2.
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Podsumowanie

Niniejszy , w tym do-

Tylko porusza sprawy ure-
nie sposób w tak krótkim 

u.

informacyjnym, w którym
a-

n-

rozziew mi , a tym, co w praktyce jest czynione. 

n-

t-

a-
ó-

rych organizacji (Google) w odniesieniu do zbierania informacji i polityki ochrony 

-komunikacyjne,

w 1999 roku David Brin30

31. ani przed-

30 D. Brin: Transparent Society, Perseus Books Group, United States 1999.
31 E. Bendyk: , „Kultura Liberalna” z 30 

marca 2010,
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THE PROBLEM OF PRIVACY IN THE INFORMATION SOCIETY

Summary

New technologies are radically changing the way we communicate and interact, 
but they also hold the potential to undermine our privacy and threaten our security. Vast 
amounts of personal data on private individuals are being generated from a wide range 
of sources including social networking sites, government databases and even the hum-
ble supermarket loyalty card. This article is an analysis of national solutions for the 
protection of privacy and personal data.
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Wprowadzenie

Rozwój technologii tel
ych zmian w procesie 

o-

stwa –

sp n-
z-

nym,
a-

1.

oraz prze-
pisom Un i infor-

gminy, powiaty
i województwa mechanizmami ekonomicznymi a-

P i-
,

, jakie w biznesie. In-

1 n-
formacyjnych, Wydawnictwo
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y-

z e- , dzy
oraz

biorcami i turystami. Stan funkcjonowania e-
lub

Internetu ( a, jak: e-mail, fora i platformy komunikacyjne 
zamieszczone na stronach internetowych urz k-

, jak miesz-
- ,

pytanie, , rawnie. W swoich ba-
- o-

– gminie, powiecie i województwie. Do 
– , g

2, powiat opolski3 4 –
i z-

-administracji.

1. E-komunikacja w e-

Wykorzy o-

elektroniczna jest bowiem wyzwaniem dla gmin, powiatów i województw, które 

w Internecie. 

2 ,
powiatu o

typowo rolniczy, nie ma tam z ie 
wójtem jest Grzegorz Kapica. 

3 Powiat opolski tworzy 5 e-
2 miejsko-wiejskie (Poniatowa, Opole Lubelskie). Na terenie powiatu znaj-

k-
ie 

4

Obecnie man. 
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Wykorzystanie nowych technologii nazywane jest w administracji publicznej 
e-government (elektroniczne a-
nie wszelkich technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 
sprawami publicznymi i do kontaktów administracji z obywatelami, które obszaro-

- -administracji i e-demokracji5.
-

r-
spektywy: odb , proces (reorganizacja 
procesów administracji), a (mi dzy innymi jednostkami administracji, 

,
znej)6. W raporcie Proponowane kierunki rozwo-

roku
e -

- t zrozu-

z ich strony;
- przyjazne nastawienie do 

,
, a nie potrzeby biurokracji, y-

kluczony ani marginalizowany;
- ,

w 7.

efekty, kie prawo prowa-

z e- u-
bliczne oraz i i
publiczne8. -u i-

, za-

5 M. Sakowicz: 
, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2007, s. 142. 

6 Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej, Presscom,

7 r., Mi-
nisterstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004, s. 18. 

8 www.bip.gov.pl
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stosowanie nowych technologii odc e-
9.

l-

funkcj komunikacyjn . Dobrze zaplanowana i skonstru-

lub 
adresów 

e-mailowych e pismo e-mailowe odpowie-
tradycyjne. Strona internetowa jako element strategii promocji 

i komunikacji konkretnej n-
Do 

, ,
-
- a-

nego terenu gminy, powiatu czy województwa,
- /regionalne odbiorcom 

o-
rami, turystami),

- aktywna komunikacja dwukierunkowa (fo-
ra, czaty, e-maile, grupy dyskusyjne)

i komunikacyjnych,
- czynna promocja marketingowa ,
- –

dyskusyjne,
- -administracji, w tym e- 10.

e-
,

E- a-
-maili, czatów, forów dyskusyjnych, portali o-

jako obieg dokumentów (elektroniczna skrzynka 
podawcza),

: jednokie-
a-

, , kie-

9 M. Kowalczyk: E- , Wydawnictwo Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2009, s. 162.

10 E. Kancik: Promocja gmin wiejskich w internecie, w: o-
ju regionu, red. , y-
ski 2012, s. 178.
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(odpowied od pracownika danego 

Rys. 1. Witryna internetowa gminy 

www.gminajozefow.pl

ami
gminy Józefów 

rys. 1)

za-
, a do informacji

do form 
komunikacji dwukierunkowej – witryna zawiera takie elementy, jak: adresy 
e-mailowe, „pytanie do wójta”

Strona internetowa powiatu opolskiego w województwie lubelskim (rys. 2)
n-

do zamies – jest ich wiele, 
a na niektórych podstronach trudno jest znale konkretne informacje. Za pozytyw 

Kontakt elektroniczny ze starostwem jest 
e-maila ogólnego.
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Rys. 2. Witryna internetowa powiatu opolskiego 

: www.opole.lublin.pl

Rys. 3. 

www.lubelskie.pl

Witryna i
zdaje
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izualnych (wideo
i stowarzyszeniami. 

aktualizowana, jedynym mankamentem jest e o-
nowania e-komunikacji – : o-

, która ma przez 
;

e- – tu 
umieszczono odpowiedni 

c-
nie realizowany jest projekt „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”, 

regionu 
, standardów 

informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej jednostek 
terytorialnego11.

In-
ternecie 
i informacji na nich zamieszczanych. W przeprowadzonej internetowej ankiecie12

a-
nych przez
e-

Z 
e-

b

du – 69%, w powiecie jest to – 36%, z kolei w województwie –
znalezienia poszukiwanych informacji na stronie – 72% wszystkich badanych 

e odnajduje informacje, przy czym w powiecie 52% ankietowanych 

adres e-mailowy korzysta zaledwie 21% ankietowanych w gminie 
i 10% na poziomie województwa, w powiecie, gdzie taka forma przekazywania 

11 n
z dnia 20 grudnia 2011 r., s. 6.

12

http://www.eBadania.pl. Gmina, starostw z-
u, r-

a
poszczególne pyta w gminie – maj 
2012 r., w – – ach

: 39 z gminy, 33 z powiatu, 46 z województwa. 
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informacji nie istnieje, korzystania z o-
– 55% badanych na 

stronach internetowych poszukiwanych dokumentów do pobrania, co potwierdza, 
trudno je tam komunikacj

e-maili,
z tej formy komunikac

–
,

dowych, a,
- Gadu-Gadu, Skype’a ani innych komunikato-

rów. Odpowi na pytanie o wprowadzenie , 83% ów
powiatu i województwa e i-

ma forum dyskusyjnego dla miesz-

Rys. 4. 

badania .

Wysoki odsetek mieszk ów (88%) ch chci ,
fora dyskusyjne, na którym ludzie a-

do
, powstanie.

Podsumowanie

, o-
-

o-
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jewództwa. Z przeprowadzonych bad
, jakie stwa-

rza im I
-

zmianom ukierunkowanym na petentów. ych
o-

spowodowana wieloma problemami,
z j oraz 

e
e-

– Internet 
z roku na rok wzrasta –

-administracyjnej komunikacji online. 
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E-ADMINISTRATION UNIT LOCAL GOVERNMENT IN COMMUNICATION 
WITH CITIZENS

Summary

The increase of the meaning of the information technology caused obvious chang-
es in the services provided by the Polish local government units. The computerization 
not only has improved the work of the offices but also has created a new channel of 
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communication – of e-communication between the residents and authorities. In the 
study the author is examining the functioning of the e-administration for 
e-communication. The local government unit of the Lubelskie Province is the example. 

Translated by Ewelina Kancik
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ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W LOKALNYM I REGIONALNYM TRANSPORCIE 

Wprowadzenie

s-
por
wojewódzki1.

ich 

– te

w-
nych umów.

m transporcie zbiorowym 
o

e-

t –
e-

– ograniczenia 

1 Zob. Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. 
z 2011 r., nr 5, poz. 13n .
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jest pozyskiwanie danych i tym samym pro-
ego finansowania transpor-

– w przypadku sys-
temu biletu papierowego –

i w r

karty-
-

2 e-
go/gminnego o

e-administracji w Polsce.

1. Obrót bezgotówkowy w relacjach z sektorem prywatnym i publicznym 
w Polsce

Najogólni a-

strefy euro (tabela 1). W tabeli 2 przedstawio-
– widoczne 

,
, brót gotówkowy nie jest 

korzystny –
w przypadku Banku C
m.in.3:

- koszty produkcji, sortowania, dystrybucji i niszczenia banknotów i monet,

2 Zob. P. Krukowski: Warszawska Karta Miejska na tle innych systemów karty miejskiej 
i biletu elektronicznego w Polsce, Prezentacja, Biuro Drogownictwa 
Warszawy, Warszawa 2008.

3 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 (projekt), Naro-
– Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego 

4-45, www.nbp.pl
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- koszty infrastruktury obrotu gotówkowego (skarbców, sortowni itp.),
- koszty audytów kontrolnych.

Tabela 1

-2010 (%)

Rok Polska Unia Europejska Strefa euro

2001 32,3 17,1 10,5
2002 30,9 19,5 12,5
2003 30,3 19,4 14,6
2004 28,9 19,3 15,9
2005 25,9 17,5 15,3
2006 24,9 17,1 15,8
2007 23,0 18,0 16,4
2008 26,0 19,7 17,9
2009 23,1 18,5 16,9
2010 20,6 18,1 17,0

opracowanie ECB Statistical Data Warehouse, 
http://sdw.ecb.europa.eu, za: Porównanie wybranych elementów polskiego systemu 

, NBP, 
Warszawa 2011, s. 40.

Tabela 2

(%)

M1 w 2010 r.
strefy 

euro Europejskiej

40,01

17,03 18,13

33,43
Rumunia 32,84
Litwa 28,64

21,40
Polska 20,64
Czechy 17,68
Dania 6,41
Szwecja 6,17
Estonia 5,34
Wielka Brytania 4,69

opracowanie ECB Statistical…, s. 41.
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o-
4:

- kon
oraz sieci bankomatów,

- o-
tówki),

-
-

Ponadto koszty oraz ryzyko obrotu gotówkowego pojawiaj
w podmiotach gospodarczych –

– e-

utraty lub kradz ) o-

w momencie wchodzenia Polski do strefy euro5

Na razie
– , jak 

wzrost liczby rachunków bankowych osób fizycznych6 ternet do 

uczestnicy (posiadacz karty, bank, agent rozliczeniowy, akceptant oraz organizacja 
a-
u-
t-
t-
o-

wych (tabela 5 i 6).

4 Ibidem.
5 Zob. K. Pietraszkiewicz: ,

Warszawa 2008; A. Wolski: 
w Unii Europejskiej, prezentacje, Warszawa 2008, www.zbp.pl

6 Zob. n-
nych krajów Unii Europejskiej za 2010 rok,

, www.nbp.pl
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Tabela 3

Liczba kar
w wybranych latach okresu 1993-2011

Rok
Liczba lat do 
poprzedniego 

okresu
w obiegu w Polsce 

(mln szt.)

Wzrost w sto-
sunku do okresu 

poprzedniego
(mln szt.)

Rok 1993 
= 100
(%)

Okres
poprzedni 

= 100
(%)

1993 - 0,042 - 100 -
1999 6 8,29 8,248 19738 19738
2003 4 16,92 8,63 40286 204
2007 4 26,49 9,57 63071 157
2011 4 32,04 5,55 76286 121

opracowanie 
przestrzeni kolejny ., 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty _platnicze.html
11.02.2013]. 

Tabela 4

imprintery) w Polsce w wybranych latach okresu 2003-2011

Rok
Liczba urz

(tys. szt.)

Wzrost w stosunku 
do okresu poprzed-

niego (tys. szt.)

Rok 1993 = 
100
(%)

Okres poprzedni 
= 100
(%)

2003 132,7 - 100 -
2005 165,9 33,2 125 125
2007 186,6 20,7 141 112
2009 230,6 44 174 124
2011 267,4 36,8 202 116
opracowanie Liczba akceptantów, liczba punktów handlowo-

,
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty _platnicze.html [dost p
11.02.2013]. 
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Tabela 5

wybranych latach 
okresu 1993-2011

Rok
Liczba lat do 
poprzedniego 

okresu

Liczba transakcji bezgo-
t-

niczymi w Polsce
(mln szt. transakcji)

Wzrost w stosunku 
do okresu poprzed-

niego 
(mln transakcji)

Rok 1993 
= 100
(%)

Okres 
poprzedni 

= 100
(%)

1993 - 0,6 - 100 -
1999 6 158,2 157,6 26367 26367
2003 4 541,5 383,3 90250 342
2007 4 1075,7 534,2 179283 199
2011 4 1772,3 696,6 295383 165

opracowanie Liczba transakcji dokonanych poszczególnymi 
– od 1998 r.,

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty _platnicze.html
11.02.2013].

Tabela 6

w wybranych latach 
okresu 1999-2011

Rok

o-
i-

czymi w Polsce 

Wzrost w stosunku 
do okresu po-

przedniego 
Rok 1993 = 100

(%)

Okres poprzedni = 
100
(%)

1999 34,4 - 100 -
2001 88,5 54,1 257 257
2003 130,1 41,6 378 147
2005 187,2 57,1 544 144
2007 265,2 78 771 142
2009 330,4 65,2 960 125
2011 389 58,6 1131 118

opracowanie Liczba transakcji…

, n-
,

–
(ang. Consumer – Goverment – Business)7

r-

7 Zob. Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego…
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h jest gotówka8

e-

o-

publicznej) zostaje pomniejszona o tzw. Merchant Sernice Charge, na któ a-
interchange

assessment

 z-
nych, i-

,
o-
a-
o-
u-
n-

transakcji – e-

banki – interchange -

n-
e-

e zarówno osobom fizycznym,
jaki i w-

9.

8 Ibidem, s. 36.
9 Zob. Art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 

r., nr 157, poz. 1240 i 1241, .



Barbara Kos124

o-

w zakresie zakupu biletów poprzez telefony komórkowe, jednak ta fo
na razie marginalna10. Struktura funkcjonalno-

,
,

r-

i co za tym idzie,
o-

jazdów – e-

, jest istnienie kilku organizatorów i wie

óby 
a-

nych organizatorów/p 11

, zgod-
nie z wymogami 12.

, e to przyniesie ko-
13:

10

GOP w Katowicach.
11 G. Dydkowski: Integracja transportu miejskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicz-

nej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
12 . , Dz.U. 

z 2012 r., poz. 1232 – Obwieszczenie 

13 Zob. G. Dydkowski: s-
temów pobiera , w: Innowacje w transporcie. Organizacja i z a-
nie, red. P. Niedzielski, i R. Tomanek,. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ego nr 602,
Problemy Transportu i Logistyki nr 12, Szczecin 2010.
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-

-

- zmniejsz o-
zyskiwania danych do analiz z systemu,

-
dzania cenami.

zew takich jak14:
- e m

ich bezgotówkowymi,
- –

iejszej 
pracy eksploatacyjnej,

- pozyskanie danych w postaci elektronicznej,
–

transportu zbiorowego.

Warunkiem upowszechnienia karty, a t d-

,
e szu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego 
-

z drugiej jednak stro
– za pomoc t-

W rezultacie podstawowe funkcje karty to:
-
-
-
-
- -

rekreacyjne, biblioteki, muzea),

14 Ibidem.
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-
Istotnym elementem funkcjonowania systemów, w których uczestniczy wiele 

podmiotów,
e-
z-
e-

a

omunikacji 

o-

projektu przewidziano uprawnienie KZK GOP (lidera) do zawierania umów z in-

rozliczenia transakcji finansowyc
i-
z-

ne –

15.

a-
e-

go 16:

- utworzenie centrów przetwarzania danych (CPD podstawowego oraz zapa-
e-

;
- utworzenie Portalu Klienta – elektronicznej platformy integru d-

n-

15 Zob. G. Dydkowski: 
, w: , red. M. Micha-

a, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 
2010.

16 Zob. Specyfikacja istotnych warunków z
u-

blicznych”, Katowice, lipiec 2011, www.kzkgop.pl
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przeprowadzonych transakcji;
- wyp

zbiorowego i zajezdni;
- stworzenie sieci podmiotów,

;
- o-

;
-

j-

ne etapy,
takie jak17:

- Karty 
);

- u-
– lider projektu, a 21 gminami – partnerzy 

);
-

– i-
e-

wództw –
;

-
wniosku;

- a-
mi EFRR, a zatem z na dofinansowanie projektu 

);
- – przede 

wszystkim 
– czerwiec 

k-
tem,

17
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,
s-
a-

05.2011
roku. Niestety,
i w konsekwencji wykonania wyroku z dnia 7.6.2011 roku
po 07.2011 roku, 

18.

koszt projektu i wy-

–
19.

20, tj. wykonanie 2 Centrów Przetwarzania Danych wraz z do-
oraz

Podsumowanie

publicznych. Wynika to m innymi
j-
n-

informatyczne,
a-

18

Zamówienia publiczne, www.kzkgop.pl
19 …
20 z unalnego GOP 

w Katowicach z dnia 22 stycznia 2013 roku, www.kzkgop.pl
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y-
staniem z kart- i-

a-

e, a tam, gdzie 
– komplementarne
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DEVELOPMENT OF E-ADMINISTRATION 
IN LOCAL AND REGIONAL PUBLIC TRANSPORT 

ON THE BASIS OF SILESIAN PUBLIC SERVICES CARD

Summary

Urban and regional public transport can be regarded as essential public functions. 
The development of information technology and data transfer, as well as their increased
availability means that fare collection systems are increasingly being implemented us-
ing  an electronic card as a carrier of information on payment of a fee or permission to 
travel on a different basis. The paper presents the Silesian Public Services Card, a solu-
tion being implemented currently, enabling also the payment of other charges and fees 
in different town and city hall offices. Implementation of  this type of payment systems 
is becoming a vital element in the development of e-administration in Poland.

Translated by Barbara Kos
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ANALIZA WYKORZYSTANIA OTWARTEGO WSPOMAGANIA INFORMATYCZNEGO 
W WIELKOPOLSKICH URZ

Wprowadzenie

Wymagania 

d-
1.

ostatnich latach w co-
liczbie n-

formatyczne i komunikacyjne. urz dy sta
bardziej funkcjonalne i przyjazne dla klienta. y-

w biz-
nesie. Wynika to z oraz organizacji 

y-
y-

1 B. Mrugalska, B. Piwowarska: y-
, Organi-

zacja i Za



Beata Mrugalska, Magdalena Wyrwicka132

na zasadzie automatycznego kopiowania2.
W niniejszym artykule poddano analizie zakres wykorzystania otwartego

wielkopol

informatyczny jako jeden z elementów systemu informacyjnego i zaprezentowano 
przebieg procesu informatyzacji w administracji publicznej w Polsce.

1. Istota i rola informacji w administracji publicznej

informacja jest powszechne i ma
dziedzinach n

k-
3. Jest ona dedykowana konkretnemu odbiorcy, pozwala na 

poszerzenie wiedzy o badanych obiektów e-
cie4 istotnych elementów i prezentowanie danych w kon-
kretnej strukturze5. Informacja s

do a organizacji i-
stracji publicznej

- ,
- ,
- i
- ,
- e-

sieniu do szczególnych potrzeb6.
informacja retro-

spektywna informacja

2 , red. K. Li-
siecka, T. Papaj,
K. Adamieckiego, Katowice 2009, s. 20-21.

3

banku nr 85, Wydawnictwo 
Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010,  s. 55.

4 J. Kisielnicki, H. Sroka: .
Wydawnictwo Placet, Warszawa, 2005, s. 13.

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

6 H. Wyr Znaczenie komunikacji…, s. 55.
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prospektywna)7. Na 
informacja retrospektywna. Z kolei podatnicy zainteresowa w-

8.
W celu proponuje postrzeganie infor-

macji jako zasobu ekonomicznego, dobra publicznego, czynnika produkcji, produk-
tu, wyrobu, ugi, towaru, dobra konsumpcyjnego lub infrastruktury gospodarki9.
Dla celów tego opracowania postrzeganie informacji jako 
dobra publicznego niana w sposób nie-
ograniczony, przede wszystkim p roszury, informatory i przez 

– a-
dem takich wytycznych jest Europejski Kodeks Dobrej Administracji. Zgodnie 

ma do

któ
(lub instytucji), który 10.

2. System informacyjny w elektronicznej administracji publicznej

a informacyjnego nie jest 
sektora publicznego bez powszechnego zastosowania technologii informatycznych. 
Kompleksowa informatyzacja w administracji publicznej jest nazywana
e- (ang. e-government). opejskiej polega ona na 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ang. 
Information and Communication Technologies)

a

7 W. Flakiewicz: o-
dzaj, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 17.

8 W. Gryncewicz: o-
ie infologiczne, praca doktorska,

2007, s. 47.
9 : Ekonomika informacji. Podstawy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-

szawa 2001, s. 242.
10 Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Biuro Rzecznika Praw Oby-

watelskich, Warszawa 2007, s. 37-38.
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efektywnym proces demokratycznej legitymizacji sprawowania polityki11. W takim 
o-

wany ze zbiorów informacji, zbiorów nadawców informacji, zbiorów odbiorców 
e-
a-
u-

szanie obiegu) informacji istotnych w ró
podmiotu gospodarczego. Jednym z jego elementów jest system informatyczny,
czyli 12. Jest to celowo 

z-
nych (oprogramowanie) i zasobów (informacji, wiedzy, modeli, procedur) funkcjo-

i inne techn

przekazu informacji: informacyjny, interakcyjny i transakcyjny. Pierwszy z nich obej-
muje jednostronny przekaz informacji w kierunku petentów przez a

a-
nia dochodzi do jedno- lub dwukierunkowej indywidualnej komunikacji (np. konsulto-

admini-
po-

przez pobranie e podania .
Wprowadzenie e-administracji obopólnych :

zarówno przez petentów i same podmioty admi-
a-
j-

Efektem informat
celem przyspieszenia 

kosztów po stronie 13.
e-

g

3. Proces informatyzacji w administracji publicznej

dopiero pod koniec lat 90. XX w. Uchwalono w o-

11 D. Bogucki: e-Government w Unii Europejskiej i-
nistracji publicznej „ ” 2005, nr 1.

12 M. Szmit: u, Difin, Warszawa 2003, s. 16.
13 G. Sibiga: Informatyzacja administracji publicznej w Polsce, „Edukacja Prawnicza”

2011, nr 3/123. 



Analiza wykorzystania otwartego wspomagania informatycznego… 135

r-
macyjno-telekomunikacyjnych wprowadzon w ustawie z dnia 29.12.1998 roku

e w
Zgodnie z ni

informatyzacyjna, czyli ustawa dmiotów realizuj
cych zadania publiczne roku
(Dz.U. n

na uregulowanie h-
nicznych i organizacyjnych w administracji publicznej.

Za proces informatyzacji administracji publicznej w Polsce odpowiedzialny 
jest Departament Informatyzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jego 

z dwoma dokumentami strategicznymi: „Strategia informa-
tyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska” oraz „Narodowa Strategia Rozwoju 

pu Szerokopasmowego do Internetu”. 

- standaryzacji i integracji systemów administracji publicznej w aspekcie 
funkcjonalnym i infrastrukturalnym,

- ch administracji w Polsce do roz-
,

- poszczególne
podmioty administracji publicznej,

- utworzeniu spójnej sieci teleinformatycznej w polskiej administracji,
- wprowadzeniu i upowszechnieniu

administracji publicznej.
wdro za

czenie polskiej administracji z systemem Unii Europejskiej m.in.
w ramach programu IDA (Interchange of Data between Administrations)14.

4. Zastosowanie wspomagania komputerowego w

u-
ry, stale monitoruje

pt.:
w 2011 roku, przeprowadzonego przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia,
z

a-
Okaza-

14 http://www.msw.gov.pl/portal/pl/261/3892/Informatyzacja_administracji_publicznej.html
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o-
w 90% 

z nich elektroniczna skrzynka podawcza15.

przedstawione pod koniec 
2012 roku przez TNS Pentor Research International z Poznania16. S a-

poziomowi wykorzystania wolnego/otwartego oprogramowania,
w tym p rys. 1). 

Rys. 1. y

przede wszystkim z programu poczty elektronicznej Outlook Express. W mniej-
il, Lotus Notes, Email 

o-

15 , raport MSWiA, http://www.msw.gov.pl/ 
portal/pl/2/9459/Raport_MSWiA__informatyzacja_a_dzialanie_urzedow_w_Polsce.html

16 , TNS Pentor Research 
International, Warszawa 2010.
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Rys. 2. Powody korzystania z wolnego/otwartego oprogramowania 

TNS Pentor Research International

e-
a-

o-
,

Podsumowanie

Zastosowanie nowych technologii przetwarzania informacji stanowi istotny 
element funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, która zmierza w kie-
runku administracji opartej na wiedzy. W e-administracji technologia jest wszech-
obecna, a ników. Na podsta-

o-
o-

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Gwarantuje niewykluczanie cyfrowe obywateli/ petentów
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kosztów. 
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ANALYSIS OF OPEN INFORMATION SUPPORT IN WIELKOPOLSKA 
GOVERNMENTAL ADMINISTRATION UNITS

Summary

The paper deals with investigation of open information support in administration 
units located in the Wielkopolska region. It is based on survey data collected thanks to 
cooperation with
information and information systems in public administration. It also discusses the evo-
lution process of e-government in Poland. 

Translated by Beata Mrugalska
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- , BARBARA SORYCHTA-WOJSCZYK

-

Wprowadzenie

Wzrost znaczenia informa
a-

telom 
e-

- o-
y-

, ale j-
nych oraz 

e-
dzy na temat rozwoju e- W wyniku 

-

-

1. Przepisy 

1 Uchwa . n-
formacyjnego w Polsce, M.P. 2000, nr 22, poz. 448.
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zawarte s U z-
nej2 a-
tycznego, Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
U podpisie elektronicznym3

- Ustawa z 17 
u-

bliczne4. -govermentu 
: „ePolska - nego 

w Polsce na lata 2001-2006”, „Strategia informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej –
ePolska na lata 2004-2006”, mini-
stracji na lata 2005-2006”, „Wrota Polski”, „Plan informatyzacji pa stwa na rok 
2006”, stwa informacyjnego”, „Strategia 

stwa informacyjnego w Polsce do roku 2013”.

wspólnotowych i krajowych dokumentów strategicznych i programowych pod k
w tym wyko-

, opracowano „ z-
”. e-

rze strategicznym e-
go. dotycz
ce rozwoju - -learningu, 
e-administracji, e-zdrowia, wraz ze wzros o-

i wiedzy5.
Zadanie, przed jakim stoi , to wykreowanie 

m w grze konkuren-
,

strategiczne:
-

- po a-
cyjnej i komunikacyjnej, 

2 , Dz.U. nr 112, poz. 
1198.

3 odpisie elektronicznym, Dz.U. z 2001 r., nr 130, 
poz. 1450,

4 a-
nia publiczne, Dz.U. nr 64, poz. 565, ze zm.

5 .
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-
-

rozwoju gospodarczego, 
- poprawa -rozwojem. 

-administracji publicznej 

- ,
-

informacyjnych i komunikacyjnych. 
Rozwój e- o-

„ ”), a to 
przypadkach

o-
nieczne jest . a-

e-
-ów, 

a-

W ramach trzeciego celu, który dotyczy z
,

z nich, „rozbudowa interoperacyjnych platform e- , dotyczy roz-
woju e- m.in. poprzez:

-

- rozwój elektronicznej komunikacji w instytucjach publicznych, w tym
o-

kumentów, 
-

oraz transportem publicznym
poprzez rozwój n

Realizacja wskazanych w „ a-
” ma przyczyni

ma pozwoli na sprawny 
macji. 
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2. Bariery rozwoju e-

–
– zlikwidowania barier rozwoju e- . Badania dotycz

ce barier rozwoju elektronicznej administracji p e-
nie Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji. Badania prowadzone od 
1 do 29 czerwca 2009 roku dla Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji 
przez przeszkody w rozwoju ad-
ministracji elektronicznej6:

- brak rodków finansowych na rozwój elektronicznej administracji,
- brak wspólnych standardów wymiany dokumentów,
- niska wiadomo interesantów w zakresie mo liwo ci uregulowania 

sprawy z wykorzystaniem narz dzi elektronicznych,
- niski poziom edukacji obywateli w zakresie nowoczesnych technologii in-

formacyjnych,
- brak odpowiednich rozwi za prawnych,
- ograniczony dost p obywateli do Internetu,
- wysoki koszt korzystania z Internetu,
- niska wiadomo urz dników w zakresie istnienia mo liwo ci zastosowa-

nia takiego rodzaju rozwi zania,
- niski poziom edukacji urz dników w zakresie nowoczesnych technologii 

informacyjnych,
- niedostateczne bezpiecze

1796 , ralne, wo-
a-

-wiejskich i gmin wiejskich. Nie-
stety, autorzy raportu nie przedstawili,
barier rozwoju e-

ystania technologii teleinformatycz-

m raporcie z bada przed-
stawiono bariery w wykorzystaniu platformy ePUAP. Pracownicy dów admini-

wskazali 
7:

6 . Raport ge-

badania), Warszawa 2009.
7

w 2011 roku.
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- brak powszechnego podpisu elektronicznego (52%),
- ,
- (45%),
- brak wiedzy o ePUAP (39%),
- brak wiedzy o nowych funkcjonalno ciach ePUAP (35%),
- nieprzyjazny interfejs u ytkownika (27%),
- przepisy prawa utrudniaj ce realizacj elektroniczn ,
- ,
- brak mo liwo czenia do pisma w postaci elektronicznych oryginal-

nych dokumentów (14%),
- inne (6%),
- nie ma adnych przeszkód (6%).

y-
stania ePUAP (63%). 

W kolejnych badaniach: „E-administracja w oczach internautów”,
powa

niejs e-

8.
Przeprowadzone przez au

barier rozwoju e-
-

barier rozwoju e- n-
tyfikowanych barier rozwoju e- n-

rozwój e- .
l-

nych barier na rozwój e- (tabela 1).
-

innej 
platformy, o-

ch badaniach
(np. barierom prawnym)

, a-

8 E-administracja w oczach internautów. Raport z badania, Polskie Badania Internetu dla 
MSWiA, maj 2010.
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n-
o-

,
, w tym m.in. promocji e- u-

blicznych, a do korzystania z e- a i wsparcia ze
- 9.

Tabela 1

- publicznych

Bariery rozwoju e - e-

Luki prawne

kontaktu 
Brak aktów wykonawczych do ustaw ich

dzy
podmiotami publicznymi 

a-
cyjnych inn

Brak promocji e- lub niewystar promocja

-
publicznych

do
a e-

-

-

Brak ych obiegu dokumentów -

-

we e e-

dów
-

-

- , B. Sorychta-Wojsczyk: Barriers in the development…

9 - orychta-Wojsczyk: Barriers in the development of public 
e-services, VII Konferencja Naukowa „Information System in Management”, Warszawa 2012.
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-

Regulacje prawne
Czynnikiem rozwoju e-administracji w Polsce jest realizacja wielu sektoro-

wych i ponadsektorowych projektów teleinformatycznych (np. ePUAP, SEKAP, 
PESEL, CEPiK i innych) zgodnych ó-

- Niestety, ,
d-

i elektronicznej formy 
bariery w rozwoju 

e-

publiczne „projektowane przepisy 

o-
10. Ponadto, minister administracji i cyfryzacji 

11. Niestety, inne stanowisko 

w opinii Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji do wspomnianego projektu 
ustawy. Opinie te r-

wielu lat, jak i wiele innych kwestii, któr w takiej formie
12. Uregulowania 

- -
ch i poprawnych 

technicznie przepisów prawnych. 
Poszerzanie katalogu e- jako czynnik rywalizacji mi dzy 

Przeprowadzone przez autorów 
- , u-

gi zarówno z wykorzystaniem platformy SEKAP, jak i ePUAP,
i modyfik

Na p
E-

KAP e y 13.

10 www.kprm.gov.pl
11 http://mac.gov.pl
12 ektu ustawy 

z
niektórych innych ustaw”.

13 Ibidem.
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-

do r u-
szu Rozwoju Regionalnego. W

dofinansowa-
nie projektów w latach 2007-2013 wynosi 233 987
projektów to 319 046 , nsowania 
unijnego jest na poziomie 82%. Bez takiego wsparcia realizacja projektów 
z zakresu e-
Rozwój nowych technologii

z-

Podsumowanie

realiza-

Impulsem do
i programy rozwoju e- , jak i pomoc finansowa Unii Europejskiej. 
Przepr e- u-
blicznych pok

dalszy rozwój e-
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REASONS OF E-SERVICES DEVELOPMENT IN SILESIAN VOIVODESHIP

Summary

In the paper the authors discussed the most important factors determining public 
e-services development in Silesian voivodeship. The factors were identified based on 
the undertaken investigations using the Desk/Web research method, interviews and 
surveys.

Translated by - -Wojsczyk
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SEMANTYCZNE PORTALE INFORMACYJNE W E-ADMINISTRACJI

Wprowadzenie

- e-
Do r

realiza

,

a-

- a z nimi baza informacyjna 

y-

,
1. Jed-

1 -Korek: Rola ontologii w budowaniu relacji biznesowych, Zeszyty Nauko-
-191.
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a-
gania portali e-ad

1. Funkcje portali e-administracji

Jednym z kluczowych celów e-
zyczne i prawne oraz jednostki administracji) efektywnego

a a-
o-

wych, zapewnieniu cji oraz odpowiednim regulacjom 

poprzez portale internetowe.
-administracji, które powinny 

,
- d-

- sprawne informowanie o przepisach, regulaminach, procedurach,
- dostarczenie informacji zgodnej z ak
-
-

, agania interak-
, to:

- e-
towe, – poprzez telefony komórkowe, systemy 
IVR (ang. Interactive Voice Response), w których telefon k-

o-
matycznego rozpoznawania mowy,

-

z o ,
- z-

- e-
standaryzowanych dokumentów i procesów,

- i-
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Portale e- , w którym 
niu w inicja-

tywy e- n-

- – http://www.msw.gov.pl/,
- Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej –

http://www.transport.gov.pl/elektroniczna platforma 
publicznej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap,

- Geoportal – http://www.geoportal.gov.pl/,
- – http://www.uzp.gov.pl/.

-administracji

e-

ugi 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) – urz
u k-

umocowanej prawnie kore-
i-

n-
tów podpisanych elektronicznie od 1 maja 2008 roku
pracownicy m w-

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – to znany od kilku lat system realizu-

po-

Elektroniczny System Obiegu 
Dokumentów i Spraw (ESODiS) e-

dokumenty i sprawy. Sys
a-

u-
spójnych danych, 

raz wprowadzona informacja umieszczana jest w bazie tam,
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stwowej to:
GIS (ang. Geographic Information Systems) – system informacji geograficz-

ich 

rejestrem gruntów i budynków oraz planowania przestrzennego.
n-

ternetowego e-
ymi systemami zaplecza –

– np.: system finansowo- -
.

-

y-

-badawczych i biznesowych,

Internetu (Semantic Web) opracowana przez Tima Bernersa-Lee2 –
konsorcjum W3C – ma za za j-

do wyszukiwania w-

,
e-

e o-
wane na dokumenty, a

3.
r-

2 T. Berners-Lee, J. Hendler, O. Lassila: The semantic web, Scientific American 279(5) 
2001, s. 35-43.

3 -Korek: a-
kresie technologii sem , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-

, -177.
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ej

,

Web. 
Do reprezentacji skomplikowanych relacji –

prezentacji wiedzy w postaci strukturalnej, ale z powodu swojego skomplikowania
n-

reprezentacji wiedzy, tym mniej 

n-
tycznej jako programu komputerowego lub h

a-
d-

stawie.
Technologia budowy ap d-

nych zmian aktualizacyjnych w bazie wiedzy osobie, która rozumie model seman-

do edycji ontologii m wizual-

-administracji.

4. Miejsce technologii semantycznych w portalach e-administracji

Portale internetowe e-
o-
u-

– prostych, 
– 4.

- m-
nych zbioró

Rozwój portali e- o-

4 K. Gant, D. Burley Gant: Web portal functionality and state government e-service, In 
Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences, 2002.
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e-

t-

unikatowy, a jego sposób korzystania z Internetu – specyficzny, informacje, które 
5.

Pe na zbieraniu i wykorzystaniu a-
e-

, aby dostosow

5. Studium przypadku – semantyczny portal miasta Saragossa

Studium przypadku
6.

Miasto Saragossa swoim om oferuje od 500 do

Problem

u-

tym 
w jaki sposób 

„u

Miasto Saragossa ma obecnie nowy, wzbogacony semantycznie portal, który 
onego 

zapytania,

j-
nych. 

5 S. Krug: , Helion, Gliwice 2006, s. 140.
6 J.F. Ruíz: Case Study: An Intelligent Search Engine for Online Services for Public Ad-

ministrations, Semantic Web Use Cases and Case Studies, 2007, http://www.w3.org/2001/sw/ 
sweo/public/UseCases/Zaragoza/
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W o
o-

, tologii,

przedstawiony na rysunku 1.

Rys. 1. Fragment ontologii

http://www.w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/Zaragoza/

i procesy wraz z ich wzajemnymi relacjami.
Kiedy mieszk e-

i wnioskowa-
nia ontologicznego, po to by rozszerz zapytanie w celu sprecyzowania go (np. 

o-

Encja
o Aktor

Osoba_Fizyczna
Osoba_Prawna 
Zwierze

o Zdarzenie
Zdarzenia_Powtarzalne
Zdarzenie_Jednorazowe

o Obiekt
Obiekt_Fizyczny
Obiekt_Nie_fizyczny

o Proces
Proces_Administracyjny
Proces_Finansowy
Proces_Prawny
Proces_Zdrowotny
Proces_Budowlany
Proces_Osobowy
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gacone ontologicznym syste

-
administracji

- popularyzacja i stymulowanie rozwoju e-administracji przez dostarczenie 
,

- po
,

- – nie tylko przekazywanie infor-
macji, al

- prosta interakcja, po

- wysoka precyzja i relewancja wyników wyszukiwania, 
- konkretne odpowiedzi zamiast listy dokumentów,
-
-

-administracji, e
o-

Podsumowanie

-administracji i pokonanie tym samym 
barier organizacyjnych, kulturowych ych

j-
skie), -

i w sposób w znacznym stopniu zautomatyzowany. Zapewnienie interopera-
-

obywateli Unii.
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SEMANTIC INFORMATION PORTALS IN E-ADMINISTRATION

Summary

E-administration portals are integrated tools for providing unified access to vari-
ous information, services and applications for millions of citizens. Complexity and 
functionality of these portals differs depending on the scheme of information publishing 
their classification and linkage and kinds of services. 

Analyzing the directions of e-administration development, it is easy to see that the 
amount and differentiation of information and services constantly grows. Therefore 
investments in the usage of semantic technology becomes more and more reasonable. 
The aim of this paper is to present the possibilities and areas of exploiting semantic 
technology in e-administration portals.
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BARIERY ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W POLSCE

Wprowadzenie

Rozwój elektroniczn j-
j-

nego i gospodarki opartej na wiedzy. E- p-

o-
e-government

nych 
1.

Elektroniczna administracja to jednak nie tylko nowoczesna forma realizacji 
„Dotychczasowa koncep-

e-
d-

o-

p-
y-

2. , zastosowanie 

1 D. Grodzka: E-administracja w Polsce, w: , red. D. Grodzka,
Studia BAS Kancelarii Sejmu nr 3(19), Warszawa 2009, s. 59.

2 Wprowadzenie do problematyki elektronicznej administracji publicznej,
„Kwartalnik naukowy: Prawo Mediów Elektronicznych” 2011, nr 1, s. 26.
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technologii informacyjno-
y-

wateli oraz 3.

1. E-

Idea rozwoju elektronicznej administracji jest obecna w polityce Unii Euro-
. XX wieku. Upowszechnianie e-government ma 

z kolei stanowi jeden z priorytetów w polityce unijnej. Powszechna informatyzacja, 

korzystanie z technologii informacyjno-
4.

i organ o-
wania e-

e- a-
nym okresowo raporcie E-government Survey

w zakresie e-administracji (ang. e-Government Readiness Index

WWW
i-

y kontakt obywateli z poszcze-
gólnymi jednostkami administracyjnymi. Badania
e- 5.

W opublikowanym w 2012 roku raporcie ONZ E-government Survey 2012,

E-government Development Index. W bada-
niach oceniono : Kazachstan, 

6. Na rysunku 1 zaprezent pozycje wybra-
nych E-government Development Index w latach 
2011-2012.

3 D. Grodzka: E-administracja w Polsce…, s. 60-61.
4 K. Doktorowicz: , Katowice 2005, s. 159.
5 D. Grodzka, E-administracja w Polsce…, s. 70.
6 http://technologia.dziennik.pl/hitech/artykuly/381924,raport-onz-polska-e-administracja-

jest-
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Rys. 1. Pozycja w rankingu rozwoju e-administracji (E-government Development Index)
poszczególnych krajów Europy Wschodniej

E-government survey 2012, http://www.egov.pl [ 2012].

, pozycja Polski w rankingu E-government Development Index
w 2012 roku y-

h
k-

tura teleinformatyczna. Zdaniem ekspertów brak sprawnej i efektywnej interwencji 
w rankingu 

rozwoju e-adminis 7.

2. E-administracja w Polsce

Integracja ze strukturami Unii Europejskiej w znacznym stopniu zintensyfi-
e-government

. o-
Dz.U. nr 112, poz. 1198,

r-
publiczne 

w formie publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). 
o-

8.
W Polsce jednostki

roku utworzono Ministerstwo Nauki 
z-

icznej administracji. W 2005 roku n-
i-

7 Ibidem.
8 D. Grodzka: E-administracja w Polsce…, s. 73.
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stracji9. W 2011 roku
n-

RP w zakresie informatyzacji, wspieraniem inwestycji w dziedzinie informatyki, 

najogóln 10.
W 2002 roku „Wrota Polski”. Jak czytamy 

na stronie internetowej www.msw.gov.pl: „»Wrota Polski«
jako nazwa zintegrowanego systemu in e-

”11.W ramach projektu „Wrota Polski” realizowane 
, a-

e-
ne12. ak 

merytoryczne13.

3. 

Kontynu „Wrota Polski” jest projekt e-PUAP (Elektroniczna Platforma 
t-

ne cele „Wrót Polski”14. Zarówno ePUAP, a-
tyczna Administracji Publicznej) pr y-

-2010. W 2009 roku w raporcie NIK realizacja obu pro-

westii realizacji projek-

rozwoju struktur e-administracji15.

9 , red. -Kacperek, Warszawa 2008, s. 528.
10 http://mac.gov.pl/o-
11

12 Zob.: …, s. 538.
13 Ibidem, s. 538.
14 http://www.eadministracja.pl/forum-kobiet/wrota-
15 D. Grodzka: E-administracja w Polsce…, s. 75.
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4. Bariery rozwoju e-administracji w Polsce

r-
o-

wszechniania IC

- 16. Analogicz-

e-government
m em do szerokopa-

mi regulacjami prawnymi w zakresie funk-
cjonowania e-government a-

Na rysunku 
2 przedstawiony jest T w Polsce w latach 
2003-2011.

Rys. 2. latach 2003-2011 (%)

.

Polsce,
nadal blisko 40% gospodarstw domowych nie ma
Wykluczeni cyfrowo z e- a-

bowiem stwierdza K. Doktorowicz: „ -
-komunikacyjnych na poziomie indywidualnym i grupowym bardzo wzrasta. Euro-

i-
e-

16 D. Batorski: Wykluczenie cyfrowe w Polsce, w: …, s. 228.
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o-
17.

Z danych zawartych w raporcie , spo-
roku na potrzeby istnie e-

, -
w naszym kraju niedostatecznie dostosowane do potrzeb odbiorców. Na rysunku 3
zaprezent wskazywane przez internautów bariery w praw 
w e-

Rys. 3.

http://www.egov.pl .

-
polega na interakcji jednokierunkowej18

z e- oraz , barier rozwoju 
e-government w Polsce dominuje brak zaufania do e-

kontaktu
19

-

,

17 Cyt. K. Doktorowicz: Europejski model…, s. 160-161.
18 -administracji zob.: D Grodzka, 

E-administracja w Polsce…
19 , w: 2011, red. a-

nek, Warszawa 2011, s. 326.
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20. Na rysunku 4 zaprezentowany jest odsetek 
w zakresie po-

Rys. 4. Zainte Internet – odsetek osób, 

.

, - a-
nymi ze zdrowi 21. W 2013 
roku

, czy pacjent jest ubezpieczony,
e-

go ubezpieczenie22

Podsumowanie

, Polska zdecydowanie nie jest przodownikiem w kwe-
stii rozwoju e-government e e-administracja w naszym kraju nieustannie 

zane z rozwojem infrastruktury, bariery rozwoju e-government. Zbyt wiele 
-

20 Ibidem, s. 327.
21 Ibidem.
22 http

0 10 20 30 40 
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e-
- o-

w Polsce, nie tylko po to, aby nadrobi
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BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT IN POLAND

Summary

In the era of the information society, development of e-government is one of the 
biggest challenges for many countries around the world. Level of e-government is 
a very important indicator of advanced information society structures in the country. 
Progress of e-government often faces many different obstacles. The article obstacles to 
the development of e-government in Poland – selected issues focuses on issues relating 
to some problems associated with development of e-government in Poland.
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CE KORZYSTANIE Z E-ADMINISTRACJI
LSKI I WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-
-

zmiany w funkcjonowaniu administracji, m.in. powstanie koncepcji e-administracji. 

1. E-administracja to m innymi nowe formy 

-

,

-
czynniki ekonomiczne, obiektywne czynniki pozaekonomiczne (czynniki demogra-

-zawodowe, czynniki geograficzne, czynniki subiektyw-
ne (motywy, preferencje, przyzwyczajenia).

1 C.M. Olszak, E. Ziemba: Rozwój e- -
, w: 

obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, red. H. Babis, R. Czaplewski, Zeszyty Naukowe 
t. 2, WNUS, Szczecin 

2011, s. 250.
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n-
-administracji przez osoby prywatne w Polsce 

- opublikowane przez GUS wyniki bada Wykorzystanie technologii infor-
macyjno-
domowych w 2012 r.;

-
w powiatach województwa podkarpackiego w ramach realizacji projektu 
badawczego MNiSW o-

(NN 114 190837).

e-administracji wykorzystano test 2

V Cramera. 

1. E-

-administracji jako „wykorzystanie 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej, 
w

ad-
y-

mizacji sprawowania polityki” 2.
a-

„Europa 2020” jednym z siedmiu przewodnich projektów jest Europejska Agenda 
Cyfrowa. Jej
informacyjno-

-
3.

n-
nych dokumentach,
m. i oceny 

podatek od osób 

2 D. Bogucki: eGovernment w Unii Europejskiej, „Administracja” 2005, nr 1.
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-

nomiczno- , Europejska agenda cyfrowa, KOM(2010)245, 
s. 47. 
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a-
przez policj

bibliotek publicznych, wydawanie aktów stanu cywilnego, rejestracja kandydatów 

i-
sji Europejski k-
tronicznej w krajach UE, np. cykliczne badania -administracji eGov 

o-
- administracji, w którym poszczególne stop-

1. Informacja –
,

serwisy internetowe tych instytucji.
2. Interakcja jednostronna –

.
3. Interakcja dwustronna – po-

d-
.

4. Transakcja –
.

5. Ta , tj. aktywne dostarczanie 

-
4. W badaniach przeprowadzonych w 2010 roku do 

oce takie 
- – przy wyzna-

, czy jest pe
o-

- – d-

Z raportu Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action. 
9th Benchmark Measurement
online 20 -

4 European Commission: The User Challenge. Benchmarking The Supply Of Online Public 
Services, 7th Measurement, September 2007, Prepared by Capgemini for European Commission 
Directorate General for Information Society and Media, http://ec.europa.eu/info 
rmation_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_benchmark_2007.pdf, s. 11.
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nktów procentowych5. W rankingu 
18. rys. 1).

na 18.

Rys. 1. 
e-administracji w 2010 roku 

opracowanie : Digitizing Public Services in Europe: Putting 
ambition into action, 9th Benchmark Measurement.

k-
- obywateli. Z

-
ek osób y w krajach 

skan y rys. 2).
y-

2012 roku, krajów Unii Europej-
skiej – z 2011.

5 European Commission: Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into ac-
tion, 9th Benchmark Measurement, December 2010, Prepared by Capgemini, IDC, Rand Europe, 
Sogeti and Dti for European Commission, Directorate General for Information Society and Media 
http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/2010-egovernment-benchmark/
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Rys. 2. Osoby (%)

opracowanie u.

Tabela 1

przez Internet 
w Polsce i w krajach UE (%)

Polska Unia Europejska
wiek 
16–24

wiek 
25–54

wiek 
55–74

wiek 
16–24

wiek 
25–54

wiek 
55–74

a- 80,8 64,2 66,8 72,2 56,3 52,1

danych osobowych 4,3 13,8 13,0 4,7 11,3 14,0

lub wiedzy (PL) 2,1 8,3 12,6

m-
plikowane korzystanie ze strony 
WWW (UE)

2,4 7,7 14,5

Awaria techniczna strony interne-
0,8 0,5 0,0 1,0 1,9 2,4

formularzy tylko w formie papie-
rowej (PL)

1,7 2,3 0,8

Brak odpowiedniego serwisu 
WWW (UE) 3,1 4,5 2,8

Inne przyczyny 12,4 15,7 14,2 14,8 18,4 17,0

opracowanie sne na podstawie danych GUS-u i Digital Agenda for Europe –
Scoreboard 2012, s. 128.
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odsete

tylko w formie papierowej oraz brak odpowiedniego serwisu WWW.

2. Determinanty korzystania z e-

31,6% obywateli korzy - ze
y-

je e-
klaracje podatkowe. 

Na odsetek korzysta o-
, np. demograficzne, 

- a-

o-

Tabela 2

h czynników 
na zakres korzystania z e-

Wiek -
cenie

Miejsce 
zamiesz-

kania
Region

publicznej 0,006 0,32 0,39 0,22 0,10

Wyszukiwanie informacji na stronach 
administracji publicznej 0,004 0,26 0,34 0,20 0,10

0,022 0,23 0,35 0,18 0,07

0,006 0,18 0,29 0,14 0,07

0,012 0,16 0,25 0,11 0,08

opracowanie -u.

z e-administracji, a-
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a-

lub pobie-
raniem form

a-

3. - publicznych przez 

W badaniach ankietowych przeprowadzonych w powiatach województwa 
podkarpackiego w ramach realizacji projektu badawczego MNiSW e-

jne-
go respondentów pytano m.in. o korzystanie z wybranych e-
Zbiorcze zestawienie otrzymanych wyników przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Zakres korzystania z e- a pod-
karpackiego

opracowanie 

Z e- o-
e o-

o-
y-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Deklaracje podatkowe 

Rejestracja pojazdu

–

le zainteresowani korzystaniem
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w-
- z-

Cramera zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3

na korzystanie z e-

Wiek -
cenie

Miejsce 
zamiesz-

kania
Powiat

Deklaracje podatkowe nieistotne 0,27 0,27 0,05 0,13

pracy 
0,05 0,32 0,23 0,04 0,14

d-
czeniami 

0,06 0,23 0,18 0,02 0,13

i-
stych

0,03 0,27 0,22 0,07 0,17

Rejestracja pojazdu 0,12 0,24 0,19 0,04 0,11

0,08 0,23 0,17 0,03 0,10

– 0,04 0,20 0,15 0,03 0,11

0,05 0,23 0,22 0,03 0,14

0,04 0,22 0,17 0,03 0,12

0,09 0,34 0,27 0,04 0,14

nieistotne 0,20 0,19 0,05 0,14

opracowanie .

Z zestawionych wart
z e-

y-
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Podsumowanie

-
i-

- wiek 
j-

sca zamieszkania) jest niewielki. O zakresie korzystania z e-
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Maria Sarama178

FACTORS DETERMINING THE USE OF E-GOVERNMENT 
BY CITIZENS IN POLAND AND PODKARPACKIE VOIVODSHIP

Summary

The purpose of this study is to determine and compare the impact of selected fac-
tors (gender, age, education, place of residence) on the scope of use of e-government 
services for citizens in Poland and Podkarpackie voivodship. 

Translated by Maria Sarama
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E. JADWIGA BIESAGA- -KNOP

LUDZKIEGO 
W NOWEJ GOSPODARCE

Wprowadzenie

Nowa Gospodarka
informatycznych oraz transfer wiedzy,

a istotnym aktyw w-
ca z innowacyjnych postaw pracowników, ich 

n-
ków miejsca i czasu, r-

i ocze-

koncepcja Marketingu

otwiera ona no o-
mione i kojarzone zazwyczaj z dotychczasowymi praktykami w zakresie polityki 

Ludzkimi
(ZZL) ardzo subtelna

y-
agi 

konkurencyjnej. 



E. Jadwiga Biesaga- -Knop182

cel opracowania, którym jest wskazanie 
ych z implementacji M

a-
nia tej koncepcji z 
instrumenty M
ludzkiego.

obserwacje prowadzone w latach 2010-2012 w MSP.

Nowej Gospodarce – kontekst

ia1

(mikro, o-
wieka), organizacyjnego (np. do p

2 i-

y-
oraz 

3

za
staje si 4. Ludzie, zarówno jako jednostki, jaki i , d-

–
, a nawet 

o-

1 : ,
w: y-
stok 2000; M. Majowska, 
biorcze, w: , red. M. Juchnowicz, Poltext, War-
szawa 2004, s. 34.

2 Cyt. za: M. Majowska: Problemy badania w …, s. 35.
3 M. Rybak: , w: 

, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003, s. 40.
4 A. Sajkiewicz: – biorstwa, w: 

firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999, s. 75.
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pracowników. 

Obejmuje ono etapy typowe dla Z
dobór pracowników, ocenianie, rozwój i wynagradzanie, komunikowanie, budowa-

o-
bec konkurencji5.

– e-
6 e-

7 Zatem pat ,
p-
u-

z-
woju i doskonaleniu. W Nowej Gospodarce opartej na wiedzy wyzwaniem jest 

a-

jest rutyna, przyzwyczajenie, powielanie popularnych wzorców, standardów, które 
kiwaniami klientów. Te i inne czyn-

e-
8.

5 Skrzypek: 
, w: lny i jego ochrona, red. 

- , Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 208-209.
6 M. Rybak: …, s. 39.
7 G. Urbanek: r-

stwa, Wydydawnictwo
8 Cyt. za: M. Majowska: Problemy …, s. 35
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mierze na kompetencjach, a instrumenty Ma
i-

niowania.
, co 

9

u-
mianych w e-
tencjami, co wpr 10.

o-
e-

z 11

12. Z punktu 
, a nawet system kom-

u-

wszystkich pracowników. 
, nie ,

firmy, czego efektem jest tworzenie kluczowych 
komp j-
nej. Prahalad i G.

e tyle w pojedynczych kompetencjach, co w posiadaniu 
kluczowych kompetencji (ang. core competencies), czyli

o-
rodukcyjnych”13. Oznacza to, 

i nowych 

9

10

tej kategorii. A. Rakowska: 
organizacjach, UMCS, Lublin 2007, s. 51.

11 G. Bartkowiak: Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu

12

a-
decki: , OWOPO, Bydgoszcz 2001.

13 C.K. Prahalad, G. Hamel: The Core Competence of the Corporation, Harvard Business 
Review 1990, maj-czerwiec, cyt. za: M.J. Stankiewicz, …, s. 211.
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u e-
t-

14. e-
tow

2. o-
bami Ludzkimi

z Z
polityki personalnej. jednak M u-

r-
stwach. Niestety,

M e-
odzwierciedlenie 

w kojarzeniu jej z:
-

polityki personalnej,
-
-
- i pracownikami, 
-

n-
tom M r-

polityki 
personalnej. W Z i-
zowanie procedur i norm oraz ich formalizowanie, podczas gdy Marketing we-

, humanizacji 
o-

j-
przez pryzmat rynku. Pracownicy trak-

j-
ny pracownika, 

14 G. Hamel, C.K. Prahalad: Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 
1999, s. 170.
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–
zew a-

,
a-

, d-
ia wiedzy, co jest 

czynnikiem podnoszenia ich kompetencji. 

na celu przygotowanie ludzi 
M

, rozpo-

ma 

i mentoring oferuje zindywidualizowany sposób przekazywania wiedzy pracowni-

której sam uczestnic

M
qua non uzy-

M

y-
na przy-

modelu

y-
e-

Marketingu wew

(praktyka 

na zapotrzebowaniu ym n-

j-
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mu
nadaje funkcji personalnej strategiczny wymiar. Wymaga to jednak nie tylko bada-

charakter roszczeniowy 
y-

i-
i-

yzwala entuzjazm do pracy 

o-
wskazuje 

- pozyskiwaniem pracowników i ich 
M z-

W Z

w-

ekonomicznych, co wynika z postrzegania pracownika przez pryzmat stanowiska 

z firm
mu zaoferowane lepsze warunki wynagradzania go. W Marketingu w

,

, doko-

e-
go z nich inaczej definiowane.
zysków i strat, a wi c o-

y-
m-

itp. W Z ,
na zakupywaniu czasu pracownika, jego kompetencji w zamian za wynagrodzenie, 

e-
o-

Marketingu w-
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ze strony pracodawcy. 
k-

a-
ci wzrasta ich po-

15

,
dy

systemowi generowania celów16. Oczywiste

problem odczytania, n-

o-
a-

równoczesnego usatysfakcjonowania obu stron, to jest pracownika i firmy, oznacza 

zadowolenia relatywizowanego stopniem odczuwanej potrzeby.
swoich pracow-

identyfik

e-
wymiar Marketingu rznego, który poprzez pozytywne nasta-

i rozpoznawanie jego rze-

motywacji kolej-
Marketingu 

, e-

15 Cyt. za: E. Kowalczyk: Psychospo ,
Wydawnictwo

16 Por. B. Pokorska: d-
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social me-
wiki Face-

book
e-
n-

e-

firmy17.

decyzyjnym, jak i w tworzeniu Marketingu
e-

kontekstu struktury orga-
nizacyjnej

ylko dla 

e-
o-

przez pokazanie im, procesowi wza-
r-

Marketin-

Podsumowanie 

koncepcji Marketingu a-
M

wymaga czasu, go postrzegania roli czynnika ludzkiego w 

szacunek 

17 ,
„Personel” 1999, nr 9, s. 30-32.
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r-
chicznego p a-

d-
,
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INTERNAL MARKETING IN BUILDING HUMAN CAPITAL 
IN THE NEW ECONOMY

Summary

Internal Marketing is associated with Human Resource Management and with the 
current practices in the filed of Personnel Policy. Therefore, it is difficult to identify 
typical benefits for this concept which are often hidden. The aim of the article 
is to point out the values of the usage of Internal Marketing. It mainly concerns the role 
of the Internal Marketing tools in raising the quality of human capital. The article 
is based on the subject literature as well as own research carried out in different compa-
nies in years. 

Translated by Krystyna -Knop
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ALICJA SMOLBIK-

IOWE WYZWANIEM DLA W EGO 
ORGANIZATORA PRACY W WARUNKACH NOWEJ GOSPODARKI

Wprowadzenie

no-
wej g z-

arzenia
o-

spojrzenia na sposób prowadzenia biznesu przez pryzmat 
Weryfikacja dotychczasowych oraz poszukiwa-

a-

1 procesów 
pracy. Ma ono

1

n-
a-

, priorytetowo 
. Z. Jacukowicz: Kompleksowe 

-65.
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a-

o-

pr
,

2.
i-

zacjach, o-
o-

zowanego przez wielopokoleniowy 

1. 

problemu, repreze
u-

ludzi (2-

3.

przewagi konkurencyjnej, a k
ta forma organizacji pracy spotyka z zainteresowa-

niem. 
e-

4:
1. zatarciu. Pierwsza osoba 

o-

2 , red. , Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 9, 
29-31.

3 J.R. Katzenbach, D.K. Smith: 
organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 55.

4 A. Olszewski: nr 2. 
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– e-
.

2. k-
czne i krótkookresowe projekty.

3. k-
sób.

4.
.

5. Jedy – restrukturyzacje, opty-
o-

jektowych.

, jak 
ione jest jednak od wielu czynni-

o-
z za-

o-
r-

5:
z
z –

pracy czterech pokole pracowników. W tabeli 1 przedstawiono ich 

5 Zasoby pracy w Polsce – s
i zasobów pracy. Konsekwencje i sposoby ich ograniczania
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Tabela 1

Cztery pokolenia pracowników na rynku pracy

Nazwa poko-
lenia

Ogólna
charakterystyka

Stosunek do pracy,
wizja kariery

S
zawodowe i osobiste

The Silent 
Generation,

Mature

Urodzeni przed II w

niektórzy z nich mimo 
o y-

a-

kojarzy”.
Motywatory: i-

i zarobku 

godny byt

„Najpierw praca”.
z-

kiem, przymus eko-
nomiczny 

Baby Bo-
omers 

Urodzeni w latach 1945-
1964, po

demograficznego i gospo-
darczego boomu, ludzie 

,
zostajesz w tyle”.

Motywatory: strach 

oraz 

, .
P

kosztem rodziny, 

wolnego

Generacja X

Urodzeni w latach 1965-

okresie kryzysu gospo-
darczego lat 70. XX w.

„Zmiana pracy jest 
konieczna”.

i-

pracy, równowaga
praca– e-
ra pracy oraz pieni

dze 

, .
W tylko 

Generacja Y,
Millennials

Urodzeni po roku 1980, 
wychowani w erze globa-

lizacji i powszechnego 

„Zmiana pracy jest 
codz .
Motywatory: jak 

jest dla nich osoba 
, który 

nie nimi kie-
rowa

prowadzi

,
.

Odwlekanie
usamodzielnienia

opracowanie A. Filiks, K. Kosy: w-
ników, Konferencja dla 2-13; N. Borges, R. Manuel,
C. Elam, B. Jones: Differences in motives between Millenials and Generation X medical 
students, „Medical Education” 2010, nr 44, s. 570-576; M. Juchnowicz: Kulturowe 

, Wolters Kluwer business, Kraków 
2009, s. 118; A. : Generational identity in organizations. Challenges for Human Re-
sources Management nr 224 ,
s. 84; A. Zagórowska: , w:

–Polska–Europa–
pracy, red. A. Zagórowska, Studia i Monografie, z. 317, Opole 2012, s. 15-16; C. Mars-
ton: Motivating the “What’s In It for Me?” Workforce: Manage Across the Generation-
al Divide and Increase Profits, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2007.

– o-
kolenia Baby Boomers i X –cechuje przede ws
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klientami. M oni w roz
problemów, z

i do-

do pokolenia Baby Boomers i X m wiele cennych zalet, takich jak6:
-
- wysokie kompetencje interpersonalne, np

-
-
- o-

blemy,
- codawcy, jak
- wysoka motywacja do pracy, 
- racjonalny proces decyzyjny – ane 

- –

Natomiast przedstawiciele pokolenia Y znacznie sobie wykszta

generacj

jest jako warunek udanego 
k-

7.
Profesor 11 podstawowych cech pokolenia Y8:

- korzystanie z mediów i technologii cyfrowej,
- – pod
- –
-
- –
- ,
- oczekiwanie konkretnych rezultatów,

6 -
r-

szych, projekt „SILVER TEAM,
7 M. Boni: , Wydawnictwo KPRM, Warszawa 2011, s. 40-41.
8 – n-

ferencyjne, „Generacja Y – szansa czy konflikt”, GM Solutions, Warszawa 2012.



-198

- oczekiwanie szybkiej kariery,
- ,
- , ,
- .
Przedstawiciele tego to postawy rywalizacyjne, 

a

ekspert w dziedzinie generacji Y.P. Sheahan przekonuje, iciele poko-
,

9.
e-

oni mi przede 
wszy
psychofizycznymi, em do pracy i kariery zawo-

e-
– norodne. To o a-

-,

Zjawisko wielopokolenio

d-

owinno ono postrzegane w kategoriach 
przede wszystkim jako szansa dla sprawnego 

me i celowe tworze

e-
10.

Dotychczasowa obserwacja praktyki gospodarczej pozwala autorkom stwier-
niestety, e-

9 Charakterystyka pokolenia Y, „E-mentor” 2008, nr 3 (25). 
10 W. Walczak: 

ludzkiego organizacji, „E-mentor” 2011, nr 3 (40). 
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- o-
o-

-

- niedostrzeg o-

-

do starszych pracownik u wykorzy-
stywanie ich do

oni
i warstwy kierownicze. W istocie rzeczy chodz

i-
a-

cji wspólnych projektów zarówno w fazie planowania, jak i dialogu i wykonania11.
starszych pra-

cowników ich cen-
nych kompetencji, które jest to zbyt kosztowne12.
Wiele m mentorów i coachów w stosun-
ku do ich .

, o-
wych

y-
13:

- kreowanie dobrej atmosfery pracy –

o-
maga w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu utalentowanych pracowników;

- – t-
e-

11

conego problemo , 8-12 kwietnia 2002, Madryt, Opoka.
12 A. Giza- Dezaktywacja osób w wieku 

Pracy i Polityki 
13 P. Kaczmarek, A. Krajnik, A. Morawska-Witkowska, B.R. Remisko, M. Wolsa: Firma = 

, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
Warszawa 2009, s. 23.
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k-
;

-
pracowników –

,
;

- – zadowo-
leni praco

a-
e-

sariuszy;
- –

w, a 

Podsumowanie

o-

hczas stosowanych roz-

e-
o-

graf –

n-
wskazane w artykule. 

zasygnalizowana w niniejszym artykule wymaga dalszych,
e-
e-

, ,
a nie dzieli.
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INTERGENERATIONAL TEAMS AS A CHALLENGE 
FOR PRESENT WORK ORGANIZER IN NEW ECONOMY CONDITIONS

Summary

Conditions in which teams in present organizations are formed and operate are 
changing. The aim of this article is to present the phenomenon of intergenerationality 
among employees as a challenge for organizers of team work. This problem was dis-
cussed very generally, but it will be analysed in detail within the framework of research 
project conducted by intergenerational team, which consists among others of the authors 
of this article.

-
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STWEM PRACY

Wprowadzenie

realizowane jest poprzez za , wzorowanego na
innych obszarach . Wymaga 
to zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania

1 zapewnienie a oraz optymalnego
poziomu j-

acji, a zapewnienie mu odpowiednich warunków 

zagadnienie poprzez wskazane czynników istotnych dla sprawnego

ó-
znego (pracownika) dla sprawnego funkcjonowa-

a-
z-

2. Przedstawione rozwa-

1 The modern multimedia systems in education of ergonomics, labor protection and work 
safety, eds. L.M. Pacholski, J.S. Marcinkowski, W.M. Horst, Poznan University of Technology, 

2 W oparciu o raport 

,
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1. 

podejmowaniem decyzji na podstawie posiadanych informa-
3.

potrzebie efek-
arzania tych informacji oraz po-

a, umo
4:

-
-
- real ,
- .
System taki o-

a-
u-

5.
elementem systemu zar bhp o-

pracy. Jako podstawowe, :
- zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarze-

niom potencjalnie wypadkowym,
-

,
-

pracy,
-
-
- i-

3 Na podstawie: 
– , red. , o-
chowa 2010, s. 12.

4 Ibidem, s. 13.
5 PN-N-18001:2004, Sy . Wymagania. 

PKN, Warszawa.
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u z-
.

y-
6. a-

trud 7.
Jako szczególny bhp za-

Total 
Quality Management, TQM) 8.

m z
, Stanowi 

9. Do czynników
ych :

-

- oraz wzmacnianie poczucia 

- rzekonanie o jej 
o-

wia zatrudnionych,
- edukacja i szkolenie pracowników w zakresie metod bezpiecznego wyko-

nywania pracy,
-
- wyra

promowania zasad bezpiecznego wykonywania pracy,
- o-

- nia 

anych elementów 
zasady motywowania pracowników do bezpiecznego wykonywania 

etap

Adresat ten wynika ze sposobu realizacji oraz zapisów znajduj
temowych.

6 …, s. 17-18.
7 a-

8 A. Hamrol: , PWN, Warszawa 2005, s. 67-69.
9 J. Reason: Managing the riskies of organizational accidents, Ashgate, Aldershot 1998, 

s. 24-40.
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z warunków bezpiecznego funkcjonowania 
.

O e wymagania prawne10 z zadaniami reali-
zowanymi przez wszystkie strony procesu pracy. Dotyczy to d-

R

howaniu o-
o-

stosowanych zasad. Z m o-

wymaga zbud
efektów11 12.

nia pracy. Opracowany 
system musi

o-

robo
ia 13.

zadania, ich 
a-

. pracownika trakto-

c-
twa oraz wszystk o-
tem,
odpowiedzialnym za ich przebieg. Wykorzystanie w 

A nich
e-
o-

Na p wysoka j

10

w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94, ze 
zm.) oraz w przepisach prawnych wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy.

11 A. Hamrol: …, s. 232.
12 L. Gajda: i-

zacji wyrobu, w: , red. T. Sikora, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 576-583.

13 PN-ISO 10005:2007, ,
PKN, Warszawa.
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o-
logicznego, zmniejszeniu liczby i kosztów braków oraz

u-
manizacji techniki i technologii14.

Z kolei traktowanie czynnika ludzkiego jako istotnego elementu powodzenia wy-
musza uznanie go za y stawiane przed nim zadania. 
Zatem p

15.

2.

Klient 16. P ,
, swoich 

klientów, przetrwanie17. d-
jego potrzeb 

18.
Szczególn rol klienta a

poprzez wymagania oparte na zasadach TQM19. podczas 
realizacji zasad

jego o-

jednoznacznie zidentyfikowane20.
aktywnie uczest-

e-

14

w nowoczesnym , w: ,
red. 
2003, s. 378-380; idem: Ergonomics requirements in system management of industrial safety,
„Foundation of Control and Management Sciences” 2008, No. 11, s. 127-138.

15 Idem: , w: …,
s. 357.

16 U. Balon, A. Maziarczyk: , w: Za-
…, s. 11-27.

17 D. Look: , PWN, Warszawa 2002, s. 70-71; A. Hamrol: 
…, s. 90-91.

18 J.J. Dahlgaard, K. Kristensen, G.K. Kanji: , PWN, War-
szawa 2000, s. 35.

19 M. Giemza: , w: …, s. 66-67.
20 A. Hamrol: …, s. 86-88.
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N pa
i-

zowanych procesów, w nich i , zanim spe
, mus ,

(pracownicy), a-
21.

TQM do pracowników i traktowania ich jako klientów 

.

, nale-
M poprzez uzyskiwane 

sposobu nego z zapisami proceduralnymi oraz 
zasad:

- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykonywania prac uznanyc
- wykonywania prac w utrudnionych warunkach ich realizacji,
- maszyn, 
-
-
- stos
-
-
- nadzoru nad stanem zdrowia zatrudnionych.
Wymaganiami tymi na regulacjach 

prawnych, Jest to na p
e-

J uzyskanie satys-
fakcji i zadowolenia z warunków wykonywania pracy.

, oraz 
a ich potrzeby. 

, podstawowym warunkiem zapewnienia satysfakcji, 
traktowanej ej te
oczekiwania, jest odpowiedni sposób pos

21 M. Giemza: …, s. 67-69.
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istotne jest wszystko, 22. Do podstawo-
23:

- czynniki podstawowe (okre

klient (pracownik) – organizacja (pracodawca),
- k-

o nich,
-

m.in. uzyskiwany poziom zaspokojenia potrzeb klientów oraz przekracza-

y-
wania pracy, a-

a-

e-

istotne dla zapewnienia stanu braku 
dów ludzkich.

em i higien
o-

nowania,
jako podmiot,

eli 1.

22 , w: n-
cepcje metody, studia przypadków, red. E. Konarzewska- , Wydawnictw Akademii Eko-

-329.
23 Na podstawie: U. Balon, A. Maziarczyk: …,

s. 14-15; A. Skrzypek: , „Problemy 
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Tabela 1

Wymagania

Obszar systemu 

Struktura organizacji, 
kompetencje i odpo-

-

-
o

motywacja
-

o z-
piecznego wykonywania pracy,
- a-

stwa pracy oraz uzyskanie

- klient otrzymuje informacje
realizowanych w

procesów pracy, 
- pracownicy 
podejmowane na rzecz poprawy warunków wykonywania pracy

Organizowanie pracy - z-
dualnych

Wypadki przy pracy, 
choroby zawodowe, 
awarie

- w sytuacji wypadków i chorób zawo-
dowych ,
-

ch,
- za-

opracowanie …, 
s. 17-30.

Podsumowanie

Zatem zapewnienie mu 

a-
pewnieniem odpowiednich warunków wykonywania pracy.

G wnieniem optymalnych warunków wykonywa-
, wówczas o roz-

ermi-
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funkcjonowanie syste
y-

z zasadami Total Quality Management,
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THE INTERNAL CUSTOMER IN THE OHS SYSTEM

Summary

At work a role and functions realized by the internal customer was showed. It was 
defined as effective determinant of occupational health and safety (OHS) management 
system. Recognized, the external customer's needs be dependent from earlier realization 
the needs and expectations of internal customer. There is a most important element of 
implementation process the occupational health and safety management system in en-
terprises.

Translated by Adam Górny
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Wprowadzenie

(KI)
w .

o-
trzech 

1. Kreatywne koncepcje

Kreatywne o gospodarek
na innowacyjnej wiedzy coraz skuteczniej determinuje inteligentna technologia in-
formacyjna. Szybko wzrasta znaczenie wykorzystania tej technologii w podmiotach 

n-

e- i-
r-
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ubiquitous we 

jak koncepcja TBEM – Tata Business Excellence Model (rys. 1)1.
Aktua o-

Innowacyjny K Intelektualny (IKI). Rozwój nauki 

o-
a-
e-

antyfikatorami operacyj-
nymi, np. Human Capital Value Addend – HCVA (wzór 1). 

Revenue - (Operating Expense - [Compensation cost + Benefit Cost]) ÷ Total 
Number of FTE                                                                                                 (1)

Rys. 1. Kreatywny system TBEM firmy TATA

TBEM, http://tqmswebsite.tataquality.com/UI/APage.aspx? SectionId=
30.12.2012].

1

BE a winner, http://www.tata.com/media/interviews/ 
inside.aspx?artid=bmSah2d851o= wyswlietlono 28.12.2012; Business Excellence Initiatives at 
Tatapower-ddl, http://www.ndpl.com/Display-Content.aspx?RefTypes=3&RefIds=145
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, r-
stwa, np. w zakresie spillovers czy goodwill lub zmierzonej za pomoc kwantyfikato-
rów numerycznych, spillovers na: 

- marketingowy, 
- sieciowy (network),
- wiedzy, 

o. Adam B. Jaffe  twier-
: „beneficjent spillover

nowych technologii”2. spillovers
wiedzy jedynie wówczas, gdy zrozumie mechanizmy rynkowe oraz  instrumenty 

Potwierdzeniem tej t o o-
wych, np. Wschodniego Klastra Informatycznego (http://www.klasterit.pl/). Szcze-

viation Val-
ley (www.aviationvalley.pl lub sc.gapp.pl/pliki/dolina_lotnicza.pdf).

iejsz

- Skandia Navigator (Edvinsson), 
- Intangible Assets Monitor (Sveiby), 
- IC-Rating (IC-Sweden), 
- Intangible Value Framework (Allee), 
- Intellectual Capital Monitor (Stam), 
- VAIC, 
- Value Explorer (KPMG), 
- Value Creation Index (E&Y),
- ValueReporting (PWC), 
- Universal Valuation Framework, 
- MAGIC (QPR), 
- IVM (M’Pherson),
- Business Logics Model (Giertz), 
- Human Capital Index (Watson Wyatt), 
- Meyermonitor (Lachotzki), 
- EFQM, 
- INK-model, 
- Balanced Scorecard (Kaplan & Norton)3.

2 A.B. Jaffe: Economic Analysis of Research Spillovers Implications for the Advanced 
Technology Program, http://www.atp.nist.gov/eao/gcr708.htm

3 Measures that matter: an exploratory investiga-
tion of investors' information needs and value priorities, w: The Economic impact of knowledge, 
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autorów liczne studia literaturowe. 
G

w-

- w k-
tualnego;

- i y-
korzystaniu da

- ewaluacja poziomu ormacyjnego na badanym 
obszarze;

- identyfikacja akceleratorów rozwo
- k intelektualnego w wybranych MSP;
- o a-

rze popraw
- o

a-

- opracowan

z k-
tualnego k(I). u-

1. a-
a-

cyjnego?
2.

any w praktyce?
3.

4.
nym?

Butterworth Heineman, red. D. Neef, A. Siesfeld, J. Cefola, Boston 1998; K. Jacobsen, 
P. Hofman-Bang, Reidar Nordby jr.: The IC-RatingTM model, w: The Management of Intellectual 
Capital, A. Gasperini, A. DelBello, 2005. 
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5. l-

6. nia 

7.

8.
odyfikacji dotychczas stosowa-

nych?
9.

istotne znaczenie dla poszerzenia 
dorobku naukowego z
roli e y-

4

zarówno dla teorii, jak i praktyki biznesowej podmiotów 
zorganizowanych. Identyfikacja i operacjonalizacja tych trygerów powinna stano-

ekonomiczno-finansowej. 
Dla celów badawczych „ e-

d-
l-

tura organizacyjna i informatyczna, filozofia i strategia funkcjonowania na innowa-
i-

ków, eksploatowane systemy informatyczne i bazy danych, struktury organizacyjne, 
patenty i znaki handlowe”5.

-
-
-
-
Zdefiniowano dla celów badawczych, „pracownik kluczowy to pracownik 

.

a-
e-

4 : Comparative anlysis of the data of the I3SME Project, www.i3sme.eu
5 Wiecej w: ,

, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012.
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e k-

infrastruktury gospodarczej. Dotychczasowe badania wykazuj o-
t-

nym obszarem teoretycznych i empirycznych analiz.
W badaniach prowadzonych w kilku krajach o-

1. Kapit

innymi poprzez: 
- k-

cjonowania,
- podejmowanie al

- ego rozwoju.

e lokalnych instytucji 
podnoszenie tego poziomu.

. wyniki oceny efektów pracy 

poprzez 

o-
ty ekonomiczne i pozaekonomiczne. Do weryfikacji hipotezy drugiej 

w tym szczególnie aplikacyjne wykorzystanie technologii informatycznej (ICT 
pracowników podmiotów zorganizowanych 

z otoczeniem instytucjonalnym mierzon
Ubiquitous ICT.

Podsumowanie

poprawy standingu finansowego. Je e-

a-
dowych z terenów 
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TBEM, HCVA AND INTELLECTUAL CAPITAL
(THEORY AND INTERNATIONAL STUDIES)

Summary

The TBEM assessment covers seven core aspects of business operations: leader-
ship; strategic planning; customer focus; measurement, analysis and knowledge man-
agement; workforce focus; process management and outcomes of financial and non-
financial parameters; and business results. 

International studies related to the role of intellectual capital. The questionnaire 
contained 203 questions covering three main areas of interest: 1. Structure, education 
and qualification of employees; 2. Information and communication technologies in 
enterprises; 3. Factors influencing economic results of enterprises.

Translated by Kazimierz Krupa
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KNOWLEDGE WORKER AS AN IMPORTANT ELEMENT OF AN ORGANIZATION 
IN THE NEW ECONOMY

Introduction

Result of the reorientation of New Economy that is gradual transition form 
a manufacturing-based economy to a service-based, knowledge, information-based 
economy results in creation of the New Economy or as it has been named the 
Knowledge Economy1 It has changed competition by material, economic resources 
into competition by immaterial resources, especially by human resources, 
knowledge as well as  new technologies. It is worth mentioning that knowledge 
which plays crucial role in New Economy has been possessed by people and there-
fore they should be considered as the basis of the New Economy enterprises. In 
such circumstances these people should be referred to as knowledge workers. 

The complete success of the New Economy enterprises depends on the way 
knowledge is used to gain profits. Therefore successful cooperation with knowledge 
workers is necessary. They are specialists and professionalists who are mobile and 
independent at work, that is why one should try to build  sound working relations 
with them. Relations based on high  motivation and trust.

In the light of these considerations the given work will focus on basic terms 
important as far as corporation with knowledge workers in the New Economy en-
terprises is concerned.

This is the essence of the New Economy, the notion of knowledge and 
a knowledge worker as well as tools which facilitate effective corporation with 
knowledge workers. The aim of the paper is pointing at the importance of 

1 In the given paper the term  New Economy is used  interchangeably with the term 
Knowledge Economy – gospodarka oparta na wiedzy (GOW).
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knowledge and knowledge workers who guarantee success of the New Economy 
enterprises. It is also to show the most important elements of corporation with 
knowledge workers.

1. The term New Economy

The term New Economy has not been yet fully defined and unified. Neverthe-
less, there are many who agree that development and spread of  tele-information 
technologies highly changes theory and practices of such branches as business, 
management, economy and marketing2.

Information and knowledge  serve as an additional value, they increase effec-
tiveness and efficiency of management. The quality they possess, as well as the fact 
they are 'up-to-date', are important competitive factors for the New Economy enter-
prises. Some characteristic features of the New Economy can be defined. One can 
describe it as:

- informative – it is based on abilities to generate, data processing and com-
mercializing information,

- global – deals with actions on a global, worldwide scale,
- web related – it functions in integrated 'models' of web which connect 

many, different participants.
New Economy has nothing in common with previous industrial patterns. It 

introduces its own logic where constant search for, as well as increasing of, oppor-
tunities is present. Moreover, it is based on knowledge, creativity, dynamism. It 
requires increased flexibility and an open approach towards business environment 
from each company. In such circumstances organizations are ready for certain 
changes, they can  make their structures more flexible. Hierarchical order tends to 
be more flexible as well, fixed procedures are abolished and workers gain more 
autonomy. Their self-education is facilitated and they are motivated to take ad-
vantage of their knowledge with  an invention of satisfying their customers' needs.

2. Knowledge the basic resource of the New Economy

Description of the concept of  the Knowledge Economy  requires understand-
ing what in fact knowledge is. As inaccurate definitions may be confusing and may 
lead to misunderstanding. According to the subject literature, information and data 

2 M. Marczuk: Krótka charakterystyka nowej gospodarki, w: Internet – e-
, (ed.), Wydawnictwo Edycja 

p. 14.
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are the basis of knowledge. They become knowledge themselves after their pro-
cessing is completed3.

To define it more precisely, the basic unit of information is data. Collection of 
information which is structuralized and interpreted by knowledge. The ability to 
modify, use and create knowledge is on the other hand defined as wisdom. 
Knowledge can be characterized as a flexible substance which is an effect of mental 
processing of  information that someone had gathered. As it is related to human 
beings, and is a part of a complex human nature, it is difficult to be understood and 
predicted. It is flexible combination of already shaped, formed experience and val-
ues, structuralized information and precise inside overview which helps to evaluate 
and introduce new experiences and information4.

There are three forms of knowledge to be achieved5:
- Personalized – mental form, it is  transferred by humans,
- Established – related to services, relations, products, brands, processes, 

technologies,
- Codified – a collection of information, is it transferred, presented by pro-

jects, data, documents or publications,
Knowledge is an abstract concept. It is untouchable and invisible, it cannot be 

seen or touched and therefore it is described as invisible, immaterial resource. 
Knowledge is difficult to be presented as its worth depends on different situations 
where one needs certain information, knowledge. We know we want to know some-
thing only in the moment when there is a need to know it6. One can find it in many 
different kinds of documents, however, the major part of it is gathered in human 
mind and is transferred by humans. Therefore, human resources are so essential as 
far as knowledge is concerned.

3. Knowledge workers

The issue of the New Economy functioning is information management in-
cluding knowledge management. However, as it has been pointed earlier, humans 
are the most responsible for transferring information in an enterprise. It may suggest 
that progress of human resources may lead to progress of knowledge in whole com-
pany. As workers are related to knowledge, different category of a worker- that is 

3 J.J. Brdulak: 
konkurencyjnej firmy,

4 T.H. Davenport, L. Prusak: Working Knowledge. How Organisations Manage What They 
Know, Harvard Business School Press, Boston 2000, p. 5/after/; F. Krawiec, Strategiczne 

, Difin, Warszawa 2003, p. 65.
5 wiedzy ,

A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (eds), Difin, Warszawa 2007, p. 113.
6 Ch. Evans: , PWE, Warszawa 2005, p. 30.
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a knowledge worker; has been introduced. Knowledge workers are those who pos-
sess high level of specialized knowledge, education or experience. Their work con-
sists of using, creating or distributing knowledge7. They belong to a new category 
of specialists. The goal of their work is an effective usage of gathered knowledge as 
well as knowledge exchange. Their task is to plan, create and introduce new ideas 
which will make it possible for a given organization to adjust its strategy to constant 
changes in a business environment. 

These workers are to search, exchange, join and use knowledge within organi-
zation structures as well as outside organization8. It has to be emphasized that 
a knowledge worker, because of an ability to use his or her knowledge, can have (in 
some circumstances) high influence on a given organization. He can provide a con-
siderable value to an organization.

Knowledge workers can be characterized by:
- their own intellectual property – experience, thoughts, intellectual capability,
- their own social property - social connections, acquaintances, social position,
- confirmed qualifications,
- confirmed achievements,
- financial situation – factor determining independence and quality of work-

er's services9.
Knowledge workers are considered to be professionalists. They possess high 

competence, abilities to play different organizational roles, versatile experience, 
capabilities and abilities and mobility. Moreover, they are very independent as they 
only sell their services to the certain extent so they are free to change their employ-
ers which may lead to loss of profits of an organization they are about to leave. 
Thus, it is important to eliminate risk of losing a knowledge employee. 

4. Motivation and trust as important aspects of knowledge workers management

When success of an organization and its competitiveness are rather based on 
knowledge usage and management10 than on physical, material and financial re-
sources allocation, a worker himself is perceived as the most profitable investment 
in an organization.

7 T.H. Davenport: Thinking for a Living: How to get better performance and results from 
knowledge workers, Harvard Business School Press, Boston – Massachusetts 2005, p. 10.

8 , Harvard Business Review 
Polska 2009, p. 122.

9 , PWN, Warszawa 2004, p. 78.
10 : – kon-

cepcje i praktykaI
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Investment in humans resources brings many gains. Self-respect of a given worker 
increases, person's dignity, ego is protected, he or she has a feeling of job fulfill-
ment and as a result he is more interested in work of his or her organization11. Eve-
ry investment in human resource is an investment resulting in human resource ac-
cumulation  or increase in human resource productivity12. There are certain differ-
ences between it and other investments. 

First of all, it carries a great amount of risk as it deals with an autonomic sub-
ject of investment and an increase rate that is difficult to assess. Such investments 
can be of other nature, not only material one. One can invest in suitable working
conditions and sound atmosphere trying to provide sense of trust and partnership.

Knowledge workers are professionals with individual competences, intellectu-
al capabilities who are perfect at work they perform, that is why they are very mo-
bile. They can change work place easily which may mean a great loss for an em-
ployer. Knowledge workers do not have to worry about work time and place, be-
cause they are mobile and competent, so they can work whenever and wherever 
they want. It is an organization which is the most interested in hiring a knowledge 
worker. Usually he does not care which organization he will work for, he can de-
velop his carrier in every organization13.

It is worth noticing that such workers possess special resource which is 
knowledge which value does not decrease even when it is transferred to others. 
Thus, knowledge workers can also work for an organization as well as for its com-
petitors. Therefore, keeping a knowledge worker in a given organization seems to 
be difficult and very important task. It can be quite a challenge to constantly moti-
vate and encourage knowledge workers to work for a given organization. An organ-
ization should be managed in such a way to provide good working conditions, so 
that a knowledge worker and his capabilities stay in a given company. An employer 
has to be aware of the fact that good relations with his workers are very crucial as 
their knowledge is a weapon which can be turned against him and used by his com-
petitors. Sound relations in an organization, motivation system and trust can guaran-
tee that workers will be loyal. Thus, an effective motivation can be quite a chal-
lenge. Good motivation means encouraging workers to be creative and to use re-
sources they possess which a company is not always aware of. Moreover, this group 
of workers have different needs than other workers. They are much more interested 
in fulfilling higher needs, self-satisfaction, gaining respect, appreciation. 

11 M. Jagódka: ,
EiOP 2011, No. 4, p. 31.

12 Discussed more in: P. Bochniarz, K. Gu
w firmie, Poltext, Warszawa 2005, p. 119.

13 K. Perechuda, M. Morawski: ,  PWN, Warszawa 
2005, p. 204-207.
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Financial motivation is not a very effective one. What is more important is 
working atmosphere, perspective for a carrier or a sense of autonomy. Furthermore, 
it is important to encourage them to share their knowledge so that good ideas and 
plans can be spread in whole organization. It appears to be difficult as sharing 
knowledge does not lie in human nature. 

The problem is not only related to an individual but also to an organizational 
culture which does not encourage sharing knowledge process14.

Therefore, there is a need to create motivation system that will eliminate all 
the barriers holding free knowledge, information flow. Workers should not be as-
sessed only because of their work results. The ability to share knowledge should 
also be evaluated. These procedures enable keeping knowledge in an organization, 
its sharing and development. Trust in relations in a given organization is, apart from 
motivation system, one of the constant notions in the world of changing concepts of 
organization management which guarantee best solutions and effective cooperation 
with knowledge workers. Organizations should build good relations with their 
workers based on strategic partnership. They should also invest in human resources 
and development of organizational culture which can assure effective work, self-
development of workers and their long-term working satisfaction. All of the above 
is based on a mutual trust. It is understood as a trust of a knowledge worker who 
knows he will not be used by an employer. On the contrary he will be treated hon-
estly and his good will be valued. It is a factor which can provide work commitment 
and start psychological contract between a worker and an employer.

If one wants to gain trust, confidence of his employees he should follow cer-
tain rules :

1. Communication ought to be open. Management  should share vital infor-
mation with their workers and talk over important issues during regular 
meetings. Organization management should be aware of all the factors 
which motivate and demotivate workers.

2. Keeping promises. Companies should always keep what they promised to 
workers. In other way, workers will loss trust, confidence in management 
completely.

3. The way workers are treated- they should be treated equally. Nobody 
should be favored or discriminated. Management ought to choose a strate-
gy to keep valuable employees, develop leadership skills and what is the 
most important respect employee as a unique human being.

4. Role of a leader – role of a supervisor – a leader plays a significant role 
when it comes to building trust in an organization. According to Peter 
Druker: "You cannot prevent a major catastrophe but you can build an or-
ganization that is battle-ready, where people trust one another. In military 

14 E. Krok: , Studia i M y Polskiego Stowarzy-
No. 8, p. 93-94.
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training, the first rule is to instill soldiers with trust in their officers-because 
without trust , they won't fight".

5. Human relations - management should stay in touch with workers all the 
time. It is good when workers are informed of management's plans, goals, 
ideas.

6. Organization takes care of a worker - an employer should not only be inter-
ested  in employee's work and his achievements. It is important to remem-
ber that workers have also other aims and needs in life not only these relat-
ed to work15.

Apart from the above rules helping to build trust between employers and 
knowledge workers, one can notice three ways of behaving which are facilitators 
for building this trust: 

- creating common vision and understanding the way an organization acts. It 
requires sharing the same way of thinking, aiming at the same goals, simi-
lar way of working as well as approving the same organizational system of 
work assessment and job rewarding;

- pointing at behaviors which build trust – active listening, encouraging 
knowledge workers to express their own opinions. Relations between 
knowledge workers are very important for building high level of trust;

- group meetings- although integration does not always help to build trust, 
meetings provide a chance of conversation which is a sign of goodwill and 
openness. Members of other working teams may find it difficult to frequently 
meet. Therefore, managers should help them to keep contact. It is important 
to create real as well as virtual ways, aspects, channels of building trust in an 
organization. When workers trust organization and its management they are 
loyal, interested in fulfilling plans of their organization. Moreover, clients 
and contractors tend to trust organization more and company is perceived as 
more successful, attractive on the market. It means keeping the best workers 
in a company and attracting, employing new ones.

Conclusions

In conclusion, it may be noticed that with the New Economy a new epoque of  
intellectual resources of an organization has started16.

Among them there is knowledge, very flexible substance which is an effect of 
information processing which are stored in human brain17. It adds value to goods 

15 http://www.tipy.pl/artykul_558,jak-zbudowac-zaufanie-pracownikow.html 
16 , K. Perechuda, M. (eds), Di-

fin, Warszawa 2008, p. 219.
17 …
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which are produced and is a source of ideas, inspirations and abilities important for 
an organization18.

Nevertheless, people – are the most important as they share knowledge with 
others. Therefore, the position of knowledge worker appears. It is a professionalist 
who is mobile and independent at work. Thus, there is a risk of losing this worker 
and his abilities together with his knowledge. To prevent it, each organization 
should be managed in a way to use this knowledge effectively. This management 
should consist of high motivation system which will encourage knowledge workers 
and provide mutual trust in knowledge sharing processes.

Nowadays hiring knowledge workers is a necessity for an organization. Man-
aging these employees is, on the other hand, a challenge because they are aware of 
their own value. One can honestly say that the key to success is now full commit-
ment of all the workers. In order to achieve this commitment an organization should 
take care of knowledge workers and provide them with conditions for self- devel-
opment and carrier development. Knowledge workers are role models for other 
employees who can model upon them and as a result work more effectively.
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APPLICATION OF THE E-PLATFORMS 
IN THE FIELD OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Summary

In order to better utilize human resources it becomes necessary to elaborate and 
implement methods of personnel management based on new computer technology sup-
porting this process. Creation and exploitation of information technologies in the form 
of the e-platforms becomes particularly common application. Their value relies on 
comprehensive and rich range of possible uses of electronic instruments in different 
phases of the human resources management. The e-platform used in the field of human 
resources management delivers organizational tools, enables for fuller and more effi-
cient implementation of personnel actions, facilitates transfer of contents and also rein-
forces communication skills. Its utilization broadens possibility of access to knowledge 
and also to solutions and tools that enable better means of human resources management.

Translated by Magdalena Ratalewska
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CIU ALFREDA MARSHALLA

Wprowadzenie

Alfred Marshall (1842-1924)1 to wybitny teoretyk ekono
w Cambridge i ojciec
ekonomii ortodoksyjnej2

zy-

3

1 Z Marshalla w Polsce jest skromne. Istotnym ograniczeniem 
Zasady ekonomiki umaczono na j. polski na podstawie wydania siódmego, 

z 1916 r., a nie na podstawie wersji ostatecznej, tj. wydania ósmego 
ych dorobek Marshalla jest publikacja System 

ekonomiczno- zny Alfreda Marshalla System ekonomiczno-
, PWN, Warszawa 2007, s. 17. 

2 Inaczej nurt subiektywny, subiektywno-marginalistyczny, „robinsonada w ekonomii”, 
ang. main stream). Przedstawicielami The Old Cambridge School byli 

m.in.: C. Pigou, D.H. Robertson, S. Chapman i P.S. Florence. F. Belussi, K. Caldari: At the origin 
of the Industrial District: Alfred Marshall and the Cambridge School, „Marshall and Marshallians 
on Industrial Economics”, Mercury Tower, Hitotsubashi University, Tokyo 2008, s. 1-2;
W. Stankiewicz: , PWE 2003, s. 264. 
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jako

–
–

–

teorii ekonomicznej (prekursor: W. Petty, mistrzowie: A. Smith, J.B. Say, S. Mill). Szerzej: G.B. 
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a-
nowe cele ekstrapolacji we wszystkich chyba dziedzinach 

ekonomii”4.

Rola Marshalla o-
znacznie5 e od-

Spychalski: , PWN 2001, s. 20, 83, 114-115, 128 133-134; 
U. Zagóra- Jonszta: , cz. 1, Katowice 2001, s 38, 56, 66, 89;
B. Kasprzyk, J. Wojnar: z-
nego gospodarstw domowych w regionie podkarpackim, w: a wzrost 
gospodarczy, z. 19, -ekonomicznej, red. M.G. Wo niak,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 262-263l; W. Jarecki: Prekurso-

w k , w: 
w gospodarce, red. , Katedra Mikroekonomii, Szczecin 
2007, s. 19- , PWN, Warszawa 1993, s. 36.

4 O o-

J. Mincera i R. Lucasa. W
, m.in. W. Petty, 

L. Walras, V. Pareto, I. Fischer) i
kwalifikacje – A. Smith, J. Mill, J.B. Say, J.R.

przestrzennych oraz pozyskiwania informacji o rynku pracy, teorii: rynku pracy, wzrostu gospo-

z

je: M. Ma-
kuch: – próba definicji, w: 
i praktyki, red. Empirical Status of Hu-
man Capital Theory. A Slightly Jaundiced Survey, „Journal of Economic Literature” 1976, No. 3, 
s. 833; idem: Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995, s. 303; M. Kunasz: 

, w: Unifikacja gospodarek europejskich, szanse 
, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wyd. NWZ UW, Warszawa 2004, s. 2; W. Schulz: 

Investment in human capital, „American Economic Review” 1961, No. 1, s. 1.
5 .

a-

, :
, konia i niewolnika”. Niektórzy komentatorzy 

, e e-
stoty ludzkiej. Obrony 
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szacowania 

e o-
by wynosi prawdopodobnie 200 £”6.

j e-
go, G.S. Becker,
z Zasad ze wszystkich rod

7. y-
(personal capital)8 o-

- osobowego,
- rynku pracy (bezrobocie, wynagrodzenie)9,
- ukacyjny, warunki mieszkaniowe),
- wzrostu gospodarczego.

m tym po-

10

bowie

R. Blandy: Marshall on Human Capital, A Note, „Journal of Political 
Economy” 1968, No. 6, s. 874-875; B.F. Kiker: The Historical Roots of the Concept of Human 
Capital, „Journal of Political Economy” 1966, No. 5, s. 481-499; ,
s. 41; A. Marshall: Zasady ekonomiki, t. 1, M. Arcta, Warszawa 1925, s. 211-214;  t. 2, 1928, s. 1, 
152-158; idem, M. Paley-Marshall: Economic of industry, Macmillan and co., London 1879, 
s. 104-106, 201-203, 210-211; M. Blaug: Teorie…, s. 424; J Dzionek: System…, s. 230-231. 

6 to 
zi ludzie, którzy niewiele na siebie wydali, i ci

-Bawerkiem. 
-amer , np. I. Fisher. A. Mar-

shall: Zasady…, t. 2, s. 60, przyp. 2.
7 G.S. Becker: Human Capital, Columbia University Press, New York 1964, s. 5; idem: 

, Helion 2002, s. 89; A. Marshall: Zasady…, t. 2, s. 58.
8 Marshall stworzy i-

zacji. B.F. Kiker: Marshall on Human Capital: Coment, „Journal of Political Economy” No. 5, 
s. 1088; A. Marshall, M. Paley-Marshall: Economic of Indystry…; R. Eijaz Ahmad: Significance 
of Human Capital for Economic Growth, „British Journal of Humanities and Social Sciences” 
2012, No. 2, s. 1.

9 n-
, w: Rynek pracy teoria i re-

alia, red. A. , Kielce 2010, s. …, s. 44.
10 J. Dzionek: System…, s. 354. 
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– e-
– F. Lassalle11 a-

niem Marshalla przez takie czynniki, 12.
j-

: tendencj do zrówna-
,

.

gr , 13. Marshall dowodzi 

jest wydajniejsza od niekwalifikowanej14

– 15.
Marshall 

o-

o-
we sk

e-

osobowy robotników16.
Marshall p

poprzez inwestycje – ównie 
t-

. o inwestycji narodowej17.

11 o-
dzielenie f b na rynku pracy (w krótkim okresie wszystko jest kwo-

.C. Colander: , PWN 2010, 
s 172; A. Marshall: Zasady…, t. 2, s. 4-5, 335. 

12 A. Marshall: Zasady…, t. 2, s. 5, 54.
13 Ibidem, s. 28.
14 Ibidem, s . 53-54, 58, 153.
15 e-

b-
W. Jarecki: Prekursorzy…, s. 24; 

A. Marshall: Zasady…, t. 2, s. 72.
16 A. Marshall, M. Paley-Marshall, The economic…, s. 203, A Marshall: Zasady…, t. 2, 

s. 39, 188-191.
17
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inwestycj e-

ludzkiego w dzieciach, poprzez inwestycj , podobne jak 
w przypadku

– 18. P w tym wy-
miarze

– n-
a-

– nych ro-
: „nie wy-

19

fundamentem wzrostu produkcji i wzrostu dochodu narodowego20. on,
, o-

spodarki odgrywa rozwijanie 21.
:

22.

o-
, PBZ, Warszawa 

1999, 
s. 32; A. Marshall: Zasady…, t. 1 i 2, s. 25-26, 29-30, 56-58, 65-67, 204, 212.

18

-
Zasady…, t. 2, s. 151, 212-213.

19 Ibidem, s. 196-197.
20 W u-

. popula-
, i-

d-
noszenia kwalifikacji przez pracownika. Badania o-
wie XX w. –

A. Marshall: Zasady…, t. 2, ..,
s. 263; A. Marshall, M. Paley-Marshall: The economic…, s. 202-206. 

21 A. Marshall: Zasady…, t. 2, s. 152 
22 Ibidem, s. 216. 
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Mars go z niedostatkiem 
z-

upowszechnienie 
edukacji23. : „w Anglii na
ograniczone”, a „

u-
– szansa na 

24 e-
,

, wy-
powi

25.
26.

organizacji (…) Wiedza jest najsilniejszym motorem produkcji: pozwala nam pod-
27.

Poza upowszechnieniem edukacj
poprawa warunków mieszkaniowych miejskiej biedoty. Po-

,

23

,

ludzkiego. M. Blaug: Metodologia..., s. 311; J. Dzionek: System…, s. 318-319.
24 A. Marshall: The poor Law in Relation in State- Aided Pension, „Economic Journal”, 

1892, No. 2, s. 197-198, idem: Zasady…, t. 2, s. 211-212, 216; idem: Money, credit and com-
merce, Macmillan & co. limited, London 1923, s. 262-263.

25

. J. Dzionek- Alfred Marshall o roli 
, w: 

, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2004, s. 309-325. 
26 u niego odgrywa identy

i-

popularna – dyscyplina naukowa ekonomia 
– , w: Teoretyczne 

aspekty…, s. 126; A. Marshall, Zasady…, t. 2, s. 23, 135-136. 
27 A. Marshall, Zasady… t. 1, s. 135-136, 234.
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szczodrze, a nawet rozrzutnie na wytworzenie tej strony dobrobytu biedniejszych 
warstw robotniczych”28 warunki 

ich ka
zmian poprzez odpowiednie zmiany w systemie prawnym29.

Podsumowanie

e i-
goriami, e-

z-

a

K t jako wydatek 
inwes

nowo rozpoznawane
u-
k-

cie analizy (indywidualizm metodologiczny)30.

istotn o-

obszarze badawczym31.

Literatura

1. Becker G.S.: Human Capital, Columbia University Press, New York 1964.

28 A. Marshall, Zasady…, t. 2, s. 208.
29 Ibidem, s. 167.
30 a-

Szerzej na ten temat: 
R.S. Bosman: Smith, Mill, and Marshall on Human Capital Formation, „History of Political 
Economy” 1990, No. 2, s. 239-259; …, s. 46. 

31

,
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22. Wronkowska G., – , w: Teoretycz-
ne aspekty gospodarowania, red. D. ka, Katedra 
Mikroekonomii, Szczecin 2005.

ALFRED MARSHALL’S THEORY OF HUMAN CAPITAL

Summary

Alfred Marshall (1842-1924) was an outstanding theoretician of economics, and 
the founder of the Cambridge School of Economics. He has often been presented as the 
„father” of neoclassical economics. The aim of this paper is to analyze the role of Alfred 
Marshall in the creation of human capital. The concept has gained wide acceptance in 
economics. Economists have used human capital to explain an impressive range of 
phenomena for exemple: economic growth, investment in education, the value of educa-
tion, labour market.

Translated by Beata Rogowska
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EGO W NOWEJ GOSPODARCE

Wprowadzenie

„Nowa gospodarka” jest 
r-
r-

n-

epcji 
n-

a-
j-

Europejskiej do uczynienia z unijnej gospodarki jednej z najbardziej konkurencyj-
-

technicznego jest oparta na wiedzy1.

1 Por. art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Dz.U. UE C 83 z 30.03.2010.
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W. Petty w XVII wie-
eloma podo-

2 A. Smi-
o-

3.
60. XX

a-
4

obrotu.

ci. Jest to kategoria dynamiczna, 

1. Sensu stricto – jmowany jest jako efekt 
odarki zasobu pracy 

.
2. Sensu largo –

5.

a-

2 , PWN, Warszawa 1993, s. 31.
3 B. Szlachta: , Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 490.
4 T.W. Schultz: Investing In People: The Economics of Population Quality, Univesity of 

California, Berkeley 1981, s. 21, cyt. za: J. Fitz-Enz: ,
Oficyna Ekonomiczna – Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 9.

5 o-
spodarki narodowej, w: u-
alny, cz. 1, red. 
s. 281.
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czy tradycji6

zmiany w codziennym 
7.

new 
economy, a swym zakresem p , jak 

a-
cyjne, postindustrialne. 

Nie ma jednej definicji „nowej gospodarki”. W literaturze przedmiotu wyst
puje wiele definicji opisowyc

o-
s-

trybucji i wykorzystaniu wiedzy i informacji8. G
o-

kom 9

y
y

10.
Fundamentem „nowej gospodarki” jest wiedza oraz informacja, które uzupe

6 G. Wronowska: Gospodarka oparta na wiedzy esnej gospo-
darki, w: Unifikacja gospodarek europejskich , red. A. Manikowski, 
A. Psyka, r-
szawa 2004, s. 430.

7 Ibidem.
8 J. Woronecki: 

OECD, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. ,
KBN, Warszawa 2001, s. 51.

9 „Nowa gospodarka”, stare problemy, w: „Nowa gospodarka” i stare 
problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych, red. 

, WSPiZ, Warszawa 2002, s. 15.
10 , Biuro 

Studiów i Ekspertyz nr 203, Warszawa 2002, s. 1.
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,

Dla rozwoju koncepcji „n
- system innowacyjny: tworzenie nowych technologii, efektywna adaptacja 

- infrastruktura ICT (ang. Information and Communication Technologies): 
komunikacja, przetwarzanie i przekazywanie informacji,

- system edukacyjny: tworzenie, przekazywanie i wykorzystywanie wiedzy,
- infrastruktura makroekonomiczna i instytucjonalna: warunki do swobod-

o-
11.

n-
a-

równo mikro- jak i makroekonomicznym. aspekty „nowej gospo-

- n

transakc
integracji ludzi, procesów i technologii, rozwój i ekspansj

wykorzystywanie technik informacyjnych, nowe techniki 
iorstw w procesach 

globalizacji;
- na poziomie makroekonomicznym: przyspieszenie tempa integracji, 

-
pem w technice informatycznej i telekomunikacyjnej12.

rozwój „nowej gospodarki” oraz jej 
od rozwoju 

e-

g y-
toczony za K.

technologia komunikacyjna tworz

11 R n-
kach – diagnoza stanu i perspektywy w aspekcie integracji z UE, w: Unifikacja gospodarek euro-

…, s. 467.
12 arki”…, s. 1-2.
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r-

y-

13.
wiedza stanowi kluczowy zasób „nowej go-

ocesem gospodar-
czym”14 e-
niami takimi, 15

o-
sków z

16 ci
przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. 

G. Wronowska: Gospodarka oparta na wiedzy…, s. 427.

13 We’re not in the industrial age anymore, New Economy Watch, 
www.neweconomywatch.com, za: K. Piech: Perspektywy polityki gospodarczej w dobie nowej 
gospodarki, w: , zCz. 2: Przed-

, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2001, s. 18-19.
14 G. Wronowska: Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji…, s. 427.
15 S. Kwiatkowski: Bogactwo z wiedzy, w: Gospodarka oparta na wiedzy.., s. 245.
16 Ibidem.
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ma 
zasadnicze znaczenie w koncepcji „nowej gospodarki”:

- wiedza jako informacja, która wykorzystywana jest w modelach 
ekonomicznych do podejmowania racjonalnych decyzji,

- w 17.
Wiedza jako czynnik wzrostu gospodarczego jest w „nowej gospodarce” sto-

o-
,

o wyprodukowania i wykorzystywania innowacyjnych 

o-

odpowiedniego poz
rozwój innowacyjnych technologii18

worzenie, rozwijanie, 
efektywne przyswajanie, przekazywanie i wykorzystywanie wiedzy, co przyczynia 

n-
ez
o-

gii informacyjno-

daje narodowym gospodarkom szanse na o-
,

- o-

17 Z. Chojnicki: Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD, w: Gospodarka oparta na 
wiedzy…, s. 80.

18 K. Janc: , w: 
, red. G. Rdzanek, E. Stadtmüller,

Oficyna Wydawnicza Arboretum, Warszawa 2004, s. 71.
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poziomach: w Niemczech – – 69%, w Holandii – 54%, we 
Francji – 62%, w Norwegii – 52%, Szwecji – 73%, Wielkiej Brytanii – 46%19.

,
o-

rzenie odpowiednich warunków do

- z -technicznych,
- p zakresie 

,
- promowania istotnych dla rozwoju gospodarki wiedzy kierunków studiów,
- u

gospodarczych finansu -rozwojowe,
- zmiany nastawienia decydentów wobec ro -

nie mu priorytetowej roli w kreowaniu gospodarki wiedzy20.
e-
a-

21 o-
a-
e-

gospodarki opartej na wiedzy (rys. 2).
o-

-technicznego. „Rozwój oparty na 
o-
o-

wania”22

19 A. Harasimowicz: o-
, „Optimum –

studia ekonomiczne” 2005, nr 1, s. 161.
20 D. Witczak- o-

darki wiedzy, w: ,

21 K. Janc: …, s. 82.
22 Ibidem.
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Rys. 2. Etapy dochodzenia do gospodarki opartej na wiedzy

I. Markiewicz-Halemba:
gospodarki opartej na wiedzy, w: a wzrost gospodarczy…,
s. 259.

Podsumowanie

w o-
w-

o-

ludzki jako najistotniejszy czynnik w procesie zmian technologicznych. 
o-

dar

o-
a-
a-
n-

przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy.
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THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE NEW ECONOMY

Summary

The aim of this article is to present the role of human capital in shaping and devel-
oping the concept of the new economy, in which the high quality of human capital is the 
main determinant of economic growth. The author, by explaining the concept of the 
new economy, draws attention to the fact that in the twenty-first century, the most valu-
able resource is human capital, which is a product of knowledge, and this is the founda-
tion of scientific and technological progress.
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NIEWYKORZYSTANY POTE
BAR OSPODARKI

Wprowadzenie

istotne zmiany,
i teleinformatycznych

oraz o-

a
, a rozwój 

do unifikacji modeli pro

Opracowanie ma na celu zaprezentowanie sytuacji kobiet na rynku pracy, ich 
w powrocie na ten rynek po urodzeniu dziecka oraz wskazanie na ela-

o-

ko »nowej gospodarce« k-
,

etatowego na rzecz form elastycznych”1.

1 o-
znania, w: Problemy globalizacji gospodarki, red. T. Bernat, PTE, Szczecin 2003, s. 102.
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1. 

„Nowa gospo

a-
tosowaniu technologii teleinformatycznych 

e-

o-
o-

wej gospoda o-
-

u-

i
hi- dot-com. Równolegle obserwowano rozwój szeregu 

innowacyjnych w przed-

skiej gospodarki pod koniec XX wieku, ale równoczesne uruchomienie mechani-
zmów spekulacyjnych

iegu. Unia Europejska u-

o-
, , to ch przedsi

y-

e-

. XX wieku n-
landii, gdzie stymulatorem rozwoju nowych

w-
no h-

o-
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siadane kwalifikacje, przy czym w przypadku rewolucji internetowej dynamika 
, n to 

a-
zwojem technologii teleinformatycz-

entralizowany, ale 
Osoby 

t-
i-

k , t-
home office –

zawodowej osobom
np. kobietom pozostaj i. Kobiety takie czaso-

, a posiadanie dzieci
ich i-

ych dzieci p-

z-

u-
je na dalsze losy zawodowe kobiet,

poziomach edukacji oraz z-
o-

rzystanych zasobach pracy kobiet. Rozwój i efektywne wykorzystanie nowych 
i kompetencji, które 

,

2. 

Z analizy podstawowych ów wynika u-
acja kobiet na rynku pracy jest gorsza w porównaniu z k-

:
e-
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, a dla kobiet 10,9%)2. Nieza-

u-

roku w a-
- i-

dziecka nim.
Z k

3. W 2011 roku
-19 lat (42,4%), najbar-
-44 lata, w której na 100 

4. W tej grupie stopa 
zyzn. Kobiety

roku 37,6% zarejestrowanych bezrobotnych kobiet 

5. W 2011 roku ponad 64% 
bezrobotnych kobiet mi

Europejskiej (UE- ,
j-

i
a

polskich kobiet (tabela 1).

2 www.stat.gov.pl: BDL.
3 , GUS, Warszawa 2012.
4 Ibidem.
5 A. Szydlik- a-

runkowania, Difin, Warszawa 2012, s. 63.
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Tabela 1

i w (%)

Wyszczególnienie Kobiety M
Polska UE-27 Polska UE-27

48,4 50,7 64,5 64,8

43,4 45,8 58,7 58,6

w ogólnej liczbie w wieku 14,4 10,2 22,6 19,2

czasu pracy w ogólnej liczbie 11,1 32,1 5,5 9,0

Stopa bezrobocia w wieku
15-74 lata 10,5 9,7 9,0 9,5

w ogólnej liczbie bezrobotnych 38,2 42,2 36,2 43,5

…

W 2011 roku w krajach Unii Europejskiej, podobnie jak w Polsce, problem 

3. 

a
,

a-

z urlopu wycho-
y

z-
przeprowadzonych przez GUS w 2010 roku 
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6

z prawa 

i kobietom. Z prawa do urlopu wychowawczego w wymiarze co najmniej 1 miesi

z pracy e-

wychowawczego. Alternatyw y-
miaru czasu pracy, c-
kiem7. Wyniki bada
deklaruje zmniejszenie wymiaru czasu pracy na okres co

wspomnianego urlopu wychowawczego, jest rezygnacja z pracy – czasowa lub 
8. w celu opieki 

9,8% kobiet, co ponownie wskazuje bada
Pra , skierowanego do osób w wieku od 15 do 64 lat, wy-

czyzn 
9. Odsetek m

y-
chowawczych w celu opieki nad dzieckiem jest y ek

i-
czo o-

r-
stwach, które ogólnie charakter d-

pracowników najemnych w sektorze publicznym, w sektorze edukacji, opieki 
i-
i-

6 Prac , Informacje i opracowania statystyczne, GUS, 
Warszawa 2012, s. 38.

7 Ibidem, s. 40-42.
8 Ibidem, s. 42.
9 Ibidem, s. 50-51.
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-8 go-

ze z powodu zbyt wysokich kosztów lub 
o-

bami w wieku 15 
a-
o-

sektor us o-

o-
o-

,

dezaktywizacji zawodowej w celu sprawowania obo y-

im 
e-
n-
u-
r-

stwie domowym. 
pracy, która 

godzenie ról rodzinnych i zawodowych, –
zachodnioeuropejskich – r-

10. W Polsce rozpo-

CD,
,

oku,
dzieckiem lub

10 A. Kurowska: ,
„Polityka S -12, s. 12.
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11. W tym czasie wszystk
7216 tys. Z raportu Diagnoza s 2011

o-
ch gospodarstwach domowych 

nie ma dzieci12.

zieci. 

,
pracy w praktyce 
gdy praca zmianowa oferuje uelastycznienie czasu pracy z jasnym sprecyzowaniem 

oceniane jest wykonywanie pracy w domu. Z kolei w badaniach przeprowadzonych 

w pracy” – w których 
rodzicami –

o-
13.

4. o-
krzyskim na temat barier w ich powrocie na rynek pracy po urodzeniu
dziecka

14. Kobiety wypo-

wsi (w sumie 75%), osoby e, w wieku od 23 do 32 lat 

11 A. Szydlik- , w: Mama w pracy 
„PI Novum subsydium”, red. A. 

, Wydawnictwo UJK, Kielce 2012, s. 45.
12 Diagnoza s . Raport,

13 Mama w pracy 2007. Raport, cyt za: A. Smoder: Równowaga praca – – wybór czy 
, „Polityk

14 y-
skim w roku 2012 w ramach POKL, priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, d
6.1. . Jed-
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(66%)15. Badane kobiety mi wysokie kwalifikacje formalne: 33% z nich legity-
I i II stopnia liczonych z-

–
cym – 17%, a pomaturalnym i policealnym – 2%,
mi sze

jednego roku) – 77%, z czego 53% pozostaje 
dwóch lat (bezrobotne od 2 do 5 lat – 35% ankieto-

wanych, od 5 do 10 lat – –
– o-

w których 
– 78%, z cze-

go 8%, w których
e-

ego przy-
– 45% ba-

o utrzymania rodzi-
, takie jak strach przed konfron-

–

– innej o-
dzielna opieka nad dzieckiem, pojawienie i niepo-

pracy, po
wszystkich re-

a-

a-
nia si o-

e-

opieki nad dzieckiem (brak odpowiedniej osoby do opieki albo brak takiej instytu-
o-
z-

e o-
mu

15 A. Szydlik- Subsydiowana forma zatrudnienia w opinii 
, w: Mama w pracy czy w domu?…, s. 119-

139.
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:
rynek pracy (8%). Odpo-

a osobne pytan y
opieki nad dzieckiem, 42% kobiet . Mimo 

a-

e-
i-

kacji,

(35% wszystkich badanych) oraz bariery 
finansowe w podnoszeniu kwalifikacji (25%). Badane udziela

ifikacji (17%), co poza barierami 
a-
a-

cji nie poprawi sytuacji na rynku pracy kobiety (10%). Dalsze 9% odpowiedzi 

która pozwoli
etatu

etat (33%), trzech czwartych etatu 
(24%), a 6% kobiet w czasie bada
domowych

e-

etatu,
swoich kwalifikacji zawodowych w wyuczonym albo dotychczas wykonywanym 

o ych
mpetencji e y

(22%).
l-

o-
wych (27%), grupa aby p

a-
e ,
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z akty c-
a-

e

i determinacji w znalezienie pra-
d-

y,

o-
n

,
e 42% 

Podsumowanie

z-

, w podziale na 
, e

j mierze warunkowana jest ste-

o-
wa , to kobiety (38,4% kobiet wobec 

16

w pracy i spadek kwalifikacji

do opieki nad dzie lub zbyt kosztowna opieka 
u-

rowska, e e-
ynek pracy 

16
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ich 17. u-

.
y-

,
uczestnictwo w tworzeniu dobrob
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UNUSED POTENTIAL OF WOMEN’S WORK AS A BARRIER 
TO THE DEVELOPMENT OF NEW ECONOMY

Summary

In the conditions of a new economy, which is based on knowledge, it is very diffi-
cult for people to come back on the labour market after temporary deactivation, e.g. 
women after giving birth to a child. In the age of fast changes and, so to speak, ‘forced’
break in employment it is very hard for them to come back on the labour market be-
cause of the erosion of qualifications and a growing gap between possessed competenc-
es and market requirements. Chances for these people as well as for the whole economy 
are flexible forms of employment which allow combining work with household duties 
that are also based on new teleinformation technologies. 

Translated by Agata Szydlik-
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KAROLINA BARTOS

ASSOCIATION RULES IN THE STUDY OF CONSUMER BEHAVIOUR

Introduction

Consumer behaviour became the subject of research in the 50s and 60s of the 
20th century1. The growth of household income, which already was sufficient
enough for more than just basic needs, contributed to this. Consumers freely dis-
posed of it and could afford to buy much more goods than before. Moreover, the 
choice between different products of the same kind appeared in the market. Buyers 
began to demand more about the quality of products and their prices. This led to an 
increased competition between producers and sellers for customers and to consid-
erations about what influences the decision to buy a particular good2. As a further 
result, more and more effective methods and tools for the analysis of this problem 
have been developed.

Prerequisite for a study of consumer behaviour is to obtain relevant statistics 
about it. Data from store receipts are a rich source of information about customers' 
buying habits. They are increasingly used by retailers for the analysis with associa-
tion rules, allowing discovery of patterns about buyers’ behaviour while making 
purchases. Knowledge of these patterns is extremely valuable. It allows a better 
planning of activities aiming at increasing the sales.

1 G. Antonides, W.F. van Raaij: Zachowanie konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2003, p. 583.

2 G. Katona: The Powerful Consumer, McGraw-Hill, New York 1960.
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1. Analysis of association rules as a data mining method

Methods of data mining, because of their purpose and the types of patterns
they discover, can broadly be divided into the following classes3:

- classification / regression,
- clustering,
- characteristics exploration,
- discovering sequence,
- timing analysis,
- discovering association rules,
- detect changes and deviations,
- web exploration,
- exploration of text.
Discovering associations belongs to the broadest class of methods, which 

deals with the discovery of dependencies or correlations of interest (known gener-
ally as associations) in large data sets. It is used in many fields, including: medi-
cine4, education5 and fraud detection6. However, the most common example of its 
application is called “market basket analysis”, where the association rule is gener-
ated based on the data from market baskets (transactions). The purpose of this 
analysis is to find the natural patterns of consumer buying behaviour through the 
analysis of the products that are most commonly purchased by them.

Association rules take the form: "If predecessor then successor". Basket 
analysis result is presented as a set of association rules in the form of the relation-
ship, represented by the following formula:{( = 1) … ( = 1)} {( = 1) … ( = 1)}
This means that if a customer buys the products , , etc. up to , he or she is 
likely to also buy the products , , etc. up to . For example, a rule might indi-
cate: "If a consumer buys cheese, sausage and ham he will probably also buy but-
ter, tomatoes and bread."

With each association rule two fundamental measures of characterizing the
statistical validity and strength are related:

3 T. Morzy: Studia informatyczne, http://wazniak.mimuw.edu.pl [21.12.2012].
4 P. Laxminarayan, S.A. Alvarez, C. Ruiz: Mining statistically significant associations for 

exploratory analysis of human sleep data, IEEE Transactions on Information Technology in 
Biomedicine 2006, Vol. 10, Iss. 3, p. 440-450.

5 D. Radosav, E. Brtka, V. Brtka: Association Rules from Empirical Data in the Domain of 
Education, “International Journal of Computers Communications & Control” 2012, Vol. 7, Iss. 5,
933-944.

6 D. Sanchez, M.A.Vila, L. Cerda: Association rules applied to credit card fraud detection,
“Expert Systems with Applications” 2009, Vol. 36, Iss. 2, 3630-3640.
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- Support,
- Confidence.

The support for an association rule A is the percentage of transactions that 
contain A and B7:

= ( ) =            
Confidence for a rule B is a metric of the accuracy of the rule, determining
what percentage of transactions which contain A also contain B8:

= ( )( ) =            
Analysts sometimes also use two other metrics, the correlation and the lift, for

characterization. The correlation indicates how the fact that the client has chosen
product A increases (positive correlation) or decrease (negative correlation) the 
probability that he or she will choose the product B as well. The lift is a modifica-
tion of the correlation. Thereof it also determines the impact of selling product A on 
the probability of selling the product B too.

Discovering association rules generally takes place in two stages:
1. Find all common sets of events (frequency 
2. Based on the collection found, create association rules satisfying the 

minimum conditions for the level of support and confidence.
The algorithm, most common in use to find rules is A priori. But there are 

other methods, such as generalized rule induction method (GRI) and artificial neu-
ral networks, which become more and more popular9, 10.

2. Application of A priori algorithm

Table 1 presents 10 sample transactions (market baskets) featuring 8 types of 
products purchased by customers in a grocery store.

7 D.T. Larose: Odkrywanie wiedzy z danych – wprowadzenie do eksploracji danych, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, p. 188.

8 Ibidem, p. 188-189.
9 -Najman: i-

zie koszykowej, in: Taksonomia z. 17, K. Jajuga, M. Walesiak (eds), Prace Naukowe Uniwersytetu 
-315.

10 -Najman: 
, in: Taksonomia z. 18, K. Jajuga, M. Walesiak (eds),

. 272-281.
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Table 1

Articles purchased in 10 sample transactions

No. transaction Dairy Bread Vegetables Fruits Sweets Alcohol

Non-
alcoholic 

Beverages Meat

1 1 1 0 0 1 0 1 1

2 1 0 0 0 0 0 1 0

3 0 1 1 1 0 0 0 1

4 0 1 0 0 0 0 0 1

5 1 1 0 0 0 0 1 1

6 0 0 0 0 1 1 0 0

7 0 0 1 0 0 0 0 0

8 1 1 0 0 0 0 0 1

9 0 0 1 1 0 0 1 0

10 1 1 0 1 0 0 0 0

Sum 5 6 3 3 2 1 4 5

Source: own elaboration.

The first step of the analysis will be finding common item sets. The frequency
-element sets belong products that are bought at 

least three times. These are: F1 = {dairy, bread, vegetables, fruits, non-alcoholic 
beverages, meat}. Sweets and alcohol have occurred less than 3 times, so they can-
not be in a common item set. The property of A priori algorithm says: if a set of 
events is not common, the addition of any article for this set will not cause that it 
will become common11. Therefore, the construction of common two-element sets 
considers only items that are an element of F1. Based on the data from table 1 you 
can see that there are three two-element common sets: F2 = {{dairy, bread}, {bread, 
meat}, {dairy, beverages}}, as these products were bought together at least three 
times. You can also find one three-element common set  F3 = {dairy, bread, meat}}, 
because three times (in transactions 1, 5 and 8) they were purchased together.

The next step is to find common item sets based on association rules which 
meet the condition of the specified minimum support and confidence level. The 
minimum level of support in this example was established at 40% and the confidence 
level at 70%. Table 2 shows all possible association rules for two-element sets.

11 D.T. Larose: Odkrywanie wiedzy z danych – wprowadzenie do eksploracji danych, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, p. 189.
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Table 2

Possible association rules for two-element sets

If predecessor, then successor Support Confidence
If dairy, then bread 4/10 = 40% 4/5 = 80%
If bread, then dairy 4/10 = 40% 4/6 = 67%
If bread, then meat 4/10 = 40% 4/6 = 67%

If meat, then bread 4/10 = 40% 4/5 = 80%
If dairy, then beverages 3/10 = 30% 3/5 = 60%
If beverages, then dairy 3/10 = 30% 3/4 = 75%

Source: own elaboration.

Only two rules satisfy the condition of minimum support and confidence: "If 
a customer bought a dairy, in  80% of all cases he or she also bought bread", "If 
a customer bought meat, in  80% of all cases he or she also bought bread". The rules 
for a three-element set were not selected because they did not meet the specified level 

3. Application of the association rules analysis in the study of consumer 
behaviour

Knowledge of association rules of customer buying patterns allows a more 
efficient use of activities aiming at increasing sales. For example, products that are 
often purchased together, in one basket, you may arrange close to each other to 
increase their total sales. You can also, on the contrary, place them far apart to force 
the customers to go around many shelves in the expectation that they will be 
tempted to buy other products. Knowledge of patterns of consumers shopping be-
haviour is usually used for:

- Arrangements of store shelves and products,
- Design and conception of advertising folders,
- Organization of promotional campaigns.
Sometimes, dishonest sellers use deception in their promotional campaign. 

Knowing that the products A and B are purchased together they promote a price 
reduction of A while in the same time increasing the price of B. In this way, they 
do not reduce their potential profits.

Analysis of association rules has a much wider application in the study of 
consumer behaviour than simple exploration baskets of supermarket customers. 
Instead of products in the rule we can analyze consumer demographics, such as: 
age, education, income, expenses, and his or her preferences. For example, you can 
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carefully study the behaviour and habits of the internet users by combining the iden-
tification number with their visited pages and placed orders12.

Another interesting example is the identification of the consumer behaviour of 
different groups of households in Poland13. In this study, the rules expressing the 
relationship between demographic and social characteristics of households and their 
expenditure on selected services, food and non-food goods have been discovered.
In the article of A. 14 association rules analysis was used to search for pat-
terns of behaviour that are likely to characterize the customers of a bank. She de-
termined e.g. what features customers using credit cards usually have.

The use of the analysis of association rules in the field of services increases 
more and more. It is used, among others for15:

- Analysis of services for cross-marketing application,
- Optimization of service packages, tariffs and charges offered,
- Prevention of customer resignation from their chosen services,
- Planning of loyalty programs.
Moreover, managers in the area of services, as well as hypermarket sellers, use 

the basket analysis for planning promotional campaigns and also for the design and
conception of advertising folders.

Conclusions

Discovering association rules from the collected data about customers can
generate very useful information that can not be seen without a proper analysis.
With them you can better understand the consumer behaviour, preferences and hab-
its. This allows better adjustment to the customer’s needs by optimizing the pack-
ages of offered services and fees as well as it helps in planning the most beneficial
placement of products on store shelves. Moreover the discovered regularities pro-
vide the necessary knowledge to maintain customer loyalty to a brand and the use
of cross marketing tools.

12 R. Kita: Data 
minig – , StatSoft Polska 2002, www.statsoft.pl [21.12.2012].

13 I. Kurzawa, F. Wysocki: 
konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce, w: Taksonomia z. 15, K. Jajuga, M. Walesiak
(eds), Prace Naukowe Uniwersyt -
534.

14 o-
wej, www.statsoft.pl [21.12.2012].

15 Analiza koszykowa danych transakcyjnych – cele i metody, “Magazyn Sys-
temy IT”, p. 51, www.statsoft.pl [21.12.2012].
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Streszczenie
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ystywanym podczas analizy algorytmie a priori. Ponadto 
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Elektronicznej

DETERMINANTY DECYZJI KONSUMENTA 
SZEROKOPASMOWEGO DOS

Wprowadzenie

Dynamicznemu rozwojowi Internetu w ostatnich latach towarzyszy równie 
dynamiczna dyskusja na temat roli tej formy komunikacji w rozwoju 
informacyjnego.

o-
twa informa-

stron 
internetowych, jak www.filmweb.pl,
w notebooku, nie m
naukowo- oraz 

1

informacyjnym. 
r-

– r-
w-

ników i podejmowanych przez nich decyzji konsumpcyjnych.

1 – leksykon e-
dagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 124-125.
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cent, konsument. Kto decyduje?

- ejnych 
kilku, kilkunastu

o-
nicznej. Dylemat, – (?) –

d-
zwierciedlenia w rynkowej rzeczy o-

o-
2.

, – –

o-
czenia z ewolucji segmentów telefonii stacjonarnej oraz telefonii 

40-
M3. Z kolei pokolenie dzisiejszych 30-l , o-

. XX b-

3, w latach swojego rynkowego wzrostu 
dobrami deficytowymi. Dostawcy decydowali o formie i skali konsumpcji.

jest odmienna. Ustanowiona na szczeblu Unii Europejskiej Agenda Cyfrowa a-
da4

/s. Co j-

/s.

2 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Mikroekonomia, wydanie II zmienione, PWN, War-
szawa 1998, s. 76.

3 Patrz: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 roku u-
nikacji Elektronicznej, Warszawa czerwiec 2012, wykres 25 oraz 58, i porównaj z: w-
ski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius: Marketing, Dom Wydawniczy ABC, 1998, il. 10.1.

4 Europejska agenda cyfrowa. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
26.8.2010. 
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konsumpcyjne, -handlu, w tym transakcji transgranicznych 
re

M Europej-
skiej agendy cyfrowej 5.

a-
smowymi wymaga omówienia. Na gruncie polskim to nie tylko problem czasu 

i-
-how w

e-

finansowe6 7 o-
rozumienia 

/s
e-

. od
kilku

a-
, a dalej wynik 

z-

em ich rozwoju jest po-

2.

a-

5 Patrz: statystyki w Digital Agenda for Europe, Scoreboard 2012, European Commission, 
Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, June 2012.

6 Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku. Klienci indywidualni,

2011, wykres 92.
7
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Rys. 1. 

e-
Pytanie zadane wy-

. Próba: mobilny – n =
267, stacjonarny – n = 757. Respondent .

. Raport z badania klientów indywidu-
alnych, MillwardBrown SMG/KRC Poland Media S.A. na zlecenie U Komu-
nikacji Elektronicznej, Warszawa,
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8. Drugim i tak na-

promocji i rabatów (ponad 61% respondentów wsk

rys. t-
nym elementem jest par –

(49% wobec 50%).

,
, to dwa 

podstawowe fundamenty jego preferencji w odniesien o-
wych.

Rys. 2. 

- y-
acjonarne-

go/mobilnego. P l-
ny/stacjonarny. Próba: mobilny – n = 267, stacjonarny – n = 757. R
kilku odpowiedzi.
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Co cieka
Internetu stacjonarnego (rys. 

priorytetem wyboru oferty prze klienta.

, etycznie przedsi

k-
e-

ryczne, a

t
,

Tabela 1

p do Internetu
mobilny stacjonarny

o-
wym (próba: mobilny/stacjonarny)

>1100 (n = 61/182)
<1100 1999 (n = 72/154)

>= 2000 (n = 33/115)

>1,99 Mb/s (n = -/51) -
2-9,99 Mb/s (n = -/217) -

10-29,99 Mb/s (n = -/125) -
30 Mb/s (n = -/63) -

Komentarz: pytanie: Jaka jest Pana(-
korzystanie z Internetu mobilnego/stacjonarnego? P

. Próba: mobilny – n = 267, stacjonarny – n =
757. R tylko jednej odpowiedzi.

…
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Tendencje te do
o-

narny z transferem 2-10 Mb/s), e-
rys. 3 i 4).

Rys. 3.
abonamentowej dla klienta indywidualnego z limitem transferu do 5 

opracowanie du Komunikacji Elektronicznej.

Rys. 4. stacjonarnego
dla klienta indywidualnego z transferem od 2 do 10 Mb/s (gru-

opracowanie 
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m
resywne 

w Polsce operatorem sieci T-mobile (oferta blueconnect).

onych w zestawieniu operatorów.

Podsumowanie

umentów, którzy 

a przypad
transferu.

a-

Trudno obecnie jednak , d-

tj. telefonii 
,

ów budowy oferty detalicznej 
.
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DETERMINANTS OF CONSUMER DECISIONS 
ON THE EXAMPLE OF BROADBAND INTERNET ACCESS

Summary

Development of society to a large extent is connected with broadband services, 
primarily due to the unique preferences of consumers. For today’s consumer the most 
important criterion of selection is the price, and in the case of Internet access service the 
criterion of the quality understood as the speed of transfer. In response to these expecta-
tions telecommunications companies are able to provide services that faithfully reflect
the pricing preferences of consumers. It is difficult at the moment to determine to what 
extent the criterion of quality is a priority for the provision of these services.

Translated by Marcin Cichy
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ANNA DRAB-KUROWSKA

THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN ECONOMY

Introduction

Social Media Marketing is a field of Internet marketing involving indirect 
promotion through communication with potential customers through social net-
working sites or blogs, by posting or sharing articles, videos and images. Social 
media is a communication channel to allow interaction between Internet users, us-
ing technologies such as blogs, forums, discussion groups, wikis, podcasts, emails, 
instant messaging, VoIP, sharing music, videos and photos1.

1. The essence of social media

The Internet is a channel for companies to reach millions of potential consum-
ers. Many organizations want to reach them using the opportunities offered by so-
cial media. Especially so, because they allow for an open debate on specific prod-
ucts or services, and the large number of consumer feedback expressed on the web 
is a chance for companies to benefit from collective intelligence.

This, in turn, may stimulate the development of their innovativeness – companies 
can offer new products and services, and implement innovative business solutions.

With social websites, consumers have the opportunity to take a number of 
actions shown in Figure 1. Owing to the speed in the transmission of information 
and the possibility of joint action, consumers can effectively influence the image of 
the company and sometimes even create it.

1 http://socialmedia.pl/tag/social-media-definicja/ [access 10.01.2012].
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Fig. 1. Consumer behaviour on the web

Source: Community business – a new era in business communications, Report based on the 
audit Polish companies on Facebook – social websites in marketing communica-
tions of Polish enterprises, Deloitte Poland 2012, p. 6.

It should be stressed that social media is treated as a kind of social networking 
revolution that has both staunch supporters and opponents. Discussions and dis-
agreements may involve a number of issues. It is arguable, for example, whether we 
are dealing with a revolution, or perhaps an evolutionary transition to the next stage 
of development of the information society how much novelty the new media bring, 
and whether social media are a step forward, giving new opportunities for market-
ers, or maybe a step back, making their work harder, whether marketing in social 
media is based on creative marketing solutions, or the opposite - it is very simple, 
not to say primitive marketing2.

No matter how social media are seen and to which of the above groups one 
belongs, it must be admitted that social media have enormous potential. It is worth 
noting that what is happening on the Internet may be just a prelude to the real revo-

2 How enterprises use social media, Zeszyty Naukowe Uni-
nr nr 87, WNUS, Szczecin 2012, 

p. 252.
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lution that will form the pillars of the economy of global communication3. There is 
no doubt that the traditional business models of companies that use the Internet in 
their operations do not meet the expectations of their young net-surfing customers, 
who are open to new ideas and changes. Companies, however, recognize this prob-
lem as they adapt and test new solutions and look for potential clients on various 
social networking sites. These types of websites are gaining popularity, regardless 
of the latitude, age, gender or skin colour of their users. Of course, the people most 
open to this kind of novelty are the very young. The degree of popularity of social 
media decreases with the age of the users. However, it is characteristic that these 
“older” age groups saw the largest increase in the number of social media users in 
the years 2008-20104. It can also be observed that the opening of companies to the 
new opportunities offered by social media depends on the industry in which a given 
firm operates. Globally, social media are used most enthusiastically by educational 
companies. Almost three-quarters of these companies (72%) use social media. Sec-
ond is the communications sector (71%), and third and fourth, respectively, are 
services (66%) and sales (64%). The potential of social media is yet to be discov-
ered by representatives of many companies operating in the energy sector (32%)5.

It is also characteristic that companies which have been on the market longer, 
use social media more extensively. According to JBrief Inc., social media have been 
fully integrated with business models of nearly three quarters of American compa-
nies operating on the market for over two years6.

A report by Deloitte for Facebook Inc., published in 2011, showed that owing 
to the activities of Facebook and its related companies, 27 countries belonging to 
the EU and Switzerland earned 15.3 billion euros. The portal has become a global 
phenomenon, and not just because it gave rise to a new model of communication 
among Internet users. Its unique position results from the economic impact it has on 
other entities. These results show that Facebook affects the economies of countries7

both in a narrow sense, through the daily activities of the company itself, as well as 
in a wider spectrum of the activities of third parties that use its ecosystem8.

3 From e-commerce to social commerce – changes in elec-
tronic commerce and the Internet and e-clients (trends and challenges), “Internal Trade” 2011,
9/10, p. 209-214.

4 Generations 2010, Pew Internet & the American Life Project, December 16, 2010, in: 
Use of social media in enterprises, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

WNUS, Szczecin 2012, p. 253.
5 The New Conversation, Taking Social Media from Talk to Action, SAS, “Harvard Busi-

ness Review”, October 27, 2010.
6 The State of Social Media for Business, SmartBrief Inc., November 3, 2010.
7 In Poland, taking into account the GDP and popularity of Facebook, this can be estimated 

at around 150-200 million EUR annually.
8 Report Measuring Facebook’s economic impact in Europe, Deloitte 2012.
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2. Evaluation of the use of Social Media in Poland

There are 1.67 million businesses in Poland, and currently more than 5% of 
them, i.e. 70 thousand Polish companies and brands9, have accounts on Facebook. 
However, despite the fact that social media are increasingly regarded by most com-
panies as the key pillar of communication between them and the consum-
ers/customers, business organizations have still have much to do in this field10.

Social networks can be an effective tool to attract new and maintain existing 
customers and employees, and may be helpful in developing innovative projects 
and take part in building the image of a brand close to consumers.

The highest percentage of companies involved in the Deloitte study11 uses 
social media due to their positive impact on the image of the brand (59%), and also 
because this is the market trend and their competition is using social networks 
(62%). These numbers indicate that the directors and managers of Polish companies 
still do not fully realize how much can be achieved through an active presence on 
the web and well planned social media strategy. Awareness of the versatility of 
these media and of the specific effects that can be achieved through them is low. 
Especially undervalued seem to be the benefits for recruitment (HR departments). 
Only 28% of companies use social media for recruitment purposes. Their potential 
in this field, however, is quite large – a carrier of image-building content, a tool for 
verifying the competence of candidates, an interactive platform to build long-
lasting, deeper relationships with the community gathered around the company12.
Figure 2 presents the objectives of presence in social media.

Another issue to discuss is the direction in which communication is achieved 
through social media. Firms interact in social media mainly with consumers/clients 
and potential consumers. Internal communications, recruitment goals and business 
cooperation are secondary. At the same time, few businesses reported that they use 
social media to gain knowledge about the consumers/customers (including poten-
tial), increase sales and reduce the costs of obtaining clients. Relatively few compa-
nies use social media to engage in dialogue with potential employees, and even 
fewer use the opportunity to utilize these dynamic media to improve internal com-
munication and dialogue with their employees. Companies should take it into ac-
count that current and potential employees will express opinions about them online 
anyway. It should be noted that a lack of engagement limits control over what hap-
pens with the image of the employer. Moreover, as in the case of recommendations 
of satisfied consumers/customers, the recommendations of satisfied current and 

9 Small and Medium-Size Enterprises in Poland, PARP, Warszawa 2011.
10 A. Budziewicz- Management of changes, in enterprises as a form of adapta-

tion to e-economy, Scientific Journal No. 681, Service management Vol. 8, Szczecin 2012, p. 199.
11 Community business – a new era in business communications…
12 Survey Candidates 2.0, Employer Branding Institute.
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former employees are the most reliable and portals such as glassdoor.com are be-
coming places for exchange of information about employers. 78% of respondents in 
the survey “Candidates 2.0” said they would reject a job offer from an employer 
that has a bad reputation among their friends13. Figure 3 shows the target groups 
with whom entrepreneurs communicate using social media.

Fig. 2. What is the objective of presence in social media?

Source: Community business – a new era in business communications…

An important aspect which needs to be mentioned is the approach to using 
social media in the future, and whether entrepreneurs have strategies for their activi-
ties in social media. Unfortunately, this area is clearly neglected. 

The vast majority of companies do not have a separate strategy for social me-
dia activities. 15% per cent do not have a strategy at all, 43% of companies in the 
survey have indicated that their actions in the social media are part of their market-
ing strategy and support traditional marketing and PR activities. Only 17% of com-
panies have a specific strategy for the social media, fully integrated with their busi-
ness development strategy and marketing plans.

13 Survey Candidates 2.0…
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Fig. 3. Which target groups do you communicate with through social media?

Source: Community business – a new era in business communications…

A strategy for brand presence in social media is a concrete plan of actions to 
achieve predefined, measurable results, which has clearly defined criteria for evalu-
ating effectiveness. Lack of a strategy or a mismatch with the company's strategy 
eliminates the main benefits of activities in social media, increases the cost of 
communication and increases the risk of mistakes. Lack of a strategy equals 
a greater risk of failure.

Social media pervade all areas of social and economic life. In order to use 
them effectively, companies should see more in them than just modern technology 
and risk. Regardless of the industry in which a company operates, its top manage-
ment should approach these media in the most practical manner possible.

It is necessary to clearly define business objectives, define the target group, 
and choose the most effective way to use social media to achieve the predefined 
goals. 

Conclusion 

The Internet is the driving force behind today's economy, creating opportuni-
ties and chances for business development worldwide. Internet technologies are 
developing very intensively, and the quality of the telecommunications infrastruc-
ture is improving systematically, new media providing access to the Internet are 
being offered. This result is a growing number of Internet users. Structures and 
business profiles transform under the influence of technology and the e-commerce 
sector is developing intensively.
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It seems that the serious barriers that used to restrict the development of 
e-commerce a few years ago, have now disappeared. In turn, the opportunities that 
have emerged on the market provide a very good environment for the development 
of this market in the future.
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THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN ECONOMY

Summary

Social media has become a platform that is easily accessible to anyone with inter-
net access. Increased communication for organizations fosters brand awareness and 
often, improved customer service. Additionally, social media serves as a relatively in-
expensive platform for organizations to implement marketing campaigns. 
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This article shows the place the social media marketing in e-marketing. The analy-
sis of the situation of the social media marketing in Poland was discussed.

Translated by Anna Drab-Kurowska
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INTERNET W PROCESIE KOMUNIKACJI MARKETIN W
DLU DETALICZNYM 

Wprowadzenie

rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Odnosi 

Inte
, 1.

coraz powszechniej 
wykorzystywany przez przedsi

e-
go (ang. multi channel retailing). Wykorzystywanie Internetu przez stacjonarne 

n-
u-

1.

Internet gospodarczej, czego 
biznes elektroniczny (ang. electronic business), w ramach którego 

,

1 Internet w marketingu, red. A. Bajdak, PWE, Warszawa 2003, rozdz. I;
M. Zangler: Einkauf im Internet. Neue Median optimal nutzen, Carl Hanser Verlag, München, 
Wien 2002, s. 35.
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(ang. e-commerce; e-
prz 2.

Rozwój handlu elektronicznego j-
skiej w pierwszej dekadzie XXI wieku. W latach 2004- obserwo-

tam systematyczny wzrost odsetka osób zakupu produktów dla 

3.
Internet i go 

biorstw handlowych rewolucjonizuje ró 4.

dwóch form handlu. 
r-

(w tym komunika-
cji marketingowej) z konsumentami. Interne i kon-

w nadch zrewolucjo-
d-

mienne5.

2. 
detalicznego

W pierwszej dekadzie XXI wieku zagadnienie wykorzystania w

i przedmiotem wielu dyskusji naukowych6

nimi a-

2 D. Ahlert, J. Becker, P. Kenning, R. Schütte: Internet & Co. im Handel. Strategien, Ge-
schäftsmodelle, Erfahrungen, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2001, s. 12-13.

3 Personen, die Waren und Dienstleistungen für den privaten Haushalt über das Internet 
bestellt haben, Eurostat,

4

ma stacjonarny handel deta-
liczny.

5 D. Ahlert, J. Becker, P. Kenning, R. Schütte: Internet & Co. im Handel…, s. 29-30.
6 M. Schögel, A. Saurer, I. Schmidt: Multichannel Marketing – Fokus auf Kunden und Ka-

näle, „Thexis” 2002, nr 2.
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nych7 stanowi stosunkowo nowe, innowacyjne 
online e-

biorstwo handlowe (rys. 1).

Rys. 1. Istota ws (multi channel retailing)

M. Drzazga: 
z rynkiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach, Katowice 
2012, s. 175.

Do zalet stosowania sprze optymalne 

wymie-

3. Znaczenie Internetu w procesie komunikacji marketingowej detalicznych 

n-
tów marketingu-mix. W przypadku komunikacji marketingowej nym zadaniem

jest kompleksowe informowanie aktualnych i poten-
cjalnych klientów oraz innych grup adresatów

a-
cji marketin do a na decyzje nabywcze konsumentów 

7 A. Schobesberger: Multichannel – Retailing im Einzelhandel. Entwicklung, Motivation, 
Einflussfaktoren, VDM Verlag Dr. Müller e.k. und Linzberger, Saarbrücken 2007, s. 11.

K
onsum

enci
handel stacjonarny

o katalogi

handel online
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public relations oraz komunikacji 
online8.

9:
- komunikacji typu nadawca–odbiorca. 

o-
, bez precyzyj-

o-
, jak i od klienta;

- jednoczesne stosowanie strategii komunikacji typu push i pull. Przedsi
obie te strategie wraz z

, jak y-
;

-
pro-

wadzona biorstwem, jaki r-

o-
marketingu relacji. 

Polega ona na prowadzeniu dwustronn w-
nym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych

, acji10.
o-

winny u-
nikacyjnych klientów w tzw. punktach kontaktu z klientami (ang. customer touch 
points), które wszystkie miejsca, w których dochodzi do kontaktu komu-

11.
l-

odgrywa a-
mi o charakterze dwukierunkowym, do realizowania podstawo-

w procesie komunikacji marketin-

do nich strony WWW, banery reklamowe oraz poczta elektroniczna.

8 A. Schobesberger: Multichannel…, s. 49.
9 M. Bruhn, G.M. Ahlers: Customer…, s. 406-408.
10 A. Lischka: Dialogkommunikation in Relationship Marketing. Kosten – Nutzen Analyse 

zur Steuerung von Interaktionsbeziehungen, Wiesbaden 2000, s. 36.
11 M. Bruhn, G.M. Ahlers: Customer Touch Points - Aufgaben und Vorgehensweise einer 

Multi-Channel Communication, w: Handbuch Multi-Channel-Marketing, red. W. Wirtz, Gabler 
Verlag, Wiesbaden 2007, s. 397.
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Strony WWW w Internecie (ang. homepage

do zaprezentowania go oraz przedstawienia ró
nych informacji na jego temat i/lub zamieszczenia jego oferty handlowej. Wykorzy-
stywanie w procesie komunikacji marketingowej stron WWW r-

z wykorzystywaniem innyc e-
towych, jak wyszukiwarki internetowe i banery reklamowe. 

12.
radycyjne plakaty reklamowe, od-

biorcom d-

WWW szczeg
z jego

komunikacji przez przed-
ang. 

emailing a regularnie konsumen-
tom (ang. newslettery przekazy-
wane o-

konkursach i oraz kupony rabatowe) oraz 
i o charakterze PR.

technologiczny rozwój Internetu 
oraz 

e-
tingowej przez 

obejmuje bardzo
Internecie, które pozwa-

13.

: portal z filmami wideo –
YouTube, encyklopedia internetowa – Wikipedia, oraz , jak 
Facebook, My Space itp.

Rozwój Internetu

powstawania informacji, wytwarzania ich i zaopatrywania w nie a-
o-
a-

12 -media banner, micro-
i nanostes, ad break itd.).

13 M. Drzazga: …, s. 130-131.
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a-
mi,

marki produktu nternetowe.

u-
z-

konsumenci przed dokonaniem zakupu produk-
tów

maj k-
przez wielu konsumentów jako bardziej wiarygodne re-

klamy, wyniki oficjalnych testów itd.14

u-
mentami. Komunikacja marketingowa w

procesu.
nia sukcesu przez 

krytyka
produktów w sieci.

prowadzo-
nym na ich temat,

ini-
cjatorem

Internet stwarza prze a-
nia do adresatów i prowadzenia z nimi dialogu15.

r-

na pozio
powinny o-

o-
sób zintegrowany oraz charakteryzow

14 Ch. Li, J. Bernoff: , MT Bizness Ltd., Warszawa 
2009, s. 30.

15 W.A. Fuchs: Integration der E-Communication in die Corporate Communications,
„Thexis” 2000, nr 3.
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Podsumowanie

coraz powszechniej 
wykorzystywany przez
handlem detalicznym, co prowadzi do rozwoju tzw. wi a-
licznego.

ch
ów dystrybucji nimi przy jednoczesnym szeregu proce-

W przypadku e-
jest komplek-

sowe informowanie aktualnych i potencjalnych klientów oraz innych grup adresa-
tów

marketingu relacji. Polega 
ona na prowadzeniu dwustronnego procesu komunikacji.

do komunikacji, jak: strony WWW, banery, poczta elektroniczna, oraz na-
do budowania z klientami, 

a-

biorstwa.
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THE INTERNET IN THE PROCESS OF MARKETING COMMUNICATION 
OF COMPANIES IN MULTICHANNEL RETAILING

Summary

The Internet and its tools (websites, banners, emailing, Web 2.0, etc.) play a cru-
cial role in marketing communication of companies employing multichannel retailing.
The activities included in marketing communication of companies should serve to carry 
out bilateral communication with consumers resembling a dialogue making use of the 
principles of relationship marketing.

Translated by Marek Drzazga
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DAMIAN DZIEMBEK

SYSTEMY CRM W MODELU WSPOMAGANIA 
PROCESU POZYSKIWANIA WIEDZY W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH

Wprowadzenie

a-

oraz
strukturalno- ,

, jest organizacja wirtualna. Model organizacji 
wirtualnej 

r-
czym.

jest uwarun-
kowana realizacj

ganizacji wirtu-

y-
skiwania wiedzy przez systemy klasy CRM oferowane w formie e-

u-
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1. Proces pozyskiwania wiedzy w organizacjach wirtualnych 

Organizacja wirtualna jest wskazywana przez wielu teoretyków i praktyków 

a-
e

w celu

- integratora – koordynatora organizacji wirtualnej, 
- – jednostki dobierane p o-

o
rynkowego.

d-
nyc w celu optymal-

integrowane od partnerów OW aktywa wiedzy. Z uwagi 

d-
o-

-
- podejmowania lepszych decyzji w zakresie organizacji i przebiegu proce-

- zdobywania

- i
-

a-
1.
d-

1 A. Budziewicz- d-
, Zeszyty Naukowe nr 702, 

Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. 1, WNUS, 
Szczecin 2012, s. 32.
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ako tworzenie, pozyskiwanie i magazynowanie, oczyszczanie, dystrybu-
2. Jednym ze szczególnie istotnych 

procesów realizowanych zarówno w tradycyjnych, jak i wirtualnych organizacjach
jest proces pozyskiwania wiedzy. Pozyskiwanie wiedzy w organizacji wirtualnej to 

a-

enia klienta. W organi-
zacji wirtualnej podmiotem odpowiedzialnym za proces pozyskania wiedzy jest 

w OW, e-
niem ic

o-
by wiedzy. Z kolei konsekutywnym po procesie pozyskiwania wiedzy jest proces 

a-

- analiz a-
, co w efekcie poz

do
- nie wiedzy o trendach 

uwarunkowaniach gospodarczych i prawnych itp.,
- poszukiwanie, analiz i selekcj profesjonalnych podmiotów kooperuj

cych, integrator e-

Proces pozyskiwania wiedzy ma m y-
i-
e-

gólne znaczenie w fazie planowania, organizowania, realizac o-

taki dobór przez niego podmiotów kooperuj

a-

W tabeli 1 przedstawiono pro l-
y-

gotowawczych charakterystycznych dla organizacji wirtualnych.

2 T.H. Davenport, S.C. Völpel: The rise of knowledge towards attention management,
„Journal of Knowledge Management” 2001, No. 3.
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Tabela 1

a wiedzy

Analiza –

Potencjalny integrator, ,
do:

- –
posiadanych zasobów wiedzy po z OW) i ustalenia stopnia 

, takich jak OW,
- szans rynkowych, , wraz z ustaleniem istotnych parametrów wy-

maganego przez klien

Planowanie –

,
, w jaki sposób zgroma-

przeznaczonego dla klien-

ramach OW, jak i zaprojektowanie wspólnie realizo-
wanych procesów –
Organizowanie – w tej fazie integrator dokonuje ostatecznego wyboru zlecenia klienta do realizacji 
i ustala struktur

i-
zacji wirtualne , takich jak: specjali-

o-

OW celu (realizacja zlecenia klienta). Specyfika zlecenia klienta determinuje popyt organizacji wirtualnej 
j do jego realizacji. W momencie,

i zespalanie zasob , ma miejsce faktyczne pozyskanie 
e-

i podmiotów oraz zasad 
rozliczania prac wraz ze zdefiniowaniem przebiegu wspólnie realizowanych procesów biznesowych 
w OW
Realizacja –

celu dostarczenie produktu zgodnego z wymaganiami klienta.
Integrator steruje i koordynuje

kooperantów), np. o prognozowanych trendach, technologiach i nowych zjawiskach rynkowych w zakresie 
e-
u

przez klienta in do produktu wytwarzanego przez OW. 
a-

jego wymogi co do a-
go.

Tym samym organizacja wir y-

produktów
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Rozwój – , jak 

zmian strukturalnych lub redefin
z-

i m nieustannie monitoro-
e e

n-
strukcje organizacyjne OW,

–

Na , zlecenia 

integrator oraz poszczególne p
w efekcie skutkuje pozyskaniem wiedzy o rynku i kliencie przez wszystkich partnerów OW. Wiedzy 

, , prawdopodobnie 

opracowanie .

2. w organizacji 
wirtualnej systemem CRM 

Systemy informatyczne,
relacjami z klientem,
CRM jest gromadzenie i przetwarzanie zasobów informacyjnych wspie

b-
a tym samym nie budowy, utrzymania i rozwoju relacji 

skrócenie pr o-

3.
Systemy CRM m

y-
4.

systemu CRM do wspierania procesu pozyskiwania wiedzy w or-
o-

3 A. Parvatiyar, J. Sheth: Customer relationship management: emerging practice, process, 
and discipline, „Journal of Economic & Social Research” 2001, No. 3 (2).

4 A. Drab-Kurowska: Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marke-
tingowej, w: Zeszyty Naukowe nr 651, Ekonomiczne Problemy 
U – stan obecny, perspektywy 
rozwoju i ograniczenia, t. 2, WNUS, Szczecin 2011, s. 675.
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integratora OW. 

r-
rzenie jednolitej bazy informacji 

ych:
- ki

jego potrzeb),
- potencjalnych klientów i z icowanego repertuaru a-

nych przez integratora OW na rzecz ich pozyskania.

Tabela 2 

Nazwa 
funkcji

Zastosowanie wybranych funkcji systemu CRM do wspierania procesu pozyskiwania 
wiedzy w organizacji wirtualnej

a-
nie kontem 
klienta

Integr

(szczególnie istotne w fazie analizy OW)
a-

nie kon-
taktami

pozyskania klienta,
(tradycyjnych i e

wygenerowane oferty dla klienta, negocjacje i wspólne uzgodnienia, opinie zebrane od 
klienta, zamó

wiedz o potrzebach 

planowania, organizowania i rozwoju OW)
a-

nie sprze- ,
do 

profilu potencjalnego klienta oraz analizy spodziewanego przychodu ze zlecenia (co po-
mi dzy 

od wniesionych aktywów wiedzy)
a-

i- im priorytety,

i okazje w transakcje (np. zaproponowanie 
, demonstracja produktu, oferta,

i planowania OW)
Konfigu-
racja 

tegratorowi indywidualne projektowanie produktu OW dostosowanego do 

o-
wania OW, wspom do klienta i produktu
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a-
nie rela-
cjami 
z partne-
rami

rane 

ra-

e z wspo-
planowanie struktury organizacji wirtualnej, jej 

oraz monitorowanie wykonania

e-
gólnie przydatna w fazie planowania, organizowania i rozwoju OW)

a-
nie rela-
cjami 
z dostaw-
cami

uproszczenia, zautomatyzowania i zmniejszenia kosztów procesu zakupu n

analizy, planowania i organizowania OW)
Obszar marketingu

a-
nie zasoba-
mi marke-
tingowymi

e-
– w tym nazwa, model, seria, 

do 

a-
nie kam-
paniami

Pozwala 
kampanie marketingowe kierowane do potencjalnych lub istnie

ci o kliencie i rynku, co ma zwykle znacze-
nie w fazie analizy i planowania OW

Badania 
i analizy 
marketin-
gowe

s-

, jaki inny 
na

do a

a-
nie projek-
towaniem 
nowego 
produktu

nowymi produktami oraz po

wiedzy o kliencie, produkcie a-
nizowania oraz realizacji OW

Serwis 
i zarz
dzanie 
reklama-
cjami

wiedz
(co ma znaczenie w fazie realizacji i rozwoju OW) 

a-
nie czasem 
pracy o podmiotach 

ie planowania, organizacji, realizacji i rozwoju OW).
Wieloka-

centrum 
kontaktów

, n-
tual-

hot 
line dla wsparcia serwisowego produktów OW lub infolinii w celu podawania informacji 
o produktach OW). Integrator poprzez t ncie 
(istotne w fazie realizacji oraz rozwoju OW)

opracowanie .
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o-

a-
owanie organizacji 

oraz
przeprojektowania procesów i produktów w organizacji wirtualnej.

dzy dostawcami IT oraz upowszechnienia szerokopasmow
Internet wiele systemów CRM jest oferowanych w formie e- , tj. jako SaaS 

- e-

systemów informatycznych, o-

Dostawca aplikacji w modelu SaaS jest odpowiedzialny za poprawne funkcjo-
r-

r-

i-
e-

zasadniczo z czasu eksploatacji oraz funkcjonalnego zakresu o-
gramowania.

cena– e-

- oskonalenie systemów 

y-
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Tabela 3

w CRM w formie e-

opracowanie .

Integrator zainteresowany
o-
s-

temów informatycznych. Obecnie istnieje znaczna liczba systemów CRM oferowa-
nych przez dostawców krajowych i zagranicznych w formie SaaS. W tabeli 4 (na 

a-
k-

-
oprogramowania sys-

potrzeby utrzymywania specjalistycznych 

- acji systemów CRM 
u odbiorcy,

-
- y-

mania i rozwoju zasobów IT,
-
- l-

nego miejsca i o dowolnym czasie – tryb 
24/7/365,

-

- redukcja ryzyka inwestycyjnego w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych,

- j-

- przeniesien o-
nowanie i rozwój systemów CRM na do-

-
CRM, 

-
zowanego do-

-
systemów CRM zarezerwowanych dotych-

-

-

systemu CRM z uwagi na tymczasowe 

-

CRM,
-

w zakresie migracji danych (np. 
ania 

relacjami z klientem) oraz integracji 

-
systemu CRM do potrzeb odbiorcy,

-
z-

przez

-
natury prawnej (odmienne przepisy 

i-
sy w umowach, brak wzorców post
powania itp.)
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e-
.

Tabela 4

BizCRM/Possible Sp. z o.o., BizDesk CRM/Trasko Network, CRM/ Acreo, CRM NaSerwe-
rze.pl/ObjectConnect, egito/draftsoft, FreeCRM/Cirrus, Funnela/True Solutions, ISOF 
CRM/Heuthes, Lavina CRM/Javatech, MCX Telecom/MCX Telecom, NetCRM/NetCRM,
Wizja.CRM/WizjaNet, ZOHOCRM/MMI Group

Zoho CRM /Zoho Corporation, WORKetc CRM + Projects/WORKetc, NetSuite 
CRM+/NetSuite, Maximizer CRM/Maximizer Software, BPMonline CRM/ BPMOnline, Com-
mence Online CRM/Commence Corporation, Salestrakr CRM/Salestrakr, Black ICE 
CRM/Open by Nature Ltd., SalesSystemCRM/Zootle, Capsule CRM/Zestia, intouch-
crm/Customers Really Matter Ltd., Workbooks CRM/Workbooks.com, Highrise CRM/ 
37Signals, Remotia CRM/Remotia Inc, Less Annoying CRM/Less Annoying CRM, Soffront 
CRM/Soffront Software Inc., Intrix CRM/Intera, mogo crm/MOGO LLC, Zimplu CRM/Nexus 
Electronics, WeCanDoCRM/WeCanDo.BIZ, Landslide CRM/Landdslide Technologies, App-
tivo CRM/Apptivo Inc., Second CRM/Soft Solvers Solutions Sdn Bhd, Impel CRM/PK4 So-
ftware Technologies Pvt Ltd, SugarCRM/SugarCRM, icomplete.com CRM/icomplete limited, 
Luxor CRM/Luxor CRM Inc. 

opracowanie .

nieniem zlecenia klienta) sprzyja zastosowaniu
m

,

a-
zowo wynika z potrzeb i mo , precy-

zez 
pryzmat wielu kryteriów,

o-

poziom stoso
o-

wania (zapisy umowy SLA), liczba i-
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ków, posiadane certyfikaty (np. ISO) itp. Ostateczn o-

e-

Podsumowanie

t-

e-

proces pozyskiwania wiedzy, który obejmuje nabywanie wiedzy w odniesieniu do 

Integrator odpowiedzialny za pozyskiwanie wiedzy w organizacji wirtualnej 
po ,

y-

w procesie Korzystanie z systemów 
-

y-
skiwania wiedzy. Obecnie istnieje szeroka oferta krajowych i zagranicznych syste-

procesu pozyskiwania wiedzy w organizacjach wirtualnych.
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CRM SYSTEMS IN THE FORM OF SAAS AS A TOOL FOR THE SUPPORT 
OF KNOWLEDGE ACQUIRING PROCESS IN THE VIRTUAL ORGANIZATION

Summary

In the article was presented CRM system and its possibilities within the range of 
supporting of knowledge acquiring process in the virtual organization. First at the be-
ginning of article was presented knowledge acquiring process in the virtual organiza-
tion. Next there were presented notion of CRM system and possibilities of supporting 
acquiring process by CRM systems. In the final part was discussed notion of CRM 
systems which can be used in a form of e-service (Software as a Service) and was pre-
sented list of CRM systems available in the form of e-service.

Translated by Damian Dziembek
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YK

ACJI 
NYM

Wprowadzenie

a-
n-

, e-

commit-
ment

ferowa-
a-

podstawowych 
elementów teorii marketingu relacji1. a-

1 E. Anderson, B. Weitz: The Use of Pledges to Build and Sustain Commitment in Distri-
bution Channels, „Journal of Marketing Research” 1992, 29 (February), s. 18-34; P.M. Doney, 
J.P. Cannon: An Examination of the Nature of Trust in Buyer - Seller Relationships, „Journal of 
Marketing” 1997, 61 (April), s. 35-51; R.M. Morgan, S.D. Hunt: The Commitment-Trust Theory 
of Relationship Marketing, „Journal of Marketing” 1994, 58 (July), s. 20-38.
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2. Wczesne prace na 
te n-
tów zakupów,

3.
4. n-

z-

z-

n-

–fi
a-

5. A

Z

w-

klienta.6

zatem za za-
,

2 R.M. Morgan, S.D. Hunt: The Commitment – Trust Theory of Relationship Marketing,
„Journal of Marketing” 1994, 58 (July), s. 20-38.

3 L. Olivier: Whence consumer loyalty?, „Journal of Marketing”, Vol. 63 No. 4, s. 33-45.
4 G.T. Gundlach, E.R. Cadotte: Exchange Interdependence and Interfirm Interaction: Re-

search in a Simulated Channel Setting, „Journal of Marketing Research” 1994, 31 (November), 
s. 516-532; L.J. Harrison-Walker: The measurement of word-of-mouth communication and an 
investigation of service quality and customer commitment as potential antecedents, „Journal of 
Service Research”, Vol. 4 No. 1, s. 60-75;  M.D. Johnson, T.W. Anreassen: The evolution and 
future of national customer satisfaction index models, „Journal of Economic Psychology” 2001, 
Vol. 22, No. 2, s. 217-145.

5 j polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl 8.01.2013].
6 K. Storbacka, T. Strandvik, Ch. Grönroos: Managing Customer Relationships for Profit: 

The Dynamics of Relationship Quality, “International Journal of Service Industry Management”
1994, 5 (5), s. 28.
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a-
czenia7.

, a-
chowaniu klientów i roli, - klient musi 

8.
ku przez klienta, o-

y-

e-klientów nie w trybie online, ale 
r-

necie. P - e-
9. e tylko od-

,
Roos razem ze

,

Powstaje pytanie, czy 
a-

ufaniem,
Morgan i Hunt10 zaufanie jako uczucie jest prekursorem 

– ,
, tóry prze-

era w sobie zaufanie11. Za-

kuje 

7 J. Strauss, A. El-Ansary, R. Frost: E-marketing, Pearson Prentice-Hall, New Jersey, 
2006, s. 11.

8 M. Grzegorczyk, G. Mazurek: u-
menckich jako element rozwoju relacji z klientami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu, Pozna , 2011. 

9 A.J. Broderick, S. Vachirapornpuk: Service quality in Internet banking: the importance 
of customer role, „Marketing Intelligence & Planning” 2002, No. 20/6, s. 327-335.

10 R.M. Morgan, S.D. Hunt: The Commitment…
11 C.M. Brugha: Trust and Commitment in Relationship Marketing: the Perspective from 

Decision Science, The IMP Conference University College Dublin 1999, 
http://www.ucd.ie/cba/members/cathalbrugha/
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E-
irtu-

sposób oraz zakres zastosowanych technologii. Na zaufanie klientów do fir-

technologii oraz poziom 12

, e-
, postrzegane 

ryzyko, , rozrywka13, poczucie kontroli14.

a-
nie, 15. Autorzy 

e-
o-

social value) def u-
tar - 16. Za-

i

17. Szczególnie 
dzisiaj, gdy Internet , jaki 

12 F.D. Dabholkar: Consumer evaluations of new technology-based self-service options: an 
investigation of alternative models of service quality, „International Journal of Research in Mar-
keting”, 13 (1), s. 29-51.

13 P. Shamdasani, A. Mukherjee, N. Malhotra: Antecedents and consequences of service 
quality in consumer evaluation of self-service internet technologies, „The Service Industries 
Journal” 2008, Vol. 28, No. 1, s. 117-138.

14 J. Lee, A. Allaway: Effects of personal control on adoption of self-service technology in-
novations, „Journal of Services marketing”, 16 (6), s. 553-572.

15 S.A. Mosavi, M. Ghaedi: A survey on relationships between perceived value and custom-
er advocacy behavior, International Conference on Innovation, Management and Service IPEDR
2011, Vol. 14, IACSIT Press, Singapore.

16 J.C. Sweeney, G.N. Soutar: Consumer perceived value: the development of a multiple 
item scale, „Journal of Retailing” 2001, Vol. 77, No. 2, s. 203-220.

17 Y.C. Hsieh, H.C. Chiu, M.Y. Chiang: Maintaining a commitment online customer: 
a study across search experience – credence products, „Journal of Retailing” 2005, Vol. 81, No.
1, s. 75-82.
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, a-

, upowszechniany jest fakt ich konsumpcji 

, jakie informacje ani jak wielu znajomym 
y

’a po-

to widoczne w innych t-
kownika. 

Mosavie-
go i Ghaediego l-

18. l-

nalne lub 
o-

dowiska wirtualnego,

Podsumowanie

o-
oferty (rys. 1). 

18 J.C. Sweeney, G.N. Soutar: Consumer perceived value…
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Rys. 1. 

opracowanie .

akty

a-
a-

u-
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CUSTOMER COMMITMENT AS A DETERMINANT OF RELATIONSHIP 
STRENGHT IN WIRTUAL ENVIRONMENT

Summary

Today, the Internet is entering a phase of maturity and becomes a natural means of 
communication and doing business. On the one hand, it is an integral part of the func-
tioning of most companies in the world on the other a place of social interactions. The 
purpose of this article is the present the “customer commitment”, which is an essential 
construct of relationship marketing theory in relation to a virtual environment. The 
author discusses the commitment as a determinant of relationship strength and its im-
pact on the perceived quality and value offered by the Internet technologies. She also 
discusses factors influencing commitment and strength of relationships with customers 
in virtual environment.

Translated by Ma gorzata Grzegorczyk
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WIOLETTA KRAWIEC

PINTEREST –
DLA BUDOWANIA MARKI NTA

Wprowadzenie

Z ogro
sycznego Internetu, a pojawienie e-

WWW, uproszczenie komunikacji, mocniejsza ekspozycja elementów wizualnych, 
wykorzystywanie infografki, wideostorytellingu oraz rozwój platform o naturze 

erów, 
sumenta przy marce 

firmy lub jej produktach.
o-
o-

1. Pinterest a branding w Internecie 

(ang. pin – lub n-
o-

wanie p

obrazek wspiera tekst, lecz tekst uz o-
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cesu zakupu online, u-
produktu samego 

w sobie lub do marki produktu. Wraz z rozwojem komunikacji oraz w n-
formacji klient ostatecznie nie wyszukuje kategorii produktu ani marki, tylko szuka 

o-
1 ,

z dzisi
a-

,
, e-

o-
bowej deski2.

2. Pinterest –

Pinterest ma ,
o-

wania i lubienia. To, ,

Badania przeprowadzone przez 
tym portalu 89 minut .

i jest to od
na innych portalach, takich jak Twitter czy Google+3. Badania przeprowadzone 

Twitter, Google+, LinkedIn oraz YouTube. Pinterest ma t-
kowników. W porównaniu z gigantami, Facebookiem, Twitterem czy MySpace, to 

t-
4.

chodzi o – ich 
o-

5. Wyniki t-

1 A. Dymkowska: , „Marketing w Praktyce” 2012, nr 11, 
s. 20-22. 

2 A. i L. Ries: 11 praw budowania marek internetowych, IFC Press 2001, s. 39-49. 
3 , www.oxmedia.pl

5.01.2013].
4 B. Ratuszniak: ,

http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/social-media/pinterest-jak-facebook-rosnie-w-polsce-
rownie-szybko-23730

5 B. Ratuszniak: Pinterest jak Facebook…
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u
9,3 strony firmowej, dla porównania na Facebooku liczba ta wynosi 6,9. Z kolei 

% u
%.

-
wiekowym 25-54 lata6

pierw – inia-
ry

ie naturalnym.

3. Printerest wsparciem dla marki

, ieco innym 
to miejsce na Twitterze czy Face-

ów, miejscem 

„

wskazówki”7:
– Odpowiedz

Bycie na Pintere

m-

jak 
u

– z-

6 Pinterest – , http://nowymarke 
ting.pl/a/28,pinterest-czy-polskie-marki-maja-tu-czego-szukac [dost p 16.05.2012].

7 Raport: , www.oxmedia.pl
5.01.2013]; 5 porad dla marek na Pinterest, http://social24.pl/5-porad-dla-marek-na-pinterest/,
12.04.2012; , http://www.conceptinteractive.pl/jak-
uzywac-pinterest-do-wsparcia-biznesu,blog,50,11,pl Rewolu-
cja…, s. 93-102. 
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ó-

– k-
tami.

tablic informacyjnych w nieograniczonej 
mi. Zarz

dzanie szerokim zakresem ta k-

tablica (Holida

z kurtkami marki roby 
modeli Gap, a s ywszy n-

tach. Z kolei firma l-
a-

sylwester itp i-
o-

jów.
–

u
, które konsu , i rzeczy,

,

e informacji o sobie. Informacje te po-

–
a

z ulubionym produktem (stworzonym przez Wasz

– Organizuj konkursy.
Org a-

t racowaniu tablicy 
„Pin It To Win It” –

o-
d

lub profilu firmy na Pintere

kosztów dla firmy. 
–

, zamieszczajcie 
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logo a-

–
l-

– Opracuj katalogi.
Stwórz pinboard i przyczepiaj obrazki oparte na jednej z kolekcji firmy. Takie 

y-
czepionego produktu. 

4. 

Dyn u
a-

, , tzn.: 
-

, m.in. na FB, Twisterze, Google’u+ itp.8

Pierwszymi polskimi marki, które ,

farby Magnat 
(211), Hortex i

, takie jak: EMI Music Poland, EuroFlorist Polska, Gorenje 
Polska, Hellmann’s, Olympus Polska, Pioneer Polska, Toyota Polska i Virgin Mo-
bi e-
diów

„Humor”). Natomiast dla o-

Radio RMF FM, Eska, MTV Polska, VIVA Polska, SportUp.tv, 
Forbes Polska, Top Gear Polska oraz serwisy internetowe: NaSzpilkach, Po-
lki.pl, Pudelek i u-
je w-

Aryton, Gocco Polska, Great Lengths Poland, Lee Cooper Polska i NeoNail 
Poland, o-

(544 

8 A. i L. Ries: 11 praw budowania marek…, s. 139-148.
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–

towych projektów (341). Firma 
, , w któ-

i-
, , jak: 

a-
do.pl,
profilach pixers i 4max.pl (29). Z 

: Bynaked.pl, Domiporta.pl, Dom i Ogród, Home 

Galerii DecoBazaar, która zajmuje 
Sweet Deal Pol-

ska, Groupon Polska i r-
nych: The Body Shop Polska, Castorama Polska, ji, klubów, 

Dymnej „Mimo Wszystko”
z e-

i PR-em. PRovoke (411 follower-
sów), {thinkBIG}, bo 315, faceADDICTED Agency (257) i Harmonique PR (286). 

a-
fun, marketing.pl (403). Bardzo 

osoby, : Gdynia, Sopot, Miasto Radom, Miasto Szcze-
cin, Foksal Residence, HoteleFocus, Kone-
ser, HolidayCheck Polska, Grand 

9.
Z

ie
r-

are o-

9 http://pinterest.com [Info-
grafika], http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/social-media/pinterest-jak-facebook-rosnie-w-
polsce -rownie-szybko-23730 – katalog, Nowy 
Marketing, http://nowymarketing.pl/a/347,polskie-marki-na-pinterescie-katalog
28.08.2012].
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Podsumowanie

i opowiedzenia jej 
historii, do inspirowania a na jego emocje, a w konse-
kwencji do utrwalenia a procesu podejmowania decyzji 

kontent10. e-
,

zjawi , tj.: pisnpire.pl, zszywka.pl, pinka.pl, wstaw.pl i kilka 
innych11.
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10 E. Buczny: , „Marketing w Praktyce” 2012, nr 12, s. 23-24.
11 T. Nadalny: Pinterestowy cud marketingowy?, „Marketing w Praktyce”, s. 9-11; M. Ma-
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PINTEREST – THE NEW NETWORKING SITE FOR BRAND BUILDING 
AND CUSTOMER LOYALTY

Summary

Social media is a very important tool for a company that wants to implement mar-
ket trends. Nowadays, customer is announcing his needs, communicating what, where 
and when he would like to seek and gather through Internet. The purpose of this article 
is to identify the importance of a picture culture in order to build brand and customer 
loyalty based on the social networking site Pinterest.

Translated by Wioletta Krawiec
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, JOANNA RUT 1

Politechnika Opolska

CRM – SYSTEM INFORMATYCZNY NY ROZWÓJ 
IENTA

Wprowadzenie

e-
d-

cha-
rakteryzuje 

s-
m-
z-

u-
o-

np. systemy CRM2.
Systemy informatyczne CRM (Customer Relationship Management – zarz

dzanie relacjam
do po-

a informacji o klientach oraz tworzenia komputerowych baz danych. 

1 Autorki uzyska
Comarch.

2 G. Radziejowska: ,
, Kwartalnik Naukowy nr 2

Gliwice 2010, s. 109-121.
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Systemy informatyczne klasy CRM to aplikac

3.

a w s n-

–

o-

4.

d-
5.

a
zaawansowanego,

a-

1. Charakterystyka systemu informatycznego Comarch CAFE CRM 

a-

Front-End (CAFE) –

,

3 A. Kolemba: , w: a-
nie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce 
opartej na wiedzy, red. B. Godziszewski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa,

4 B. Zinczuk: Charakterystyka organizacyjno-
, Organizacja 

nr 3
s. 33-43.

5 Implementacja technik informatycznych w logistycznym funkcjono-
, „Logistyka” 2011, nr 6, (CD 4), s. 5296-5300.
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usability
e-
n-

ta, leadach oraz korporacyjnej bazy wie-
dzy.

System 
nie narzuca pracowniko a-

,

n-
d-

jednocze-
6. Na 

d-
stawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Elastyczne rch CRM

opracowanie 

Ponadto w systemu Comarch CAFE CRM
, takie jak7:

- Comarch CRM Sales Management –
pr

- Comarch Contact Center – a-
, takich jak telefon, e-mail, chat, video-chat czy faks.

- Comarch CRM Claim Management – z-

6

7 http://www.comarch.pl/finanse/rozwiazania/zarzadzanie-relacjami-z-
7.01.2013].

Comarch CRM

centralna baza danych
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- Comarch Investment Advisor – wsparcie doradcy finansowego, dobór pro-
duktu inwestycyjno-emerytalnego oraz monitorowanie inwestycji,

- Comarch Commission & Incentive – programy prowizyjno-motywacyjne 

- Comarch CRM Campaign Management – system
marketingowymi,

- Comarch Smart Rules –
biznesowymi, -sell i personalizowane ofer-
ty uruchamiane zdarzeniami 

- Comarch Loyalty Management – ogramami lojalno-

- Comarch Debt Management –
- Comarch aCRM – CRM analityczny, system analityczno-decyzyjny,
- Comarch Trade Finance – e-

sie akredytyw, inkas oraz gwarancji,
- Comarch CMS – e-

towych i intranetowych.

– z jednej strony wzrost satysfakcji 
oraz 

to poprzez lepsze zrozumienie potrzeb klientów i dopasowanie do 
nich swojej oferty. Poza tym poprzez poznanie wzorców zakupów oraz przez 

ienie odpowiednich informacji w momencie kontaktu 
a-

nie technologii, e-
8.

2. 

o-
march CAFE CRM 

jest w rozumieniu strategii CRM procesem sprzeda-
, który nie og o-

, jak: 
rozpoznanie potrzeb klienta, hierarchizacja jego potrzeb oraz dostarczenie produk-

yjny cenowo dla konkretnego klienta. Innymi 

8 firmy Comarch.
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firma – k-
ie systemu CRM9.

a
tkowników systemów oraz archiwizacja dokumentów. Ponadto wykorzy-

Enterprise Service Bus) po-

w swoim module ma cross i up sellingu
integracji z systemem analitycznym aCRM

y-
acyjny Co-

10.

Sales Management u-
11:
- Lead Management – o-

e-
sem sprz

- ontaktami –
a-

pracownika lub grupy pracowników;
- – sposób (niewy-

) i-

nia klientów do konkretnego pracownika (opiekuna), ob-
j

- Raportowanie –
z danymi na temat rzeczywistego stanu firmy, o-
wym. Raporty ge u-
alizacje, co sprzyja przejrzystej prezentacji danych;

9 http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch-crm-sales-
7.01.2013].

10

11 http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch-crm-sales-
7.01.2013].
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- Sales Planning –
sprzeda-

n-

a-
mpingu 

cen12. , takich 
jak chat, video- colaborate browning. Najnowsze rozszerzenie 

– aplikacj
komunikacja poprzez por

jest systemem klasy CRM, 

do indywidualnych potrzeb klienta. Ma to miejsce w obszarach13:
- – konsultantowi poza standardowymi informacjami 

e-

lienta (np. od-

, u-
ciem);

- kampanii marketingowych –

- – adres e-mailowy
urodzinowych czy przypominanie o istotnych terminach;

- naliz

o-

k-
u-

cie 14.
jest s

e-

12

13 http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch-crm-sales-
09.01.2013].

14
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hani-

i-

(rys. 2)15.

Rys. 2. 

opracowanie 

Po zidentyfikowaniu klienta aplikacja wykorzystuje dane zgromadzone

a-

, o-
,

zy innymi16:
standardowe sposoby przyjmowania skarg od klientów i ich rejestracja
w aplikacji,

nadawanie statusów sprawom,

definiowanie
kategoryzacja reklamacji/skarg,
przetwarzanie procesowe w ramach poszczególnych kategorii skarg,

archiwizacja reklamacji/skarg,
elastyczne administrowanie systemem.

15 Opracowanie n
16 Ibidem.

ci
danymi

(niekompletne, niepoprawnie zapisane, 
nieaktualne itp.)

weryfikowanie ci wprowa-
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W celu a-
systemem Business 

Process Management (BPM)
o-

nych aplikacji, takich jak: systemy transakcyjne, CRM, Contact Center, hurtownie 
danych czy

,
,

Grou s-
sara Group)17.

r-

, oraz 
uatrakcyjnienie i odpowiedni
oraz

,
innymi k-

o-
u-

aniu 
, jak 

j-

przede wszystkim planowanie i monitorowanie celów, przydzielanie zasobów, kon-

acowników do ewidencji kontaktów, 
rozmów, historii konwersacji poprzez automatyczne podpinanie e-maili, historii 
przeprowadzonych wizyt, synchronizacja kalendarzy w terminarzu z poziomu 

ch klien-
tów, tworzenie harmonogramu wizyt handlowych oraz monitorowanie wykonania 

o-
,

17 http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch-crm-claim-
9.01.2013].
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usability
18.

Podsumowanie

a-
z-

edstawienie istot-

o-
l-

kich relacji bizneso

z klientami, jak i innymi uczestnikami rynku19. Obecnie ogromna konkurencja 
i realia rynkowe o-

z-

Literatura

1. Kolemba A.: , w: Za-
gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje orga-

nizacji w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Godziszewski, Towarzystwo Na-
„Dom 

Organizatora”
2. rch.

18

19 B. Zinczuk: Charakterystyka organizacyjno- …, s. 33-43.
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3. Radziejowska G.: r-
stwem, O nr 2(10), Wydawnictwo 

4. Implementacja technik informatycznych w logistycznym funk-
, „Logistyka” 2011, nr 6.

5. Zinczuk B.: Charakterystyka organizacyjno- o-
r-

stwie, Kwartalnik Naukowy nr 3(15), Wydawnictwo 

6. http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch-crm-sales-management
7. http://www.comarch.pl/finanse/rozwiazania/zarzadzanie-relacjami-z-klientem 

CRM – INFORMATION SYSTEM SUPPORTING DYNAMIC BUSINESS 
GROWTH THROUGH CUSTOMER FOCUS

Summary

The functionality of companies nowadays takes place in a highly competitive 
environment. Key to success is maximum use of opportunities offered by the existing 
systems. In the paper presented modern CRM system and the benefits of using de-
scribed system.

Translated by Joanna Rut

* * *
Publikacja sfinansowana z projektu badawczego NCN 2012/05/B/HS4/04139.
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ROBERT KUTERA, PIOTR MACHURA 

ISTOTA I ZNACZENIE S NIKACJI MARKETINGOWEJ 
W WARUNKACH GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Wprowadzenie

marketingowej w warunkach gospodarki elektronicznej. Jednym z obszarów, które
pozwala ,

temat procesu ewolucji nowoczesnych modeli marketingowych. Na tym tle ukazany 

marketingowej.
W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawiona zostanie koncepcja prowa-

marketingowej. 

1. Ewolucja procesów komunikacji marketingowej w warunkach 
gospodarki elektronicznej 

Marketing
e-

oraz producenta1. Komunikacja marketi a-

1 , Lega, Szczecin 2004, s. 89.
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marketingowych2 o-
, jak product placement, y-

fikowane zarówno jako element reklamy, jak i public relations (PR)3.
m

akich elementach, jak4:
- produkt (ang. product) –

- cena (ang. price) –

- miejsce (ang. place) – , jak 
i

- promocja (ang. promotion) –
-owe oraz sponsoring.

Rozwój technologii informacyjno- a-
nie now e-

i nowe zasady marketingu, co pozwala na wyszczególnienie zalet nowych form 
-u5:

-
- trzeba 
-
-
-
- u-

n-

2 A. Czarnecki: Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, PWE, Warsza-
wa 2003, s. 395.

3 J. Tkaczyk: Nowe - próba klasyfikacji, w: Innowacje w marketin-
gu, red. J. -461.

4 P. Kotler: Marketing
5 D.M. Scott: The New Rules of Marketing and PR, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 

2007, s. 39-43.
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, h potrzeb 

- customer value) –
klienta (4P produkt),

- koszt (ang. cost
- wygoda (ang. convenience
- komunikacja (ang. communication), komunikacja z rynkiem (4P promo-

cja).

otrzebach klienta. Uwarunkowania 

-em ingu 
i PR-u6:

-
-

- cji, która 

tworzenia 
a-

– w obliczu braku wiedzy i opinii na dany temat –
7.

o-
szonymi grupami osób o wspólnych zainteresowaniach lub innych czynnikach po-

dyskusje szczelnie skupione na wybranych tema-

6 Ibidem, s. 56-57.
7 Marketing w sieci – , Wy

Józefa Tischnera, Kraków 2011, s. 8-10.
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tach
8.

–

y-
o-

– u-

o podobnych celach, potrzeby te bowiem 
wirtualnego.

Termin „wirtualna
grupa ludzi prowadzi 

9. C.M. Ridings w 2002 roku 
nych 

a-
i-

zyczna, jest o-
10

interaktywnych dyskusji prowadzonych z wykorzystaniem czatu lub forum i narz
dzi internetowych dostarczaj u-

Ten nowy model wspólnoty, oparty na internetowych sieciac

o-

-
-
- i korzystanie z nich.

omy interakcji i uczestnictwa udo-

8 S. M. Wilson, L. C. Peterson: The Anthropology Of Online Communities, „Annual Re-
view of Anthropology”, p 2012, Vol. 31, s. 449-467.

9 C. M. Ridings: Defining ”Virtual Community”, w: Encyclopedia of Virtual Communities 
and Technologies, ed. Subhasish Dasgupta, IGI-Global, New York 2006, s. 116-120.

10 C.M. Ridings, D. Gefen, B. Arinze: Some antecedents and effects of trust in virtual com-
munities, „Journal of Strategic Information Systems”, November 2002, s. 3-4.
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a-
formacji 

i wreszcie aktywna konkurencja o-
o-

wane na dostosowanie i wzmocnienie oddolnych inicjatyw (blogów, komunikato-
–

z-
nym:

-
-
-
-
Pierwszy z wymienionych czynników dostarcza cennych informacji lub po-

mocy ze strony innych uczestników s

w czasie, jest dobrze zdefiniowana i utrzymywana granica merytoryczna grupy11.
u-

do pow o-

w-

o-
cyjnych. We wszystkich 

o-
n-

12, 13.
Typow 14:

11 E. Ostrom: Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action,
Cambridge University Press, New York 1990.

12 P. Kollock: The Economies of Online Cooperation: Gifts and Public Goods in Cyber-
space, w: Communities in Cyberspace, eds M. Smith, P. Kollock, Routledge, London 1999.

13 Mobiln ,
w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, red. M. 

14 J. Preece: Online communities: designing usability, supporting sociability, John Wiley & 
Sons, Chichester, England 2000.
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-
takie jak bycie liderem lub moderatorem,

-
-

mi dzy 
- systemu komputerowego, który wspiera interakcje e

w nich oraz buduje poczucie wspólnoty.
o-

b-

Istniej
w literaturze naukowej, jak i prasie fachowej. Ale najbardziej uniwersalna jest typo-
logia zaproponowana przez C.E. 15:

-
- o inicjatywie odgórnej (non
T o-

16.

a-
a-

rupie 

o-

w nich a-
o-

y-
skania inn -
to-business (B2B) i business-to-customer (B2C).

icznego. 

17.

15 C.E. Porter: A typology of virtual communities: a multi-disciplinary foundation for future 
research, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2004, 10 (1), 
http://jcmc.indiana.edu/vol10

16 U. Markus: Characterizing the virtual community, SAP Design Guild 2002, 

17 Ibidem.
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e-

komunikacja marketingowa.

p-

o-

n-

e i efek-

e-
n-

ji marketingowej18.
o-

konsumentami to ni z-
nych oraz dostarczanie informacji marketingowej.

n-
ategia 

o-
19.

O ile tradycyjne elementy komunikacji marketingowej (reklama, promocja, 
to o-

18 G. Mazurek: i – wykorzystanie w marketingu, Wolters 
Kluwer, Kraków 2008.

19 Community marketing
10.01.2013].
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i-
20:

-
-
- ientami w celu wzmocnie-

-
Rola biznesu w tworzeniu wspólnoty jest ograniczona tylko do przygotowania 

z-

e

obecnych i potencjalnych klientów w zakresie promocji i rozwoju produktu firma 
na informacjach

ych
klientów ich z-

21.

ia 
na wzajemnych ach

inbound marketing

klientów poszukuj 22 w-
a-
d-
a-
e-
o-

-
itd.).

zarówno w oparciu o kontakty d-
stawie zintegrowanych mediów23

20 Ibidem.
21 D. Evans: Social Media Marketing. An Hour a Day, Wiley Publishing Inc., Indianapolis 

2008.
22 M. Siejak: Inbound Marketing: marketingowa wydmuszka?, http://gadzinowski.pl/inbo 

und-marketing-marketingowa-wydmuszka-czy-sensowne-spojrzenie-na-obecnosc-marki-w-sieci/ 

23 A. Jaokar, B. Jacobs, A. Moore, J. Ahvenainen: Social Media Marketing, Future-text 
Ltd., Mayfair 2009, s. 12.
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cego,

- blogowanie – strona z wpisami o porz o-
a-

-u u-
24,

- crowdsourcing – r-

- aktywne uczestnictwo w forach i grupach dyskusyjnych –
o-

waniach,
- –

25,
- social bookmarking – odniesienie do adresu in-

ternetowego, który j 26,
- – prowadzenie profili 

o-
a),

- – o-

27,
- redagowanie stron wiki – pozwa o-

do ch celów, od rozrywki i przechowywania 
28.

e-
niem

o-
o-

y nawet 

24 J. Sterne: Social Media Metrics, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2010, s. 25.
25 O. Blanchard: Social Media ROI, Pearson Education, Indianapolis 2011, s. 151.
26 J. Sterne.: Social Media…, s. 107.
27 L. Loveday, S. Niehaus: E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów, Helion, Gli-

wice 2009, s. 55.
28 E. Qualman: Socialnomics, John Wiley & Sons, New Jersey 2011, s. 27-28.
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a-
o-

Podsumowanie

do tradycyjnych form komuni-
kacji marketingowej zmusza firmy do poszukiwania nowych sposobów dotarcia 

rozwi y-
, o-

t-
o-
e-

towych.

Literatura

1. Blanchard O.: Social Media ROI, Pearson Education, Indianapolis 2011.
2. Community marketing, http://wikipedia.org/wiki/Community_marketing
3. Czarnecki A.: Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, PWE, 

Warszawa 2003.
4. Evans D.: Social Media Marketing. An Hour a Day, Wiley Publishing Inc., Indian-

apolis 2008.
5. Jaokar A., Jacobs B., Moore A., Ahvenainen J.: Social Media Marketing, Future-

text Ltd., Mayfair 2009.
6. Kollock P.: The Economies of Online Cooperation: Gifts and Public Goods in 

Cyberspace, w: Communities in Cyberspace, eds M. Smith, P. Kollock, Routledge, 
London 1999.

7. Kotler P.: Marketing, Rebis, 



… 361

8. : o-
wej, w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elek-
troniczna, red. , Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2011.

9. Loveday L., Niehaus S.: E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów, Helion, 
Gliwice 2009.

10. Markus U.: Characterizing the virtual community. SAP Design Guild 2002, 
http://www.sapdesignguild.org/editions/edition5/communities.asp

11. Mazurek G.: – wykorzystanie w marketingu, Wolters 
Kluwer, Kraków 2008.

12. Ostrom E.: Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective 
Action, Cambridge University Press, New York 1990.

13. Porter C.E.: A typology of virtual communities: a multi-disciplinary foundation for 
future research, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2004, 10 (1), 
http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue1/porter.html

14. Preece J.: Online communities: designing usability, supporting sociability, John 
Wiley & Sons, Chichester, England 2000.

15. Qualman E.: Socialnomics, John Wiley & Sons, New Jersey 2011.
16. Ridings C. M.: Defining ”Virtual Community”, w: Encyclopedia of Virtual Com-

munities and Technologies, ed. Subhasish Dasgupta, IGI-Global, New York 2006.
17. Ridings C.M., Gefen D., Arinze B.: Some antecedents and effects of trust in virtual 

communities, „Journal of Strategic Information Systems”, November 2002.
18. Scott D. M.: The New Rules of Marketing and PR, John Wiley & Sons, Inc., New 

Jersey 2007.
19. Siejak M.: Inbound Marketing: marketingowa wydmuszka?,

http://gadzinowski.pl/inbound-marketing-marketingowa-wydmuszka-czy-
sensowne-spojrzenie-na-obecnosc-marki-w-sieci/

20. Sterne J.: Social Media Metrics, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2010.
21. Tkaczyk J.: – próba klasyfikacji, w: Innowacje 

w marketingu, red. J.
22. Marketing w sieci – , 

23. Wilson S.M., Peterson L.C.: The Anthropology Of Online Communities, „Annual 
Review of Anthropology”, p iernik 2012, Vol. 31.

24. , Lega, Szczecin 2004.



Robert Kutera, Piotr Machura362

THE NATURE AND IMPORTANCE OF SOCIAL MARKETING 
COMMUNICATIONS IN AN DIGITAL ECONOMY ENVIRONMENT

Summary

This article aims to show the nature and significance of the social marketing 
communication in a digital economy environment. One of the fields that allows for the 
development of consumer awareness is the environment of online communities.

First part of the article will provide a view on the evolution of modern marketing 
models. On this background the potential of online communities in the area of market-
ing communications will be discussed. The analysis will conclude with the concept of 
social marketing communication with extensive use of social networking.

Translated by Robert Kutera, Piotr Machura
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Uniwersytet

ASPEKTY KOMUNIKACJI 
KLIENT INDYWIDUALNY – DOSTAWCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

W AKTUALNYCH H ELEKTROENERGETYCZNYCH

Wprowadzenie

komunikacji w relacj energii. Wykorzystuje 
klasyczny schemat: k
z o-
stawcy w celu naliczenia rachunku. Wprowadzanie zmian na rynku 
energii i powstawanie tzw. inteligentnej sieci elektroenergetycznej (Smart Grid –
SG)1 oznacza nie tylko zmiany w sposobie dostarczania energii do konsumentów 

i
t-

kownika wa podstawowe czyn-
niki rozwoju SG.

indywidualnym a

klientów indywidualnych w y-
branych dostawców energii przeprowadzonych w grudniu 2012)

1 A. , w: Gospodar-
ka elektroniczna – Wyzwania rozwojowe, t. 2, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

nr 703, Ekonomiczne Problemy U nr 88, WNUS, Szczecin 2012.
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Wiele projektów, programów 
w celu masowej transformacji tego u,
jakim jest system elektroenergetyczny, w rozproszon – SG. Powstanie

efektywnie w sposób 
automatyczny, stanowi podstawowy warunek jego rozwoju. W ostatnich latach 

,
globa
handlu dotychczasowy charakter komunikacji klient–dostawca. ,

a-
torem nowych SG

a rozwój komunikacji bezprzewodowej (GPRS, 
WiMAX, UMTS, satelitarnej) 

. Taka techno-
procesów ych na ryn-

ku energii poprzez wykorzystanie w procesach komunikacji, podejmowania decyzji 
i tzw. inteligentnych obiektów.

1. Zmiana relacji odbiorcy–dostawcy energii

n-
, klient ma Od lipca 2007 roku zasada ta dotyczy

t-
kowo, z plikowanych procedur 
procesu, liczba osób, któr Po uproszczeniu 
przepisów cen energii 
klientów tego typu ofertami.

ku dostaw2. Zgodnie z danymi 
92 podmioty go-

3.
Proces zmiany dostawcy energii, zgodnie z przepisami ustawy, powinien 

le w praktyce zwykle trwa to o wiele , nawet ,
otrzymywaniem przez klienta dwóch osobnych faktur: od dotychcza-

sowego dystrybutora i od nowego sprzedawcy (zgodnie z przepisami klient, zmie-
,

dla przypadku bankructwa sprzedawcy 

2 ki 

3 Dane ze stycznia 2013 roku.
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Dynamika wzrostu liczby klientów indywidualnych 
sn

.

grupy odbiorców gospodarstw domowych oznacza zaledwie 0,1%), w kolejnym 
, od stycznia do lipca 2012 roku, 45 tys. (co oznacza 

214-procentowy wzrost ).
,

nowym rynku energii4. im pra-

roku

by o 30%. Z kalkulacji 
wynika 

, zgodnie z przepisami, Urz d Re-
gulacji Energetyki (URE) chroni odbiorców indywidualnych przed wzrostem cen, 

l-
,

cenom rynku hurtowego i z jednej 
strony c-

z klientami indywidualnym, ale jedno-
N jednak zauwa-

ych sprzedawców nie zawsze 
,

klienta.

trybutorów na aktualnym rynku energii

na dostarczanie 
energii.

d-
e-

kam

4 …
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w zakresie korzystania z energii w popularnych serialach emitowanych przez tele-
wi im portalu tzw. energetycz-

rejonie klien-
innych dostawców d-

rachunek 
nie charakter informacyjny) n-

przek wielu nietypowych sytuacji, 
trakcie 

roku kalendarzowego, przetaryfowanie itp.5

W tradycyjnym systemie elektroenergetycznym, dotychczasowa forma kon-

liczników Z
faktury o-

Prze a-
e . Do-

6, ale jak 

wszystkie pozycje rachunku (rys. 1). 

i-
a-

dzi sam szc

o-
l-

umowy takiej zwykle formularz wzoru naliczania ra

5 Informacje na podstawie kalkulatora PGE Dystrybucja S.A.,
http://pge-obrot.pl/artykuly.aspx?id=101&mp=dladomu 

6 -
obrot.pl/artykuly.aspx?id=124&mp=dladomu
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Rys. 1.

o .

Tabela 1

formy komunikacji klient gospodarstwa domowego 
– wybrani dostawcy energii elektrycznej w Polsce

Formy i tematy komunikacji Enea Energa PGE RWE Tauron
Liczba klientów – gospodarstw dom. 2,1 mln 2,5 mln 4,5 mln 850 tys. 5 mln

x x x x x
Infolinia lub contact center x x x x x
E-mail x x x x x

x x x x x
e-

niach x x x x x

Wzory dokumentów do pobrania x xA x x x
x xB x xB x

,
np. Facebook C xC xC x x

Informacje o taryfach x x x x x
Kalkulatory cenowe x x x x x

x x x x x
xD xE xF - xG

eBOK xH x x x xJ
x

x x x x x

A – ,
B – ,
C – ,
D – ,
E – ,
F – ,
G – ,
H – dla Enea Operator,
J –

o
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pozyskiwania nowych i utrzymywania dotychczasowych klientów. Formy kontaktu 

Obecnie oprócz tradycyjnej formy
komunikacji, cej i uruchamia-

, dostawcy tzw. call center oraz zamiesz-
cza informacji na swoich portalach internetowych. W celu zatrzyma-

kampanii informacyjnych i umieszczanie na swoich portalach odpowiednich komu-
W tabeli 1 zaprezentowano formy ko-

munikacji oferowane klientom gospodarstw domowych ch dystry-
butorów energii w Polsce: Enea, Energia, PGE, RWE i Tauron.

Rozwój rynku energii dla klientów indywidualnych oznacza nie tylko przysto-
sowanie polskich przepisów prawnych do dyrektyw UE o-

, zawieranych umów czy optymalizacji procesów,
np. reklamacji. a-

ony jest w tabeli 2. 

Tabela 2

wybranych dostawców energii elektrycznej w Polsce ów
indywidualnych

Enea Energa PGE RWE Tauron
Wprowadzanie stanów odczytów licznika x x x x x

w
liczników x x x x x

Sprawdzanie informacji o poprzednich 
rozliczeniach i saldach x x x x x

danych x x x x x

Zmiana danych teleadresowych x x x x x

wybranym okresie x x x

E-faktura x x x x
x plan x

Z reklamacji x plan x
S
realizacji plan x*

,
tzw. rozliczenie pre-paid x

* – Bez m

o
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o-
– o-

munikacji online z klientami. Na podstawie bazy wiedzy technicznej i specjali-
u-

sch Technologies,
w biurze wirtualnym zaproje

w-
nego systemu nawigacji.

Nawet w przypadku wprowadzona informacja np. o stanie liczni-
ka dopiero po akceptacji i pewnym okresie jest widoczna 
w historii. Idea SG rynku i dwukierunkowa wy-

zywi-
stym. Inteligentne liczniki i u
w gospodarstwie domowym (In-home Displays lub Real-Time Monitor) zrewolu-

odbiorcami. 
te, poprzez , o-

,
erogenicznym o bardzo wysokim 

7

syg a-
kampanie edukacyjne8.

, jak i w Europie. 

EcoGrid UE9,
projekt demonstracyjny na wyspie Bornholm w Danii, któr o-

a-

7

klienta w inteligentnych sieciach energetycznych, w: ,
t. 2, red. R. Knosala o-
le 2011.

8 Inteligentne sieci rozdzielcze Aktywacja od-
biorców, „Energia Elektryczna”, g

9 www.eu-ecogrid.net
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le jako roz-
szerzenie aktualnego systemu elektroenergetycznego. Podobne zagadnienia oraz 

skiego projektu PowerMatching City II10, którego jednym z partnerów jest RWE 
Group. W tabeli 3 zaprezent
dostawców energii elektrycznej w Polsce.

Tabela 3

indywidualnym w nowych programach inteligentnej energii

Dostawca

PGE inteligentnego opomiarowania jako 
wej skali

Enea
z grupy gospodarstw domowych do testowania technologii PLC i radiowej. Cz

a-
chunków i analiz taryfy

Tauron

Stworzenie aplikacji do 
eb- a-

lizy danych
platformie IOS i Android dla smartfonów i tabletów

RWE Program „Inteligentna Energia RWE” praktycznego badania wykorzystania 
ych liczników.

– edukacja w zakresie racjonalnego korzysta-

Program sterowania 

Nowa oferta dl –

z Renault)
Energa Instalacja inteligentnych liczników u ok. 30 tys. klientów indywidualnych. Plan 

instalacji 100 tys. liczników w Drawsku Pomorskim, Kaliszu oraz na Helu. 

opracowanie ji z portali dostawców energii.

10 http://www.rwe.com
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Podsumowanie

Zmiany w sposobie komunikacji konsument–
Z pasywnego jednokierunkowego przekazu dwukierunkow
wymian erenie kraju prowa-
dzone przez polskich dystrybutorów i zaawansowane w krajach Europy Zachodniej 

Z analiz na 
tem

, z takich inwestycji naj-
.

przechodzi z fazy pilot z-

, jak
z programów DSM/SR. Rozwój SG wymusza zarówno na dostawcach, jak i na 

zwi Polscy dostawcy i konsumenci 
e-

cie rozwi

Literatura

1. Matusiak B a-
niem klienta w inteligentnych sieciach energetycznych, w: Komputerowo zintegro-

, t. 2, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzy-
stwa 

2. , w: Go-
spodarka elektroniczna – Wyzwania rozwojowe, t. 2, red. J. Buko, Zeszyty Na-

nr 703, Ekonomiczne Problemy U nr 88, 
WNUS, Szczecin 2012.

3. Inteligentne sieci rozdzielcze Aktywacja 
odbiorców, „Energia Elektryczna”, g .
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SELECTED PROBLEMS IN COMMUNICATION 
RESIDENTIAL CUSTOMER – ENERGY DISTRIBUTOR 

TODAY AND IN THE FUTURE SMART GRID

Summary

Communication between residential customer and energy distributor plays and 
important role in a new Smart Grids. While current power systems are based on a solid 
information and communication infrastructure, the new Smart Grid needs a different 
and much more complex one, as its dimension is much larger and heterogeneous.

The main objective of this paper is to provide a look at the current state of client-
distributor communications in Poland. The paper presents communications forms used 
now by some polish Distributor System Operators and retailers. Some pilot programs 
and future demands of communication to massive SG deployment are introduced. 
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WYKORZYSTANIE MECHANIKI GIER KOMPUTEROWYCH
W KOMUNIKACJI MARKET STW

Wprowadzenie

znej komunikacji 
ze swoimi odbiorcami. W czasach,

, a ich przedstawiciele coraz wybredniejsi i nie 
e-

diów aby sk klientów1. W oparciu 

i-
2 o-

ologii nowej fali, która pozwala 

a-
3. W ten trend wpisuj

ubi a-

1 Ph. Kotler, F. Trias de Bes: Marketing lateralny, PWE, Warszawa 2004, s. 29-31.
2 M. Cyran: Marketing 2.0. – zintegrowani z interaktywnymi, „Marketing w Praktyce”, 

2008, nr 10, s. 70-71.
3 Ph. Kotler, H. Kartajaga, I. Setiawan: Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 18-19.
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Opisane zjawisko spra-
wi o-
rzystywanej w akcjach promocyjnych firm.

1. 

ardów reklamowych lub bezpo-
kla-

mowe (ang. advergames)

reklamowych.
Pierwszym jest product placement (lokowanie produktu), który polega na 

mecz w NBA 2K12

gry4.
Drugi model wykorzystania gier w promocji to reklama statyczna, która jest 

product placementem
dwoma mechanizmami promocji. Reklama statyczna w grach to jednorazowo za-
szyta reklama danej marki w grze,

ymienionymi 
linii marka–gracz. Wszystko, , to 
product placement, , , to reklama statyczna. Dla 

, product placementem jest umieszczenie elektrycznego samochodu Re-
nault Twizy Z.E. w grze The Sims 3, a

5.

w-
ców. Ó o-
orowej reklamy, np. billboard umieszczany na ulicy, plakat na przystanku, baner na 
bandzi

4 In-game ads, czyli reklama w grach, w: Game Industry Trends 2012, s. 48, 

5 Ibidem, s. 48-49.



Wykorzystanie mechaniki gier komputerowych w komunikacji... 375

trwania kampanii, capping

j-
, jak Test Drive Unlimited, Coli

dobrze dopasowane do grupy docelowej6.

social games e-

t-

a i-
o-
a-

–

targetowanie reklamy w oparciu o jego profil demograficzny. Oprócz dedykowa-

jest fakt, 
ety 

social games
, u-

pularnej gry The Sims (The Sims Social) osi

debiutu7.
–

8. Gra w tym wymiarze 
, jak np. realizacja konkursów z na-

e-
ranie e-mailowych adresów graczy, edukacja itp advergamingu

6 A. Semik: , w: Game Industry 
Trends 2012…, s. 48.

7 Ibidem, s. 42-43.
8 L. Michalczyk: , „Marke-

ting i Rynek” 2011, nr 12, s. 20.
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reklama. Reklamo-
z-
a-

9 o-
towana dla marki Wedel. W kampanii wizerunkowej nowych smaków nadziewa-

gra reklamowa
samych owoców ukrytych pod kostkami w tab a-

na stronie internetowej Wedla oraz fanpage’u marki na Facebooku (gdzie uczestni-
e-

,

10.
Najbardziej zaa

z gier wykorzystywanymi w marketingu jest grywalizacja (gryfikacja, gamifikacja, 
od ang. gamification

domie) w czasie przeznaczonym na 

, ,
cia, które dla 

11 , grywalizacja to wstrzyki-
12. Obec-

komputerowy

PSP Nintendo DS., aplikacje na 
-

z pierwszym komputerem, e-

tym, a-
lecz

czasu13 anem 

9 J. Jankowski: Rozwój advergames i gier w marketingu, w: Game Industry Trends 
2012…, s. 44-45.

10 http://www.youtube.com/watch?v=IscJgx4- .
11 Grywalizacja, co to jest?
12 A. Szymczyk: Grywalizacja – , http://www.polityka.pl/spole 

czenstwo/1527783,1,grywalizacja---jak-zmienic-zycie-we-
13 Grywalizacja, co to jest?…
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pokolenia 3F – od fun (frajda), friends (przyjaciele) i feedback (informacja zwrot-
a-

14

gryfikacj a-
niem gier. „Fun”

„Friends”

„Feedback”, czyli otrzymywanie przez uczestni-
15.

pytanie, . Szekspir 

(np. Marketing Challenge, o-

i z-
16.

Bardzo dobrym prz grywalizacji 

nowego modelu Mini –
znalezieniu wirtualnego Mini w stolicy 

kholm” dla telefonów iPhone. 

, e a-

ta 

i-

p-
17, tylko na 

14 P. Tkaczyk: Grywalizacja w budowaniu marki, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 10, s. 7.
15 , w: Game Indu-

stry Trends 2012…, s. 46.
16 http://antyweb.pl/wtf-is-grywalizacja/#more-
17 GTA (Grand Theft Auto) to kultowa seria e-

W o-
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z przeniesieniem 
mechanizmów z wymienionej gry kompu e-

, a-

k-
alizacja z innymi uczestnikami. W kampanii gracze zostali zmuszeni do wyj-

line (klikanie w wirtualny przedmiot – samo-

social. Celem projektu grywaliza-
o-

i , poprzez 
cze biegali w grupach po ulicach 

dowiedzi
oferuje nowy model samochodu18.

2. Elementy mechaniki znanej z gier wykorzystywanej w grywalizacji

Jak wspomniano, projekty grywalizacyjne baz
19:

- z
z oczekiwaniami autora projektu rywalizacyjnego;

- p rezentacji – jak blisko gracz jest od uko
czenia zadania 

- o – e-

pierwszy rzut oka

;

dami. To, co najbardziej ekscytuje graczy, , jaki 
– , wykonu-

to 
tylko uwa

18 - i off-line w kampaniach z elementami 
grywalizacji, w: Game Industry Trends 2012…, s. 55-56; http://www.minigetawaystock

19 P. Tkaczyk: o-
wych, Helion, Gliwice 2012, s. 82-
17.10.2012].
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- p

z-
;

- r staty-

;
- rywalizacja indywidualna i grupowa;
- w a-

- pun a-
e-

nia dla autora projektu);
- wirtualne przedmioty, szczególnie istotne w grach nastawionych na budo-

graczami, jak np. Second Life,
wirtualna waluta, tzw. Linden dolary;

- systemy y-
wania innych – e-

rojektu (element l-

- s – fora, e-maile, chaty (wspie-
, jak np. gildie 

w World of Warcraft);
otrzeby graczy (motywacja we-

jej elementy. Do najwa
20:

- Status – a-
awansowania i odznaki), np. lider gildi w World of Warcr e-

o-

tak samo jak posiadanie np. drogiego i-
realnym.

- rupowe (rywalizacja i wyzwania).
- –

–

.

20 Ibidem, s. 82- .2012].
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- i osobami o podobnych 

).
- Altruizm (wymiana wirtualnych przedmiotów i punktów), budowanie rela-

re 

.
- – , .
- a

3. Elementy skutecznego game designu

a-
niach promocyjnych by ,

a-
kimi, jak oprawa audiowizualna, scenariusz, zasady gry, jej mechanika,

, o-
wiada dziedzina znana jako game design

21:
- Struktura celów – d-

a p cel krótkodystansowy –
–

– .
- Krzywa uczenia –

,

.
- – t-

– nudzi, zbyt trudna – frustruje. Idealnie po-
a-

, czy chce 
, o-

ziomie.

21 K. Gonciarz: Skuteczny game design, w: Game Industry Trends 2012…, s. 62-64.
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- Tempo akcji –

.
-

, jak 
).

- Emergencja – d-
czas obcowania z produktem. Niejako „zmuszanie” gracza do tworzenia 

.
- – k-

z-
n

,

sytuacjach.

Podsumowanie 

Postawione za c sposoby wykorzystania gier i ich mecha-
niki h promocyjnych y-

ientami w atrakcyjnej dla nich formie. Mo
gier i grywaliza-

- komunikacji marketingowej pro-
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12. Tkaczyk P.: Grywalizacja w budowaniu marki, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 10.
13. www.antyweb.pl
14. www.minigetawaystockholm.com
15. www.polityka.pl
16. www.youtube.com

USAGE OF COMPUTER GAME MECHANICS 
IN COMPANIES’ MARKETING COMMUNICATION

Summary

We can observe the tendency of increasing number of people which admit that 
they are playing different kind of games. Taking the full advantage of this situation 
companies use games' mechanics to increase they customers' commitment in promo-
tional campaigns. Advergames and the latest trend gamification are the best evidence 
that games influence on marketing. Gamification is not only launching the new product 
or brand to the game but this is much more - this is copying the mechanism from games 
into everyday life. This enable companies to promote brands and motivate even per-
suade their target groups to take particular actions and activities.
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ROLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
W TWORZENIU RELACJI PRZEDSI

Wprowadzenie

c przekraczanie granic w zna-
or-

k-

o kombinacja hipertekstowego 

informacji.
rowe, stanowi



384

tem i oprogramowaniem, które stwarza
(interakcja ma-

szynowa, techniczna) (interakcja osobowa)1.

l-
(teksty, rysunki, obrazy), jak i dynamicznym 

( ), charakter osobowy, jak i techniczny (maszynowy).
odowisku komputerowym 

(komunika-
cja sprzedawcy z naby )
maszynowe (techniczne) e-

i-

komunikowania w wymiarze rzeczywistym i hipermedialnym.

e formy ci
ych 

stron WWW
sprzedawców, tworzenie i aktualizowanie wielowymiarowych baz danych itp. Ce-

o-

push, tj. 

ok a-
nia stwarza nadawcom wi-

, czy i co oraz w jakiej porze 
odbiorcy, który

u-

poczta elektroniczna (e-mail) a elektro-
niczna2.

(strony 
WWW)

1 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy: , PWE, Warszawa 2005, s. 53.
2 Strategia push

inwazyne. IRC (Internet Relay Chat) a-
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-finansowej. Niskie bariery 
finansowe, techniczne o-
rum publicznym, w skali globalnej.

2. Komunikacja elektroniczna w budowaniu relacji z klientami 

3, powodu-
mi dzy 

zmianom. Do niedawna konsumenci postrzegani byli jako pasywny przedmiot sty-
a-

dygmatem – klienci, , r-

a
jest przedstawiona w tabeli 1.

,
o-
l-

4.
e-
n-
o-

tronicznej,
od strategii funkcjonowa-

wania w sieci, 

3 , w: Po-
, red. R. Nowacki, M.W. Staniewski, Difin, 

Warszawa 2010, s. 56. 
4 Ph. Kotler: Kotler o marketingu, Helion, Gliwice  2006, s. 191.
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Tabela 1

Wyszczególnienie Charakterystyka 
Ramy czasowe Po 2000 r.

Charakter wymia-
ny i roli klienta

y-

Przekonania
ony we 

biorstwa z klien-
tami oraz rozwój 

D (DART) e-

a-
kowej akceptacji dla produktów 

komunikacji

Aktywny dialog z klientami (i wspólnotami tematycznymi), którzy 
r-

opracowanie : C.K. Prahalad, V. Ramaswamy: Co-opting 
Customer Competence; „Harvard Business Review”, January/February 2000, s. 80.

d-
(segment rynku).

to enty internetowych 

5:
- –

Ten sp
o-

iewielkich korzy-

.

5 L. Windham, K. Orton: Dusza nowego konsumenta. Postawy, zachowania i preferencje 
e-klientów, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 70-76.
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- – klienci 
.

z zakupami 

o-
za

in.
- –

ony-

produktu, ceny, wyboru , pro-
mocyjnych , a korzystanie z Interne-

.
- –

tej samej witrynie, dlatego niej zaufanie. Tacy klienci 
o-

-
do Internetu z .

- Klienci skoncentrowani – n-

– a-
miarem zakupu konkretnych pro

a-
a-

zji cenowych.
- – o-

o-
wanym tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

proces komunikacji jest zdo-
bycie nowych klientów, utrzymywanie relacji z dotychczasowymi klientami oraz 
budowanie relacji firmy z otoczeniem (w szerokim znaczeniu). Bazy danych oraz 

nia 
ef .
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Tabela 2

Etap o-
stawa klienta

Zachowanie 
klienta Miernik zachowania

Zdobycie 
klienta

Jestem zaintere-

WWW

- liczba odwiedzin strony 
WWW,

- czas pozostawania na stro-
nie,

- w (CTR)

konkretny pro-
Dokonuje zakupu,

WWW

- w
- koszt pozyskania poje-

dynczego klienta,
- w

y-
ormacje 

od was

Podaje adres 
e-mailowy i zga-

a-
nie informacji

- liczba subskrybentów,
- w e-

dynczego klienta

relacji 

Czytam to, co Otwiera wiadomo-
-mailowe

- w

Interesuje mnie 
informacja, 

a-
cie

-maila

- w (CTR)

Wasza oferta 
odpowiada 
moim potrze-
bom

Dokonuje zakupu

- p a-

Wasza oferta 

moje zaintere-
sowanie

Utrzymuje sub-
skrypcje, odwiedza 

WWW bez 

firmy, modyfikuje 
swój profil, bierze 

rynku

- l a-
b-

skrybentów,
- liczba odwiedzin na stronie 

WWW,
- w s-

fakcji klientów

Jestem lojalny 
wobec waszej 
firmy/produktu ze strony firmy, 

poleca znajomym

- w
(CLV)

o : H. Brondmo: The Engaged Customer: The New 
Rules of Internet Direct Marketing; Harper Business, New York 2000, s. 167.

a-
y-

oraz e-
mów. w-
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rz r-

a-
rak

m-
sieci 

ospodarczych 

3. r-
stwa z klientem

a-

– e-
a-
i-

a-

6,

sp z-
nej, gospodarczej i politycznej technologie informacyjno-

go wcale lub 
7.

zawiera tabela 3.

6 h do 
informacyjnych

7 Understanding the Digital Divide, OECD, Paris 2001.
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Tabela 3

Zalety Wady
- redukcja kosztów, 
- oferty, 
- a
-

lokalnym, 
- – co pozwala pozy-

jego potrz a-
niach,

- t-
, np. do-

radztwo, szkolenie itp.,
- e-

go prezentowania przez podmiot 
rynkowy kompleksowej informacji 

do
z p o-

- wysokie koszty dostarczania towaru do 
klienta, 

- brak efektywnego i rozbudowanego 
systemu spedycyjnego i dostawczego,

-
kartami kredytowymi,

-
- rozproszenie wiedzy w pojedynczych 

wyspy wiedzy, a nie spójny system za-

K
lie

nt

-
- znaczna wygoda,
-
-

- nia konku-
rencyjnych ofert,

-

-

- problemy w zakresie zapewnienia 

- e-
dawcy, 

- owania towa-
ru,

-

- nadmierne wykorzystywanie komuni-
kacji elektronicznej ( e i za-
sypywanie
komunikatami),

-
- zjawisko podzia

o : L. Windham, K. Orton: Dusza nowego konsu-
menta…; P. Wróbel: Wybrane uboczne skutki wykorzystania poczty elektronicznej 
w organizacjach, Organizacji” 2011, nr 7-8.
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Podsumowanie

Komunikacja
o-
w-

ekazu. Uczestnicy procesu komuniko-
y-

komunikacja 

–
gospodarczy n o-

r-

e y-

Literatura

1. Brondmo H.: The Engaged Customer: The New Rulet of Internet Direct Marketing,
Harper Business, New York 2000.

2. Kotler Ph.: Kotler o marketingu, Helion, Gliwice 2006.
3. j-

nych do informacyjnych,
4. ,

w: , red. R. Nowacki, 
M.W. Staniewski, Difin, Warszawa 2010.

5. Prahalad C.K., Ramaswamy V.: Co-opting Customer Competence, „Harvard Busi-
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rencje e-klientów, CeDeWu, Warszawa 2001.
9. Wróbel P.: Wybrane uboczne skutki wykorzystania poczty elektronicznej w organi-

zacjach, Organizacji” 2011, nr 7-8.
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THE ROLE OF ELECTRONIC COMMUNICATION IN FORMATION 
OF RELATIONSHIPS BETWEEN COMPANY AND CUSTOMER

Summary

Hypermedia computing environment is connected with communication without 
political, economic and social borders, that is, in the sense of crossing borders between 
the conventional, sectors, companies and markets. This allows to communicate on 
a global scale, unprecedented in earlier forms of mass communication. It can be said 
that on the one hand, it is a prerequisite, on the other hand - a consequence of the wid-
ening and deepening of globalization of the world economy today.

The purpose of this paper is to present a model of modern electronic communica-
tion and its role in building relationships between customers and businesses.



E-
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AKTUALNE TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU 
NETOWYCH W POLSCE

Wprowadzenie

ternecie. 

ó-
rych me

n-

t-
do

per capita. W 2011 roku 

oraz Portugalia1.

w-
nywaniu cen. Sklepy online powinny ,

1 Eurostat, ec.europa.eu/eurostat, czerwiec 2012.
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2. -commerce’u
a 3, jej obroty 

równaniu do roku po-
przedniego (17 4.

-commerce’u 5.
Bardzo szybki rozwój rynku e-commerce’u

rol w gospodarce6.
o-

statystyczne.

1. Metodologia badawcza

Praca oparta jest na wynikach bada ankietowych ych sklepy inter-
ych e-

przygotowany przez autorów pracy. Badanie zrealizowano w okresie od 8 do 16 
maja 2012 roku na próbie celowej sklepów internetowych zarejestrowanych w kata-

a-
logów firm handlu intern

-mail ach
wraz z linkiem do kwestionariusza ankietowego umieszczonego na stronie WWW 
tego portalu, a badania y charakter anonimowy. W wyniku bada uzyskano 607 
kompletnych odpowiedzi od respondentów7.

o-

2 A. Budziewicz- ,
w: , red. H. Babis, K. Flaga- a, Wolers Kluwer 
business, Warszawa 2011, s. 140.

3 e-Handel Polska 2012, red. P. Jarosz, Dotcom River, 2012.
4 G. Badanie polskich sklepów internetowych, w: eCommerce 2011, Interna-

tional Data Group Poland, Warszawa 2011, 16-52.
5 J. de Lange, A. Longoni, A. Screpnic: Ecommerce Europe Online Payments 2012 report,

Innopay BV, Brussels 2012, s. 14.
6 A. Drab-Kurowska: E-commerce in modern economy, 12th International scientific con-

ference globalization and its socio-
s. 157. 

7 e-Handel Polska 2012…
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ki, po-

odbiorze towaru (90%) ( rys. e-
r-

dzo wysokim poziomie8. n-
naj

kredytowe9.

* U . a-

Rys. 1. z sklepy internetowe w Polsce

w ych bada ankietowych; próba N = 607; odpowiedzi wielokrotne.

8 M. Polasik, K. Maciejewski: , „Mate-
z. 241, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009; (b) 

internetowym, w: e-Handel Polska 2010…
9 M. Polasik, K. Maciejewski: …

1,6%

1,8%

18,9%

19,9%

60,0%

63,6%

68,9%

78,4%

90,0%

95,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

inne*
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e -przelewów (63,6%) 
h (60,0%) 

(rys. -przelewów, w stosunku do tradycyjnego przelewu lub 

n-
towi

k-
Plusem e-

e-
lewu. Wadami e- r-

oszenia przez sklep kosztów prowizji na rzecz podmiotu 
-przelewów.

Sukces e-
nowych metod opartych na przelewach bankowych i innowacjach opartych na przy-
spieszeniu o-

z-

kont 
i-

nut10.
na a-

o-
nymi w 24 godziny, 7 dni 
w tygodniu, a

– do realizacji 

ce11.
n-

–
sklepów internetowych (por. rys. j-

e-
i-
a-

integratorem 

10 BlueCash –
11 Krajowa Izba Rozliczeniowa, http://www.expresselixir.pl
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e-
integratorem ó d-

e-

- mi prawie 
. Przele-

wy24 (17,6%), DotPay (14,3%), eCard (6,7%) oraz PolCard (3,8%) (rys. 2). Nie-
t-

i-
Naspers i-

cielem Grupy Allegro. W ramach pro

Allegro.pl, e-
gra isach Grupy Allegro.pl,
np. w iStore.

Rys. 2.

w ych bada ankietowych; próba N = 607; odpowiedzi wielokrotne.

nsakcji w handlu interneto-
wym (rys. 3) 

bada nku e- e-

49,3%

21,6% 17,6%
14,3%

7,9%
6,6% 3,8% 3,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

PayU Przelewy24 Dotpay inny eCard PolCard Transferuj.pl



400

12. l-
n-
i-

zowanej przez sklepy internetowe. Jednak w latach 2011-2012 po raz pierwszy 
stopniowej zmiany status quo w strukturze 

w e-
o-

Polaków oraz dobry prognostyk dla rynku.
-przelewów na poziomie 11,5% wa

- -handlu. Jest 
partych 

przelewów bankowych samodzielnie zlecanych przez klientów). W obszarze tym 
e-

ash oraz produkt Express ELIXIR -przelewów 

-

-przelewów sektor bankowy odgrywa 

-przelewów jest wykorzystanie do-

n-

n-

l-
skim handlu internetowym opracowano dwuwymiarowe zestawienie (rys. 4) obej-

:

12 e-
jewski: …; e-Handel Polska 2010…
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, n-
e-

oto-
-

Rys. 3. O

w ych bada ankietowych; próba N = 607; odpowiedzi wielokrotne.

Rys. 4. w handlu internetowym w Polsce

(a) 2008 r., próba N = 117, za: Polasik M., Maciejewski K.:
…

r., próba N = 607.

29,3% 38,6% 6,7%
4,8%

6,6% 11,5% 2,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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e przelew inne
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ejskimi13.
e- n-

-by-link14. Przy-
-by-link o nazwie iDEAL 

15.
67,6% e-

n
jest stosowany integrator, na rzecz e-

internetowej i ich preferencje co do

bankowych.
-

16.

o-
k-
e-

gro.pl oraz gwarancji ochrony

a-
100 

17. m Allegro 
w polskim handlu internetowym, konsekwencje tej oferty dla 

– model Classic oraz Excellence. Model Classic jest 
dla kup

o-

13 World Payments Report 2012, Capgemini, The Royal Bank of Scotland and Efma, 2012.
14 -przelewów.
15 iDEAL, http://www.currence.nl/Downloads/Maandcijfers%20iDEAL.pdf 

01.2013].
16 H. Zhang, H. Li: Factors affecting payment choices in online auctions: A study of eBay 

traders, „Decision Support Systems”, November 2006, Vol. 42, Iss. 2, s. 1076-1088.
17 2013].
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za co nalic 18.

Podsumowanie

a-
a-

akich jak 
e- -commerce’u w Polsce. Zmiany 

o-
a-

do e-
y-
u-
n-

-

w poprzez aplika-

j-
-

rozwoju

w Internecie.
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TRENDS AND DEVELOPMENTS IN ONLINE PAYMENTS IN POLAND

Summary

The paper presents current trends that can be observed on the market of payment 
methods used in the Polish electronic commerce. The 2012 brought a significant chang-
es on the e-payment market. The increase of the payment integrators role was observed, 
as well as significant changes in the share of used payment methods – the use of 
e-transfer grows in place of cash on delivery. The results of the research show that the 
Polish market starts to follow the European trends.

Translated by Janusz Kunkowski
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EMITOWANYCH W POLSCE

Wprowadzenie

o-
a-

do udzielania kredytu – y-
korzystaniem kredytu1 iale kart jest 

2

3). W Polsce najcz
4.

a-

kart 

1 , Dz.U. 2002, nr 169, 

2 A. Borcuch: , CeDeWu, Warszawa 2011, s. 53; 
ach 1998-2011, oprac. , Narodowy 

3 , CeDeWu, Warszawa 
, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 51, 52.

4 : Zakupy po polsku… : …, s. 52.
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5) i korelacji. 

1. Analiza regresji

X oraz kart kredytowych 1Y

2Y w mln sztuk6 wyemitowanych przez banki w Polsce w latach 1998-2011 przed-
stawiono w tabeli 1.

Tabela 1

X oraz kart kredytowych 1Y wych 2Y
wyemitowanych przez banki w Polsce w latach 1998-2011 (mln sztuk)

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Karty debetowe X 3,34 7,28 9,91 12,74 15,08 13,32 14,28

Karty kredytowe 1Y 0,09 0,18 0,38 0,60 0,81 1,17 2,00

2Y
0,44 0,83 1,01 1,05 1,03 0,64 0,63

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Karty debetowe X 15,37 16,94 18,26 20,46 21,98 22,75 24,79

Karty kredytowe 1Y 4,38 6,35 7,81 9,40 10,86 8,90 6,95

2Y
0,62 0,55 0,43 0,41 0,37 0,33 0,31

opr : Liczba wyemitowanych kart…

X jest liczba 

1Y jest liczba kart kredy-

5

trów modelów.
6 : Liczba wyemitowanych 

kart…

a-
umieszczonych na 
– ibidem.
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2Y

X 1Y

2Y w mln sztuk przedstawiono odpowiednio na rysunku 1 i 
27 8.

Rys. 1. X i kredytowych 1Y w mln sztuk

opracowanie 

Rys. 2. X 2Y w mln sztuk

opracowanie 

7 Z uwagi na ograniczenia programu Microsoft Excel na rysunku
1Y i 2Y .

8 A. Bielecka: Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka,
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12,00
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rty

 k
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dy
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w
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9 dla modelu 

X i kredytowych 1Y

debetowych X 2Y u-

X 1Y to 4,28 mln s 2Y to 0,59 
mln sztuk.

Tabela 2

dla modelu pierwszego ( X i 1Y ) i drugiego ( X i 2Y )

Parametr/ funkcja Model pierwszy

( X i 1Y )

Model drugi 

( X i 2Y )

(Wzór)

b 0,56 –0,02 (4)

Wyraz wolny a – 4,39 0,96 (5)

)(xf –4,39 + 0,56x 0,96 – 0,02x (3)

Kowariancja )cov(XY 19,05 –0,81 (6)

Odchylenie standardowe

zS
2,15 0,23 (9)

2 0,27 0,70 (10)

detinV
0,27 0,70 (11)

detV 0,73 0,30 (12)

opracowanie 

Funkcja regresji I-ego rodzaju )(Xf
o-

X
1Y 2Y o-

Y

9 izy regresji i zbudowania funkcji 
(A. Bielecka: Statystyka w biznesie…, s. 260-

281)
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X m . Model ten 

)(XfY                                                                                                         
(1)
Funkcje regresji I-

X a 1Y i X a 2Y

XY                                                                                                     (2)

regresji II- -
regresji II-

zbxaxf )(                                                                                                  (3)
a i b arametrów funkcji regresji I-ego rodzaju, 

z 10.
b X

1Y 2Y r-
X b

n

i
i

n

i
ii

Xx

YyXx
b

1

2

1

)(

))((

                                                                                      (4)

1b wynosi 0,56, natomiast 2b –0,02. Oznacza 

Wyraz wolny a 1Y i 2Y ,
X

liniowej funkcji regr Y
XbYa                                                                                                             (5)

10 o sym-
X y-

towych 1Y X
2Y ).
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1a wynosi -4,39, wyrazu 2a wynosi 0,96. Nie podlega 
on tutaj interpretacji ekonomicznej11

a i b liniowe 
xxf 56,039,4)( 1 i

xxf 02,096,0)( 2 .

Kowariancja )cov(XY

X 1Y i 2Y
)cov(XY a-

n

YyXx
XY

n

i
ii

1
))((

)cov(
                                                                        (6)

Kowariancja )cov( 1XY wynosi 19,05, natomiast )cov( 2XY –0,81. 

zmiennymi X i 1Y – por. rys. 
a-

X i 2Y o-
wych – por. rys. 2). 

)(xf iŷ za po-

ii bxaŷ                                                                                                            (7)

zS informuje, o i

, 1Y o-

wych) i 2Y
z

zSzbxaxf )(                                                                                       (8)

zS

11 Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 
s. 298.
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2

)ˆ(
1

2

n

yy
S

n

i
ii

z
                                                                                           (9)

1z
S wynosi 2,15, a 2zS

1Y na pod-

stawie funkcji regresji o postaci xxf 56,039,4)( 1 o-
a-

2Y na podstawie funkcji regresji o postaci 
xxf 02,096,0)( 2 ,

tys. sztuk).
2

przedstawia dopasowanie funkcji regresji )(xf do 

2 )(xf lepiej 

X 1Y i 2Y .
2

n

i
i

n

i
ii

Yy

yy

1

2

1

2

2

)(

)ˆ(

                                                                                            (10)
2
1 wynosi 0,27, a 

2
2 ma 

2
1

xxf 56,039,4)( 1 X ze 

1Y

funk
2
2

xxf 02,096,0)( 2 X ze zmien-

2Y , nie jest do-
brze dopasowana do danych empirycznych.

2

detinV .
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det
2

inV                                                                                                             (11)

detinV o-

1Y i 2Y
n-

nika 1detinV

2detinV

u-

Odwro detinV

detV
2

det 1V                                                                                                          (12)
detV

1Y i 2Y X .

detV

czynników determinacji, odpowiednio 1detV i 2detV ).

2. Analiza korelacji

X oraz 1Y i 2Y zostanie zastosowana skala 

korelacji liniowej Pearsona r
–

21)(signbr                                                                                             (13)

Zapis signb b a-

1r wynos e-

X 1Y

2r wynosi natomiast –
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0,54, co 12 13 X
2Y

3. Prognoza na podstawie modelu regresji

kter funkcji regresji w drugim modelu 
a-

sadnione jest prognozowanie tylko dla pierwszego modelu. Funkcja regresji opisu-
X

1Y xxf 56,039,4)( 1 i-

1Y
X

X

1px
1Y jako 1

ˆ py

wzoru 
)(ˆ

11 pp xfy                                                                                                        (14)

B 1
ˆ pyS

n

i
i

p
zy

Xx

Xx
n

SS
p

1

2

2

ˆ

)(

)(11 1

11

                                                                    (15)

1px

1Y , oznaczonej jako 1
ˆ py ,

1
ˆ pyS

wynosz
cym 2,64 mln sztuk tych kart.

12 A. Bielecka: Statystyka w biznesie…, s. 277.
13 D.T. Larose: Metody i modele eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2008, s. 49.
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Podsumowanie

a-
nych przez banki do Narodowego Banku Polskiego. Po spadku w roku 2003 nast

dardowo 
wydawanych

wydawanych kar
o-

y-
a-
n-

topniu powoduje 
n-

2
1 (bliska 0) dla zbudowanej 

funkcji regresji 1)(xf determinacji 1detV

1r r-

minacji 1detV ,
przez bank klien

e-
opatrznie udzielonej przez niego zgody (j

, w którym ma podstawowe konto (o czym mówi 

1detinV ). Pracownicy

e-mailowy,
a-

e e-

w danym roku 30 mln sztuk kart debetowych ( 1px ),

zbli 1
ˆ py ). 
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debetowych i kredytowych.

2)(xf ), 
2
2

I-ego rodzaju ma w tym przypadku charakter bard w-
2
2 2detinV

i-

2r mówi o pewnej 

Podany 
w o-

e-
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INTERDEPENDENCE ANALYSIS FOR THE NUMBER
OF PAYMENT CARDS ISSUED IN POLAND

Summary

In the article the regression analysis and the correlation analysis was carried out. 
There were two linear regression models built: for number of debit cards and credit 
cards and for number of debit cards and charge cards. The increase of number of issued 
debit cards to a large degree affects the increasing of number of credit cards (first mod-
el). The prediction for number of credit cards allow to state, that the further increase in 
the number of debit cards will make that the number of credit cards will be a half of the 
number of debit cards. However, the  number of debit cards has low or moderate influ-
ence on the decrease of number of issued charge cards. So, the second dependence is 
more nonlinear than linear. 
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, KAROLINA PRZENAJKOWSKA

PROCESY INTEGRACYJNE NA EUROPEJSKIM RYNKU
W CZNYCH

Wprowadzenie

ankietowych zrealizowanych
-Institute (Niemcy), firmy Equens SE (Holandia – k-

Kopernika w Toruniu. Badania y a-
dawczego pt. European Trend Survey – Banks and Future a-

o-
a-

a-
lii, Hiszpanii i Szwajcarii1. Autorzy przygotowali kwestionariusz ankietowy i opra-
cowali wy j-

Sin-
gle Euro Payment Area –
Payment Services Directive – PSD). 

1 D. Spath, C.-P. Praeg, G. Korge, B. Peeters, M. Polasik, K. Przenajkowska: European 
Trend Survey – Banks & Future 2012. Trends and Developments in the European Payments 
Market, Fraunhofer Verlag, 2012.
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rys. 1) za kluczo-

y-

n-
strument

2. Sektor bankowy jest zatem zmu-
,

Rys. 1. 

European Trend Survey – Banks & Future 2012…; N = 51.

y-
– SDD). Wy-

o-

2 M. Polasik, J. Marzec, P. Fiszeder, J. Górka: Modelowanie wykorzystania metod 
, ” 2012, nr 265, Narodowy Bank 

Polski, Warszawa 2012, s. 91.

10%
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znacznie mniejsze obawy bankowców, co wynika ze skutecznego modelu bizneso-

o-
rowego standardu EMV3

Z punktu widzenia europejskiego sektora bankowego (rys. 1) proces narodo-
wych implementacji PSD4

kolejne kraje, produkty lub funkcjo
y-

obszaru programu SEPA.

yrektywy PSD

Uzyskane wyniki bada
n-

tów (rys. 2)
korporacje. Fakt t

o-

odnoszeniu przez nie 
znacznie bardziej podzielone (rys. 2

nicze 

n-
sumenci odn

3 M. Ward: EMV card payments – An update, „Information Security Technical Report”
2006, Vol. 11, No. 2, s. 89-92.

4 t-

Payment Services Directive).



a420

i-
dzenia konsumenta, który wykonuje wiele transakcji transgranicznych, indywidual-

wysokie.

Rys. 2.

European Trend Survey – Banks and Future 2012…; N = 52.

ramu SEPA (rys. 2). 

, -
konsumencki charakter5.

banków (rys. 

i-

o-

e-

5 Making SEPA a Reality. Implementing the Single Euro Payments Area, European Pay-
ment Council, Doc: EPC066-06, Brussels, 28 czerwiec 2006.

8%

29%

31%

37%

73%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Korporacje
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Rys. 3. W

European Trend Survey – Banks and Future 2012…; N = 52.

O do
zdecydowanie bardziej podzielone (rys. 3). Za

a-
tywny. Z

po

a-

Zgodnie z pie

a-
rak a-

y-
p liability shift

d-

u-

21%

28%

19%

34%

60%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PSD
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nr 260/2012 z 14 marca 

hnicznych i biznesowych 
wymogów dla SCT i SDD. 

Rys. 4.

European Trend Survey – Banks and Future 2012…; N = 49.

rys. 

niewykonalne

y-

Rys. 5.

European Trend Survey – Banks and Future 2012…; N = 49.

8%

25%

Odpowiedni
53%

14%

20%

20%

65%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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s rys. 

w tym celu komitetu standary u-

do e-
sie egzekwowania ustalonych standardów i dotrzymania p
wprowadzenia.

Rys. 6.

European Trend Survey – Banks and Future 2012…; N = 47.

Kolejne pytanie (rys. a-
cji nr 260/2012, stosowania Multilateral Interchange Fee (MIF) dla Polecenia Za-

nie na rynek 

nr 260/2012 na europejski 

rys. 
n-

jednostkowy e
oczekiwaniem 

e-

,

15% 34% 34% 17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Rys. 7.

European Trend Survey – Banks and Future 2012…; N = 48-49.

Podsumowanie

Wyniki bada

jedno n-
a-

o-
a-

nr 206/2012 dla SEPA Credit Transfer i SEPA Debit 
w od-

niesie jest postrzegany raczej jako 
o-

***
ynarodowego projektu 

pt. Banks and Future 2012. Survey on the European Payments Market we wspó
pracy z Fraunhofer-Institute for Industrial Engineering IAO (Niemcy) oraz europej-

z

40%

52%

49%

31%

19%

14%

19%

23%

29%

10%

6%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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a-
-E (2012).
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INTEGRATION PROCESSES ON THE EUROPEAN PAYMENT SERVICES 
MARKET IN THE LIGHT OF EMPIRICAL RESEARCH

Summary

The paper presents the results of a survey research concerning the development of 
payment services market. The survey was carried out among 15 European countries. It 
was showed that SEPA program implementation is an important challenge for European 
banking sector. The effects of the SEPA and Payment Services Directive implementa-
tion were also evaluated. The main beneficiaries of the payment market integration 
processes were identified. The paper also presents the reasons for introducing new regu-
lations of the SEPA End Date as well as expected impact of this regulation on the com-
petitiveness of European payment services market.

Translated by Ewa Starogarska
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YWANE W INTERNECIE 
W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY NA PRZYS

Wprowadzenie

i rozwoju handlu,
metody 

tradycyjne – , i ewentualnie jedyna, 
– Z czasem 

i elastycznych. 
Celem tego a o-

i próba oce-

Obecni

z-
nej): 

–

Kart
stoso-

wania dobrze znana szerokiemu gronu odb
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sze-
o-

we czy .). 

MO/TO/IO (ang. mail order/telephone order/internet order) – l-
nych bez fizycznego przedstawienia karty. 

Do zalet
szerokie rozpowszechnienie o-

stosowania 
dobra np. w sklepie internetowym, ale i ); o-

transgranicznych; charge back, y-
zwrot wydanych przy pomocy karty pie-

ni dzy,
itp.); , mo

lienta , np. w przypadku rezer-
wacji miejsc w hotelu).

Do wad
anie atno-

o-
nanej t-

a-
tylko karty kredytowe); .

Omawiane tylko 
udogodnienia w dokona na innych y-

wistym) kupuje o-
, jest 

–
, np. w sklepie internetowym, jest analogiczna do

–
y-

w kodu, kod 

Do zalet
tylk kodu t-
zapewnienie s transakcji; 

granicznych.
Z kolei do wad

a-
niem ,
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zapewnia fir-
1) oraz ukash –

u

w ostatnim czasie dotyczy dokonywania 
zakupó rzeczywis o-
wanie itp.). o-

o a-

SMS-ów, MMS- e rami o wy
typu Web billing (podobny 

mobilne portfele elektroniczne.
a – podobnie jak karta

–
zalet

wykonania prz jedyna metoda doko-

Do wad a w pewnym se o-
konania transakcji , – SMS za 

; (SMS kosztuje
;

sto prowizja firmy telekomunikacyjnej -a); obawy 
d-

nego kraju.
-billingowych (testowanych w Polsce przez 

T-Mobile2) , kiedy nie dochodzi od wymiany SMS-a
, po prostu dopisywany do faktury za 

zku z powy dwie pierw-
sze wady poprzedniego subroz ania.

Mobilne portfele elektroniczne, t-
, charakter

ar a-

1 Zob. http://www.bluepay.pl/ oferta/produkty_i_uslugi/paysafecard/
2 Zob. http://www.dotpay.pl/premium_rate/web-billing/
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firmy: mPay i SkyCash (obydwie obecn o-
istym –

parkowania ).
Portfele elektroniczne

t-
u-

-
-

-
– wie.

Do zasadniczych zalet
-

-mail lub numer telefonu 
odbiorcy 

-
-

Jako podstawowe wady
procedury utworzenia e-portfela; o-

; , w e-
e-porfel to wspomniana 

W chwili obecnej na rynku polskim oferty e-
, np. – yetiPay, lub 

oferowane przez , takich jak PayPal czy Moneybookers. 
Przelewy dokonywane elektronicznie

W przypadku terminu przelewy dokonywane elektroniczne, tak jak w przy-
mobilnych popu-

larniejsz – – h-
miastowe 

k w momen no i
, w którym ma 

,
zazwyczaj 

e-

Do zalet natychmi
przekazania czekania np. na sesje ELIXIR); 

o-
nicznym, o-
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zakupu (
na swoje konto bankowe).

Do wad , i
mie konto w tym samym banku

stni
i to ograniczenie3)

w banku; .
Obecnie wiele banków oferuje natychmiastowe przelewy banko

popularyzacji tego , Krajowa Izba Rozliczeniowe
, e

, co nie jest dla wszystkich 
KIR rozwi ,

xpress 
4 a-

– sposobów dokonywania detalicznych 
w Internecie w Polsce jest a-

e-
en problem pows – inte-

sposoby h polskich 
: Przelewy24, DotPay, Transferuj.pl, 

z-
, w punktach tradycyjnych itp.

zakres wspólnych wad i zalet dla firm-integratorów. Do ogólnych zalet
zalet t-

Wady – poza 
– wnie na 

zazwyczaj korzy-

2. 

Trudno u poszczególnyc
detalicznych w Internecie w Polsce. Z jednej strony mo

3 Zob. np. https://www.payment-network.com/
4 Banki te to: Alior Bank, BZ WBK, BRE Bank, ING, merituBank, MillenniumBank – na 

podstawie: http://www.expresselixir.pl/banki.html 
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transakcji przeprowadzanych z wykorzystaniem konkretnego 
da-

na jego poten-
mobilne 

–
bardziej , a nie wirtualnym d-

w zakresie podejmowanym w artykule.
r-

netowych w Polsce, bez e
. Na rysunku 1 przedsta-

wion przez sklepy internetowe w Polsce w roku 
2010 oraz 2012.

Rys. 1. 

opracowano na podstawie: https://www.sklepy24.pl/raport-ehandel-polska-2012

Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 1,
k-

-przelewy oraz 
(w obu przyp . W obu 

przypadkach – na rysunku 1 –
lizo

(blisko 80%). Z innych 
me wi (e-portfele) o-

Szczególnie zastanawia – ieniu cze-
go zapewne po ci sklepu – praktycznie zerowe
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poszczególnych metod 
zdecydowany o-

w roku 2012 w stosunku do roku 2010) oraz –
pierwszego – szybki e- – ale jednak 

wzrost –
rysunku 2. Przedstawia

y nie jest 
ukierunkowana na rynek polski.

Rys. 2. Dynamika (2012 do 2010) oferowanych metod przez sklepy, których 

jak pod rys. 1. 

Na rysunku nr 2
tory 

o
, jak i samych natych-

miastowych e-przelewów, najpopularniejszy-
mi : payU (49,3%), przelewy24 

(17,6%) oraz DotPay (14,3%)5 – -
: mBanku (22,9%), PKO (19,2%), ING (10,6%), BZ WBK (8,8%), Pekao 

(7,2%), Inteligo (4,7%)6.
- i w

w e- – za pomoc e-przelewu zrealizowano 11,5% transak-
cji, a za pomoc j 6,6%. Niemniej w porównaniu roku 2012 do 2010 

za pomoc e-przelewów , a w przypad-
o 20%7

5 Na podstawie:  https://www.sklepy24.pl/raport-ehandel-polska-2012
6 -dniowych firmy cashBill.pl z dnia 9.01.2013.
7 Obydwa wyniki na podstawie: https://www.sklepy24.pl/raport-ehandel-polska-2012
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Na 
liczba w latach 2012-2016 

, a-
o 270%8.

e- Ciekawy mo dane przedstawione na rysunku 3, udzia-
u ch w aukcjach internetowych.

Rys. 3. U i w liczbie transakcji zakupu w Internecie w ramach aukcji

opracowano na podstawie: Polasik M., Marzec J., Fiszeder P., Górka J.: Modelo-
, „

i Studia”, z. 265, NBP, Warszawa 2012, s. 43.

u-
le najlepsze z punktu widzenia e-
go wykorzys
inne m

, u-
– e-

mium Rate. Ostatnie badania wy ych i multimedial-
nych, oferowanych w ramach segmen , ale 

, co przedstawiono na rysunku 4.

8 Na podstawie: M. Kozakiewicz, M. Kwas: 
obrotu bezgotówkowego na lata 2011-2016, SGH, Warszawa 2011, s. 31, 44, 46.
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Rys. 4. 
w Polsce

opracowano na podstawie: http://www.pmrpublications.com/product/Rynek-uslug-
dodanych-i-multimedialnych-Polska

Szczególnie 
(w tym erotyka) (64,4%) –
konkursy i quizy (12,2%)9.

Podsumowanie

Przedstawione w tym artykule dane – co jest wymuszone ograni-

o znaczeniu i perspektywa lnych metod 

do metod opartych na ach typu paybylink (e-przelewy,
– i-

czych (przynajmniej do chwili,
o-

, ale na razie 
niekoniecznie z perspektywy wykorzystania w Internecie.
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RETAIL ELECTRONIC PAYMENTS ON THE INTERNET IN POLAND –
CURRENT STATUS AND FUTURE PERSPECTIVE

Summary

This article presents the currently used electronic payment method on the Internet
in Poland. The article presents data relating to the use of specific methods of payment at 
online stores and online auctions. Also shows the value-added services market – in the
telecommunication services. The article pointed out the significance of the individual
methods and tried to assess the prospects for their use in the future.
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BEATA ANDRZEJCZAK

TRENDY I PERSPEKTYWY ROZWOJU LOGISTYKI 
NIEMIECKICH

Wprowadzenie

rozpocz e-
go stulecia w Stanach Zjednoczonych Ameryki1. A faza dynamicznego rozwoju 
logistyki przypad a na lata 80. i obj a-

z-
nych publikacjach polskim2. w-

one 

i-
e zjawisko to znane jest i analizowane w literaturze ekonomicznej od 

dawna, w polskiej l
nie

o trendach i perspektywach zamian w logistyce 
w odniesieniu do literatury niemieckie
przeprowadzonych na ten temat przez Bundesvereinigung Logistik (BVL). 

1 P. Blaik: Logistyka. , PWE, Warszawa 2010, 
s. 42-45.

2 a w publikacjach m.in.: ibidem; H. Brdulak, Logistyka przy-
, PWE, Warszawa 2012, s. 45-47.
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1. Charakterystyka determinantów rozwoju logistyki w literaturze niemieckiej

informacjach , autorka A. Roth 
3.

w niniejszej anali e-
i-

h znaczenia dla rozwoju logistyki oraz 
n-

, : uwarunkowa-
nia polityczno-prawne, uwarunkowania ekonomiczne, uwarunkowania technolo-
giczne, uwarunkowania socjalno-kulturalne, uwarunkowania rynkowe. Wymienio-

lub 
zmiany w logistyce. Informacje doty-

analizowanego zjawiska

Tabela 1

Trendy i perspektywa rozwoju logistyki –

Uwarunkowania polityczno-prawne
Znaczenie - ,

- logistyka zwrotna (reverse logistics a-
rowania odpadami,

- ,
- uatrakcyjnienie transportu morskiego i transportu kolejowego,

- eakcja na niedo-
bór energii i mu

Handel -

Uwarunkowania ekonomiczne
Globalizacja - globalne zamówienia, produkcja i dystrybucja jako standard w zmniejszaniu kosztów,

- ,
-

Uwarunkowania socjalno-kulturowe
Wymagania klientów - – logistyka jako czynnik 

sukcesu
P -

terroryzm),
-

Rynek pracy - , narodowej i kulturowej – decyzje perso-
,

- ,
- silny wzrost gospodarki – Niemiec

3 A. Roth: Der Logistikbildungsmarkt 2020: bedarfsgerechte Bildungsangebote für die 
Logistikwirtschaft der Zukunft, Erlangen, Nürnberg, Univ., Habil.-Schr., 2010, s. 73-75.
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Uwarunkowania technologiczne
P

i dokumentów
- obieg bezpapierowy dokumentów transportowych,

- – wszystkie 
,

-
Innowacje - innowacje w logistyce transportu, zmniejszenie wykorzystania naturalnych 

,
- nowoczesne technologie w logistyce

Systemy - ormacyjne –
a ,

- inteligentne zautomatyzowane systemy planowania i systemu kontroli jako 
nieodzowny element funkcjonowania firm,

- zautomatyzowanie i ujednolicenie procesów logistycznych – redukcja kosz-
,

-
w after sales i

kontroli procesów logistycznych)
Uwarunkowania rynkowe

U - ,
- ,

- procesu 
last mile,

- –
a-

,
- -9 do-

stawców na rynku),
- ,

- o-
– ,

- ,
- outsourcingu

Dokumenty 
logistyczne

- o-
nicznej – wyparcie fizycznej dokumentacji w logistyce,

- dokumenty 

Konkurencja -
(np. IT ) – i-

stycznych zanika,
- outsourcingu –

A. Roth: Der Logistikbildungsmarkt 2020…; H. Graft: Zukunft der Logistik-
Dienstleistungsbranche in Deutschland 2025 / [Hrsg.: Bundesvereinigung Logistik, 
(BVL), e.V.], Schriftenreihe Wirtschaft & Logistik, Hamburg : Dt. Verkehrs-
Verlag, s. 19-22.

wysoko ocenionych w badaniach (BVL), które zn edziale 40-50% 
przew
zali :

- powszechne stosowanie e-businessu, które sprzyja relacjom producent –
detalicz-

nego,



Beata Andrzejczak442

- o-
y-

- produkcj
na zmiany w organizacyjnej 

- o-
y-

ch
- zmniejszenie czynnika k

4.

2. Top100 
der Logistik

O tym, rynku 
lepiej ty a-

cjach z serii Top100 der Logistik (patronat BVL)
na temat wydatków, jakie rocznie ponosi sektor logistyki w krajach Unii Europej-
skiej ze szczególnym uwzgl Jak podano w jednej publikacji
z tej serii wynikach , dzie-

segmentów rynku logistycznego, które o
logistyce, : transport masowy, trucklo-

ad, less then truckload, transport specjalny, firmy kurierskie, logistyka kontrakto-
wa, gospodarka magazynowa, transport morski cargo, transport lotniczy. W latach 
2011-2012 koszty w wymienionych segmentach logistycznych 
932 mld USD za zrealizowanie przewóz towarów mln ton. 
Wykaz kosztów logistycznych ponoszonych w ramach segmentów logi-
styki o ich o-

Europie w latach 2011-2012, przedstawiony w tabeli 2.

4 : H. Graft: Zukunft der Logistik…
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Tabela 2

Wydatki
i funkcji logistycznych w latach 2011-2012

T

K
os

zt
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(e
ur
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tra

ns
po

rt)
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ra
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Fr
ac

ht
lo
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ic

zy

R
logistycznych:

4.750 106 8 21 37 3 19 3 31 - - -
8.095 181 22 19 33 19 21 25 31 - 22 1

transport kolejowy 1,110 16 15 5 3 - 2 - 2 - 4 -
transport morski

transport lotniczy cargo
2.395 90 37 7 5 - 2 6 23 - 27 21

gospodarka magazynowa - 242 - 11 - 8 11 11 111 62 18 12
inwentaryzacja - 205 - 10 - - 9 - 153 28 - -

zamówienia - 56 - 1 2 6 5 9 11 1 13 9
administracja - 37 - 1 2 2 1 2 21 2 4 4

W

logistycznych: 16,350 932 24 74 82 38 71 56 381 93 88 47

realizowane prze operato-
rów logistycznych - - - 41 45 34 32 53 95 23 84 44

tran ny 
realizowany przez pozosta-

z-
nych - - - 11 5 12 17 29 0 8 17 8

W

operatorów logistycznych
- - - 52 50 46 48 82 96 31 101 52

Wybrane cechy charakte-

segmenty rynku logistycz-
nego:

liczba zatrudnionych (tys.) - - - 1,2 1,5 829 1,5 1,8 7,3 1,9 469 243
w

(euro/zamówienie) - - - 2,4 280 32 765 6 166 80 1,6 300
w

(euro/tona) - - - 6 35 160 100 1 100 10 80 1,5

opracowanie ie: P. Klaus, C. Kille, M. Schwemmer: Top 100 in 
European transport and logistics services: market sizes, market segments and mar-
ket leaders in the European logistics industry, DVV Media Group, Hamburg, s. 55.
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- w segmencie truckload (70 mld USD) – realizowane
firmy i w ramach floty ;

- w transporcie masowym –
kolejowego (5 mld USD);

- w transporcie morskim cargo (27 mld USD);
- w logistyce kontraktowej – za e w czterech segmentach

i-
nist
koszty w transporcie firm realizowanym w ramach u outsourcingu (95 
mld USD);

- w firmach kurierskich – za e ch przez trans-
z operatorów logistycznych (29 mld USD).

g-
mentów rynku,

o-
towane w segmencie less then truckload owiednio 829 tys. za-
trudnionych
w prz 765 euro/zamówienie.

Podsumowanie

a-
wowych segmentów w Unii Europejskiej, a wyrazem ich 

koszty logistyczne
. Jednak, w jakim kie ka

sektor logistyki 

Ich identyfikacja z jednej strony prz ju logi-
doprowadzi do systematycznego likwidowania barier, z jakimi 

na rynku. 
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TRENDS AND PERSPECTIVES OF LOGISTICS DEVELOPMENT 
IN THE LIGHT OF GERMAN RESEARCHES

Summary

The purpose of his article to present trends and perspectives illustrating the devel-
opment of logistics in the European Union. The starting point for the analysis of empiri-
cal studies were BVL and publication of a series of TOP 100 der Logistik. Based on the 
information collected, the analysis is subject to the including the identification of factors 
that influence positive changes in logistics and barriers to these changes. Presented the 
main characteristics of the market segments that shape the modern logistics and expens-
es incurred as a part of their business in the European Union.

Translated by Beata Andrzejczak
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INFORMATION MANAGEMENT IN THE POSTAL COMPANIES

Introduction

Modern information processing technology allows many postal companies to 
function on two levels: the real and the virtual. By combining them into one strate-
gy, enterprises can come to prevail over the competition and establish technological 
dominance which allows them the following to communicate quickly, to react 
quickly in emergency situations and to provide higher standards of service.

With this technological edge, postal companies can show their customers that 
they are a well-managed, responsible and forward-thinking enterprise capable of 
satisfying their customers’ needs in new and improved ways. 

Individuals want to be able to choose how they receive important information. 
Less freedom of choice causes annoyance. In addition, the changing attitude to the 
increasing share of electronic communication in society shows that it’s important to 
offer various options to meet the different needs of recipients1.

1. Essence of information management 

Information management (IM) is understood as the sum of various actions 
aimed towards discovering facts within the context of business functions and 
providing information to users. The phrase “Information Resource Management” 

1 Survey of Postal Letter Habits, Posten AB 2009 [Brevvanor – En rapport om svenska 
folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation], p. 7; quoted in: Evolution
of the European Postal Market since 1997, Study for the European Commission, DG Internal 
Market and Services, The WIK-Consult and ITA Consulting, August 2009, p. 57.
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was first used in relation to Anglo-Saxon literature2. IM requires the management 
of information resources, such as getting, protecting, using, disseminating and pro-
moting information. 

The main areas in IM are: 
- Information strategy,
- Information preparation,
- Potential of information to meet management needs,
- Technical aspects of information systems.
IM strategies directly involve the managers’ work and related needs, and in-

crease responsiveness to information demands. The IM strategy also gives a foun-
dation for the creation of teleinformation strategies, including computer systems, 
the buying of equipment and software, and the modernization of infrastructure. The 
need for strategic thinking about information arises from the following facts: 

- Information in the business’ domain must be organized,
- Information sources can always be allocated effectively,
- An information strategy makes it easier to adapt to new situations,
- Information strategies help create and use information3.
The creation of an information strategy helps process information to develop 

a knowledge base and to use information effectively in practice. An information 
strategy entails the creation of an information culture which maintains a high stand-
ard of resources and cultivates various abilities, including the ability to work to-
gether in groups, the ability to communicate, the ability to use computer resources, 
the ability to apply information in decision-making processes, and, of course, the 
ability to learn and integrate information from disparate disciplines and domains. 

The strategic benefits obtained from IM vary depending on how the infor-
mation is going to be used. Such benefits may include the following: 

- Direct benefits, according to individual needs for additional information,
- Immediate or long-term benefits, as a result of using resources,
- Material and immaterial benefits, as a result of having and using infor-

mation,
- Benefits from issuing information; e.g., public campaigning and providing 

disinformation to competitors.
From an economic point of view, in business it is necessary to optimize costs 

and maximize inequality between profits and costs. In this context, a very important 
problem is the calculation of IM costs before the utilization of resources to research 
its impact. The following components may be considered in such calculations: 

- Resources collected in the information system,

2 Z.A.N. Smith, D.B. Mendley: Information Resource Management, South-Western Publ., 
Cincinnati, 1987, p. 68.

3 A. Bytniewski, K. Matouk: , in: Informacja  
–
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- Human resources involved in the information system,
- Technological elements, including both software and hardware.
Because information is immaterial, it is difficult to quantify its effects. The 

most common method of measurement in the literature is ex post. In this method, 
the effects of using information are measured, or, if there are no effects, then analo-
gous results are evaluated. 

To properly plan, execute, and utilize information systems and processes, it is 
necessary to know the cost of information. The cost analysis with respect to infor-
mation systems can be broken down as follows: 

- The cost of generating, gathering, processing, spreading, disclosing, inter-
preting and using information,

- The cost of maintaining and updating system standards,
- The cost of maintaining the system’s technical infrastructure,
- The cost of maintaining personnel,
- The cost of maintaining and conserving the system’s information re-

sources4.
IM uses modern methods of gathering and processing data, and developing 

communication systems. Computer technology makes operations quicker, thus sav-
ing time, and, combined with information resources, knowledge and experience, 
creates new value added. Technology allow businesses to reduce the cost of lost 
opportunities which could arise from the waste of resources. Importantly, hidden 
costs may be reduced by more effectively accomplishing tasks and employing new 
communications methods. 

The use of new information technologies is increasing the rate at which infor-
mation is circulated within and through business management systems. It allows 
businesses to get the information they need to make important decisions, and also to 
analyze that information on different levels.

2. Information management systems 

IM systems can support and be utilized by every level of  business management. 
Among the types of IM systems, often used also by postal companies, there are: 

- Systems to inform executives, which guaranty the availability of precise 
and current information, so that successful plans can be made, controlled 
and executed,

- Systems to support decision-making processes, based on computer pro-
grams for information and analysis in situations in which it is necessary to 
combine experience with computer simulations,

4 E. Skrzypek: , in: Informacja –
…, p. 122.
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- Expert systems, based on known facts and feedback; the main benefit of 
such systems is that they enable inferences when there is not enough data 
to solve a given problem,

- Document management systems, the basic function of which is the elec-
tronic storage, archiving, and sharing of documents,

- Systems to support teamwork, which allow work to be organized for many 
users interacting via a telecomputing network; these systems are based on 
the supposition that computer networks help increase effectiveness, thanks 
to cooperation and shared data resources,

- Corporation portals, which are the origin of up-to-date information and the 
platform for communication in the area of business resources available 
through internet browsers,

- Systems for the automation of business processes, where sub-processes can 
be automatically allocated, sent, updated, managed and monitored,

- Data warehouse systems, with bases of available data for long periods of 
time and multi-dimensional analytical configurations allowing highly effi-
cient search capabilities,

- Communication support tools.
In postal business management, information systems cannot be treated only as 

origins of information and ways of using new technology to reach targets, but also 
as an area which requires active management and cultivation in the following ways: 

- Long-term planning with consideration of the development of information 
systems with strategic solutions, and short-term planning to smoothly in-
corporate modern methodologies and communication solutions,

- Organizing, which provides a combination of measurements and actions 
with various performance criteria, including efficiency, taken into consid-
eration,

- Constantly and periodically checking coordination of the information sys-
tem,

- Activating personnel to work according to organization targets5.

3. Security of information management

As the role of information is growing in determining the position of postal 
companies in the market, the issue of security for information resources is becom-
ing more and more relevant. As mentioned earlier, information resources are stored 
in information systems more often and made available to more people and institu-

5 See more: D.K. Barreau: Context as a factor in personal information management systems,
“Journal of the American Society for Information Science”, http://onlinelibrary.wiley.com (4 JAN 
1999).
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tions, which is why data is exposed to modifications and even loss. A high quantity 
of data makes postal companies dependent on technology, computer networks, and 
diffuse processes. 

The implementation of new computer technology in data processing increases 
the possibility of introducing defects into an information system (including equip-
ment as well as software). This is a danger for stored resources, and current protec-
tions may not be sufficient to secure new techniques for accessing data. The follow-
ing potential effects must be considered: 

- Material waste – information may be involuntarily made available to com-
petitors,

- Costs of liability,
- Chaos within the organization,
- Incompatibility and contradictions within data, as a consequence of incon-

sistent functionality,
- Poor decisions.
As postal companies become increasingly dependent on higher quantities and 

standards of quality of information, so does the level of required protection of in-
formation systems and gathering of data increase. The most basic protection is con-
nected to the accomplishment of the following parameters: 

- Confidentiality of information – making information available only for au-
thorized personnel,

- Integrity of information – protection from the modification or deformation 
of information resources by unauthorized personnel.

The protection of an information system must incorporate all operations con-
nected with defining, reaching, and maintaining the necessary protection parame-
ters. The level of protection required depends on the character of information to be 
protected. While some information must be protected because of enterprises specif-
ic needs, some must be protected because of legal demands. 

The protection of information resources in an enterprise should be an ongoing 
and dynamic process, requiring constant control and adaptability to changing envi-
ronmental conditions. In service-based enterprises, information protection is multi-
faceted, and involves the following: 

- The point and purpose of the information,
- Personnel using the information systems,
- Systems where information is produced, processed and stored,
- Environment in which systems are working; for example, the workplace, 

wiring systems, and power supplies.
There are new dangers and challenges connected to technological develop-

ment, and they require the constant monitoring and updating of information protec-
tion systems.
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Information safety in teleinformation systems has both national and interna-
tional rules and regulations. These regulations define not only concrete, technologi-
cal solutions, but also organizational requirements and appropriate ways of behav-
ing within the enterprise. 

In addition to these standards, there are many recommendations for how to 
protect telecomputing systems and documents connected with their safety which 
indirectly touch on problems with information safety management. 

Information safety management in the postal companies includes the following: 
- Precise targets, strategies, and safety policies for information systems,
- Identification and analysis of risks to information resources,
- Identification and analysis of other risks,
- Description of adequate protection measures,
- Monitoring of the implementation and exploitation of safety precautions,
- Creating awareness training programs,
- Detecting and reacting to incidents in which safety is compromised.
To properly implement a safety management system in a business enterprise, 

precise IM procedures must be described and individual responsibilities must be 
clearly delineated. Service-based enterprises, such as postal companies, which use 
teleinformation techniques usually have a contingency plan in case of emergencies. 
For example, in case there is a complete or partial loss of information system func-
tionality, including the loss of a back-up plan to recreate information in unpredicta-
ble circumstances, then enterprises should have a ready recovery scenario.

Conclusions

In the current economy, the meaning of information as a generative factor is 
decisive for social and economic development. At present, public information re-
sources, and not natural resources, are most important for the national economy. 
The market positions of most business enterprises are determined by their access 
and approach to information, as well as their skill in using it. 

To effectively manage information resources within an organization, it is nec-
essary to have a long-term policy to optimize the gathering of information. Service-
based enterprises should therefore know their information needs very well. It should 
be noted what information is accessible, and what is in short supply. Public re-
sources should not have meta-information, useless information, or information 
which is not rich in meaning, because these make it difficult to use information and 
increase the cost of operations. 

The improvement of information safety is in the interest of all postal compa-
nies and their customers. The fundamental and necessary steps to improve infor-
mation safety in the serviced-based businesses should primarily include the improv-
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ing control and supervision to better locate and analyze the organization’s weak 
points.
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INFORMATION MANAGEMENT IN THE POSTAL COMPANIES

Summary

The improvement of information management is in the interest of postal compa-
nies and is compatible with its customers’ needs and postal market regulators. Positive 
trends in the field of safety improvement will definitely influence their reliability in 
public opinion. To effectively protect information resources within an organization, it is 
necessary to have a long-term policy to optimize the gathering of information. Postal 
companies should therefore knows their information needs very well. It should be noted 
what information is accessible, and what is in short supply. Postal information resources 
should not have meta-information, useless information, or information which is not rich 
in meaning, because these make it difficult to use information and increase the cost of 
operations.

Translated by Jacek Buko
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RYNEK E- I JEGO OCENA

Wprowadzenie

c-

-
szerokopasmowego,

- a-
nia z zasobów informacyjnych Internetu,

- coraz powszechniejszemu rozpoznaniu zalet e-commerce’u

-commerce’u,
co prezentowane na rysunku 1.

e-commerce’u jest euro 
a e

1.
o rynku e-commerce’u

a
jest zapre-

zentowana na rysunku 2.

1 ResearchFarm. Za: P. Mazurkiewicz: Mega afera w e-handlu, „Rzeczpospolita”, 9-
10.07.2011.
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Rys. 1. ynku e-commerce’u w latach 2001-
Operatorzy poczto-

-commerce, „Dziennik Gazeta Prawna”, 17.02.2011.

Rys. 2. -2011 (mld)
Dane otrzymane od firm. Za: „Rzeczpospolita”, 3.06.2011.

2

3

e-
4.

2 . M. Gaw-
rychowski: , „Dziennik Gazeta Prawna”, 16.03.2011.

3 W
Direct, oraz pani E. Wójcik, wiceprezes Aviva TUO. M. Gawrychowski: Rynek direct…

4 tej dynamiki wzrostu wskazuje pan P. Zmyl, prezes firmy BRE 
Ubezpieczenia. M. Gawrychowski: , „Dziennik Gazeta 
Prawna”, 24-26.12.2010.

60 180 410 
921 

1800 

3000 

4600 

6480 

5330 
6000 

48 152 328 
980 1300 

2000 

3470 
4530 

8100 

9500 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 

 
 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 



Rynek e- olsce i jego ocena 457

Z drugiej strony ro-

war -commerce’u

1. Pozytywne zmiany w obszarze polskiego ryn

- a-
o-

wych, np. Axa, Allianz, Liberty, Commercial Union,
- i 

krajowych, np. PZU, Warta.

-
ncuski sprzedawca 

-

a-

e-

towarzystw direct5 e-
sowanie Polaków kupowanymi przez Internet i telefon polisami komunikacyjnymi 

e-
6.

w latach 2009-2010 jest zaprezentowany na rysunku 3.

5 Ocena R. Karskiego, dyrektora Liberty Direct. M. Gawrychowski, Rynek direct…
6 P. Rosik: , „Rzeczpospolita”, 

26.05.2011.
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Rys. 3. 
2009-2010 (%)
UFG, KNF. Za: „Rzeczpospolita”, 26.05.2011. 

Przeprowadzone w kwie a ankie-
y o-

dzajów polis. Wyniki tego badania prezentowane na rysunku 4.

Rys. 4. Struktura rodzajowa polis kupowanych w Polsce przez Internet oraz struktura 

Gemius. Za: „Ubezpieczenia”, dodatek specjalny do „Wprost” 2010, nr 47
(1450). 

 

 

 

42 

 

  
 

    

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

   
 

  

13 

8 7 6 

3 3 

28 

20 

12 

20 
22 

20 

 

 



Rynek e- olsce i jego ocena 459

komu Wynika z nich 

uzasadnione:
-
-

banków warunkuje wykupem ubezpieczenia mieszkaniowego.
Obecnie w Polsce systemu direct polisy mieszkaniowe oferuje 

Link 4, Generali oraz Liberty Direct.
ych bada ankietowych, ubezpieczycie-

: 4Life 
Direct i BRE Ubezpieczenia, a planuje wprowad

,
7.

W kanale online p
o-

rzystny z punktu widzenia klienta, a-
, o-

wanych systemem direct. Oznacza t
w celu p-

szego.

analizowania produktów do-

przedsta-
wione w tabeli 1.

Jak wynika z informacji zawartych w tabeli 1, poszczególne porównywarki 
a-

porównywa których towarzystw 
8.

niowe do 
l-

7 M. Gawrychowski, , „Dziennik Gazeta Prawna”, 18-
20.03.2011.

8
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a-

Tabela 1

Podstawowe inte

Porównywarka internetowa P e-
czeniowych

Liczba towarzystw, 

podpisane umowy
www.rankomat.pl Polisy samochodowe 16
www.ipolisa.pl y-

styczne
16

www.tanie-ubezpieczenie.eu Samochodowe, zdrowotne, turystyczne, 
NNW, emerytalne i dla firm

14

www.polskieubezpieczenia.pl y-

rolnicze

17

www.inseco.pl Samochodowe, mieszkaniowe, NNW i 
turystyczne

9

www.swiatubezpieczen.com
turystyczne

6

R. Skib , „Rzeczpospolita”
„P Finanse”, 12.05.2011.

2. Dostrzegana s

w-

systemami do 

o-
a-

na
,

elektronicznego (zob. rys. b-
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Rys. 5. 
tradycyjnego i elektronicznego
opracowanie : K.A. Reif: E-commerce in Multikanalun-
ternehmen, Peter Lang, Frankfurt am Main 2005, s. 109.

go

- ,

w back office oraz front office),
- systemy CRM, które m szeroki za-

, szczególnie b-
)9.

w Polsce10. j wagi do strategii IT przez 
11

-
- u-

-biznesowych.

9 A. Drab-Kurowska: Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marke-
tingowej, w: 
rozwoju i ograniczenia, t. 2, Zeszyty Naukowe nr 651, Ekonomicz-
ne Problemy U US, Szczecin 2011, s. 675.

10 zystkim ze skomplikowaniem wprowadzania takich takich 
, k-

tury teleinformatycznej. Por. A. Budziewicz-
, w: Gospodarka elektroniczna. 

Wyzwania rozwojowe, t. 1
WNUS, Szczecin 2012, s. 32.

11

nie ma systemów informatycznych przystosowanych do wprowadzania innowacyjnych produk-
tów. J. Maciejewicz: – IT, „Rzeczpospolita”, 
8.07.2011.
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Podsumowanie

z-
cza nieprzy
do strategii roz -commerce’u do
etapu e-

-
irmy,

- front office i back office w-
o-

Szczególnie ten ostatni aspekt s e-

troniczna, y-

.
o-
a-

ofert dla nich najlepszy a-

o-
wych i sposobu korzystania z prezentowanych przez nie informacji.

Literatura

1. Budziewicz- A.: 
, w: Gospodarka elektroniczna. 

Wyzwania rozwojowe, t. 1, Zeszyty Naukowe kiego nr 702, 
WNUS, Szczecin 2012.

2. Drab-Kurowska A.: Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji 
marketingowej, w: . Stan 
obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

skiego nr 651, Ekonomiczne Problemy U WNUS, Szczecin 
2011.

3. Gawrychowski M.: , „Dziennik Gazeta 
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(„ ”), 12.05.2011.
12. : Operatorzy pocztowi 

-commerce, „Dziennik Gazeta Prawna”, 17.02.2011.
13. „Ubezpieczenia”, dodatek specjalny do „Wprost” 2010, nr 47 (1450).

E-INSURANCE MARKET IN POLAND AND ITS EVALUATION

Summary

The article describes the direct insurance market in Poland. At first the general 
situation on this market on the base of whole Polish e-commerce market was pictured. 
By describing the present situation some of the newest data were collected and shown. 
Subsequently the author presented the positive changes within the Polish direct insur-
ance market as well as the main weaknesses of this market. At the end some final re-
marks regarding the eventual transition of direct insurers using electronic channels from 
e-commerce stage to the more sophisticated e-business stage were made.

Translated by Maciej Czaplewski
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KATARZYNA DOHN

POZIOM WYKORZYSTANIA AKTYWÓW WIEDZY 
BUDOWY MASZYN

Wprowadzenie

1,
McFetridge2, Kogut i Zander3, Athanassiou4, Spencer5, Buckley6 y-
ka gospodarcza wskazuj
wiedzy, takich jak transfer technologii, innowacje, patenty itp., nadal jednak bar-

e-
rialnych i ukrytych aktywów wiedzy7. Z uwagi d-

e-

1 J. Love: Knowledge, market failure and the multinational enterprise: a theoretical note,
„Journal of International Business Studies” 1995, Vol. 26, No. 3, s. 399-407.

2 D. McFetridge: Knowledge, market failure and the multinational enterprise: 
a comment, „Journal of International Business Studies” 1995, Vol. 26 No. 3, s. 409-16.

3 B. Kogut, U. Zander: Knowledge, market failure and the multinational enterprise: a re-
ply, „Journal of International Business Studies” 1995, Vol. 26, s. 417-26.

4 N. Athanassiou: Internationalization, tacit knowledge and the top management teams,
„Journal of International Business Studies” 2000, Vol. 31, No. 3, s. 471-88.

5 J.W. Spencer: Knowledge flows in the global innovation system: do US firms share more 
scientific knowledge than their Japanese rivals?, „Journal of International Business Studies”
2000, Vol. 31, No. 3, s. 471-88.

6 P. Buckley: The future of the multinational enterprise in retrospect and in prospect,
„Journal of International Business Studies” 2003, Vol. 34, No. 2, s. 219-27.

7 C.C.J.M. Millar, Ch. Ju Choi: Development and knowledge resources: a conceptual 
analysis, „Journal of Knowledge Management” 2010, Vol. 14, Iss. 5, s. 759-776.
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i-
rycznych w zakresie poziomu wykorzystania posiadanych aktywów wiedzy w wy-

realizacji projektu badawczego rozwojowego pt. System komputerowy wspomaga-

budowy maszyn (nr 03-0112-10/2010 z dnia 9.12.2010 r.). 

W ostatnich latach akt y-
8

a-
9 podaje wiele 

o-

trzema
podstawowymi elementami10:

-
- y,
-

n-
a odpowiednich celów strate-

e-
gorii ekonomicznych na poziomie operacyjnym (finansowych, opartych na wiedzy 

11. Przy-
owanie na poziomie operacyj-

e „aktywa wiedzy”
w kategorii opisu niematerialnych czynników produkcji na poziomie operacyjnym. 

8 A.N. Andreou, A. Green, M. Stankosky: A framework of intangible valuation areas and 
antecedents, „Journal of Intellectual Capital” 2007, Vol. 8, Iss. 1, s. 52-75.

9 K.E. Sveiby: Methods for measuring intangible assets, 2001, www.sveiby.com/articles/ 

10 A.N. Andreou, N. Bontis: A model for resource allocation using operational knowledge 
assets, „The Learning Organization” 2007, Vol. 14, Iss. 4, s. 345-374.

11 T.W. Powell: The knowledge matrix: a proposed taxonomy for enterprise knowledge,
w: Knowledge Management Lessons Learned: What Works and What Doesn’t, eds M.E.D. 
Koening, T. Srikantaiah, published fo/-+r the American Society for Information Science by In-
formation Today, Medford, NJ 2002, s. 225-37.
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, wyszczególniono zestaw klu-

funkcjonowania organizacji (zob. rys. 1).

Operacyjne aktywa wiedzy

Decyzje

Konkurencja

wywiadowczewywiadowcze

Wywiad
polityczny

Wywiad
polityczny

Wywiad
gospodarczy

Wywiad
gospodarczy

wywiadowczewywiadowcze

Wywiad
polityczny

Wywiad
polityczny

Wywiad
gospodarczyy

Wywiad
gospodarczy

Budowanie i 
utrzymanie relacji

Obieranie kierunku

Informacje o 
rezultatach prac

Informacje kadroweInformacje kadrowe

utrzymanie relacji

Budowanie i 
utrzymanie relacji

Obieranie kierunku

Informacje o 
rezultatach prac

Informacje kadrowe

Kompetencje

poznawcze

Wiedza kontekstowaWied a konteksto

poznawcze

Wiedza kontekstowaWW

Wykorzystanie
technologii

Realizacja
procesów

procesów

stanowiskastano isk
pracy

IntegracjaIntegracja

intelektualnym

procesów

stanowiska
pracy

Integracja

intelektualnym

StrukturaStruktura
organizacyjnaorganizacyjn

Kultura
organizacyjna

Pomiar
procesów

Szkolenia z 

procesowego

Wsparcie
przywództwa

Projektowanie
przestrzeni

Projektowanie

organizacyjnaorganizacyjn

Struktura
organizacyjna

Kultura
organizacyjna

Pomiar
procesów

Szkolenia z 

procesowego

Wsparcie
przywództwa

Projektowanie
przestrzeni

klientem

Kontakty
interpersonalne

wywiadowcze

Wywiad politycznyWywiad polityczn

Wywiad
gospodarczy

Kontakty
interpersonalne

wywiadowcze

Wywiad polityczny

Wywiad
gospodarczy

WW

Rys. 1. Wykaz operacyjnych aktywów wiedzy

A framework of intangible valuation…

2. Wybrane metody pomiaru aktywów wiedzy 

W
o-

wszechnie stosowanych metod pomiaru wiedzy w organizacji12

w zakresie metod pomiaru efektywno

e m-
funkcjonowania przed-

13 14.

12 B. Marr, G. Schiuma, A. Neely, Intellectual capital – defining key performance indica-
tors for organizational knowledge assets, „Business Process Management Journal” 2004, Vol. 10,
Iss. 5, s. 551-569.

13 – Tableau de Bord (M.J. 
Epstein, J.F. Manzoni, The balanced scorecard and tableau de bord: translating strategy into 
action, „Management Accounting” 1997, Vol. 79, No. 2, s. 28-36), a ostatecznie Strategicznej 
Karty Wyników (R. Kaplan, D. Norton: The Balanced Scorecard – measures that drive perfor-
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Jak wynika z literatury przedmiotu, do najbardziej znanych i powszechnych metod 
:

- Nawigator Skandii (Edvinsson, Malone, 199715, 16) –

z tzw. obszarów koncentracji: obszaru finansowego (1) – strychu – symbo-
aru proce-

sów (3) – – –
fundamentów – –
serca domu (rys. n-

.
- Model IC RatingTM17 – e-

podstawie ankiet oraz wywiadów z za
dostawcami itd.18 W modelu IC RatingTM

pr TM19 (rys. 3);

mance, „Harvard Business Review” 1992, Vol. 70, No. 1, s. 71-9; R. Kaplan, D. Norton, The 
Balanced Scorecard – Translating Strategy into Action, Harvard Business School, Boston, MA
1996).

14 Performance Prism (B. Marr, A. Neely: Organizational performance measurement in the 
emerging digital age, Int. „J. Business Performance Management” 2001, Vol. 3, Nos. 2-4, s. 191-
215; A. Neely, C. Adams: The performance prism perspective, „Journal of Cost Management
2001, Vol. 15, No. 1, s. 7-15; A. Neely, C. Adams, M. Kennerley: The Performance Prism: The 
Scorecard for Measuring and Managing Business Success, Financial Times Prentice Hall, Lon-
don; Marr and Neely, 2001) –

jednoznacznych wytycznych, jakie aktywa wiedzy powinny 
15 L. Edvinsson, M.S. Malone: Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your 

Company’s Real Value By Measuring Its Hidden Values, Piatkus, London 1997.
16 L. Edvinsson, M.S. Malone: Poznaj pr , od-

, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
17 K. Jacobsen, P. Hofman-Bang, R. Nordby Jr.: The IC RatnigTM by Intellectual Capital 

Sweden, „Journal of Intellectual Capital” 2001, Vol. 6, No. 4, p. 572.
18 –

koncepcje i praktyka 2002, s. 113.
19 A. Ujwary-Gil: rstwa, C.H. Beck, 

Warszawa 2009, s. 59-60.
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Rys. 2. Nawigator Skandii

L. Edvinsson, M.S. Malone: …, s. 56.

Rys. 3. TM

K. Jacobsen, P. Hofman-Bang, R. Nordby Jr.: The IC RatnigTM …

- –
a-
o-

20 d-

i-

20 , Oficyna Ekonomiczna,
Warszawa 2006, s. 87.

Rozwój

Finanse

Klienci ProcesyLudzie

intelektualny

organizacyjny

intelektualna ProcesySposób na 
biznes Pracownicy wzajemnych KlienciMarkaKadra 
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i-
nansowy)21. Podstawowe elementy w modelu pla d-
stawi tabeli 1. 

Tabela 1

Podstawowe elementy modelu platformy wiedzy

: e…, s. 84.

W celu wyznaczenia poziomu operacyjnych aktywów wiedzy w badanych 

a-
a-

.

21 L. Edvinsson, M.S. Malone: …, s. 107.

Know -how

Kwalifikacje zawodowe
Wiedza z
Predyspozycjezawodowe
Predyspozycjepsychometryczne

Znak firmowy
Klienci

klientów
Nazwafirmy

dystrybucji
z innymi 

Umowy koncesjonowane
Korzystne kontrakty
Umowy franchisingowe

intelektualna
Patenty
Prawaautorskie
Prawado wzorów
Tajemnica handlowa
Znak handlowy

Aktywa infrastrukturalne
Filozofia
Kultura organizacyjna
Procesy
System informacyjny
System 
Relacje finansowe
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Tabela 2

Wynik
Kryteria klasyfikacji 

a-
- w –

,
- b

budowy maszyn górniczych, budowy obrabiarek, budowy 

,
- l – ,
- poziom zaawansowania technologicznego –

Populacja przedsi
biorstw
Próba badawcza

- ,
- ,
- ,
- acyjnej

Metoda zbierania 
danych

a-

opracowanie .

Tabela 3

rstwach budowy maszyn

Pytania kwestionariuszowe Wynik Interpretacja

A1.1. Odsetek zatrudnionych 0,178

u

A1.
personelu (liczba zwolnionych,

0,078
wysokiej stabilizacji zasobów 
wiedzy

A1.3. e-
nia
A1.3a) liczba lat przepracowanych

A1.3b) liczba lat przepracowanych 
zawodzie
A1.3c) liczba lat przepracowanych 

11,55 roku

7,71 roku

5,13 roku

maszyn deter
o-

A1.4. Odsetek dochodów od klien-
tów, których usatysfakcjonowanie 

0,732
o-

rzeniu
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o-
dukcja na zamówienia MTO, kon-
strukcja na zamówienie ETO itp.)

A1.5. Zadowolenie pracowników 0,493 w-

A2.1. Odsetek pracowników po-

kontakty z klientami 

0,125 Struktura zatrudnienia w badanych 

k-

be o-
d-

z klientami
A.2.2. Odsetek transakcji powtarza- 0,320 Produkcja badanych przedsi

seryjna, 

A2.3. Odsetek zawartych z klien- 0,174

z klientami 
A3. W odniesi

A3.1. Odsetek dochodów zainwe- 0,026
o bardzo niskim odsetku inwestycji 
w systemy 

trudna sytuacja ekonomiczno-

A3.2. Procent dochodów ze sprze- 0,72
acji 

d-
d-

A3.3. Procent nowo zatrudnionych 
(liczba pracowników nowo zatrud-
nionych/liczba pracowników ogó-

0,062
bazowej 

A3.
nowego produktu

0,25 roku o-
a-

wysokim stopniem innowacyjno-

wiedzy wielu pracowników zaan-
k-

tów
opracowanie .
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Podsumowanie

y-
a-

cyjnym, odpo
a-

e-

Konieczne jes a-
r-
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LEVEL OF KNOWLEDGE ASSETS USING 
IN POLISH MACHINE-BUILDING INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

This paper presents a theoretical approach to the taken issue and the results of 
empirical research on the level of knowledge assets using in selected polish engineering 
companies. The results of the study are the effects of the work carried out as a part of 
the research and development project The computer system supported management in 
the area of knowledge management in machine-building industry enterprises (No. 03-
0112-10/2010 dated 09.12.2010).

Translated by Katarzyna Dohn
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JOANNA DROBIAZGIEWICZ

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU E-ZDROWIE W POLSCE

Wprowadzenie

informacyjnego jest stworzenie skutecznej elektronicznej administracji publicznej 
(e-government). E-government oznacza wykorzystanie technologii informacyjnych 

e-administracji,
je

1. E-Zdrowie jako jeden z priorytetów rozwoju e-government

Komisja Europejska definiuje e-government (e-
technologii informatycznych w administracji publicznej. Sprawne ich wykorzysta-

W praktyce e-government 

na o-
misja Europejska w ramach badania rozwoju e-governmentu w krajach unijnych 
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, a w ramach ni
zdrowotne1 -governmentu

- – np. regulacja podatków, 

- zezwolenia i licencje –

- rejestracja – a-
na zameldowania,

- – np. zdrowotne, biblioteczne, zamówienia publiczne, po-
szukiwanie pracy2.

2. Poj cie i istota e-Zdrowia

-Zdrowie to wszelkie zastosowania technologii 
teleinformatycznych w zapobieganiu chorobom, diagnostyce, leczeniu, kontroli 

3. E-Zdrowie to przede wszystkim systemy 
in

e-

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
w zaawansowanej telemedycynie, e-

e-Zdrowia to elektroniczna karta pacjenta (EKP), internetowe konto pacjenta (IKP),
recepta elektroniczna (e-recepta) oraz rejestracja pacjentów online. 

3. Kierunki informatyzacji w ochronie zdrowia 

CT w rozwoju ochrony zdrowia. Bardziej 
i kierunki zastosowania nowoczesnych technologii in-

formacyjno- ,
takie jak: eEurope 2005 – Information Society for All oraz eHealth Action Plan 

1 Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing?, Web Based Survey 
on Electronic Public Services Report of the Fifth Measurement, October 2004, Capgemini for 
European Commission Directorate General for Information Society and Media, 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/online_pub_serv_5th_meas_fv4.pdf

2 European Commission Directorate General for Information Society and Media, Smarter, 
Faster, Better eGovernment, 8th eGovernment Benchmark Measurement, November 2009, s. 4, 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

3 http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/index_pl.htm#tab_my_country
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nii
ICT w ochronie zdrowia. 

o-
siedmiu dokumentów przewodnich stra-

tegii Europa 2020
wprowadzenie projektu epSOS (European Patients Smart Open Services).

Wspomniany projekt dotyczy rozwoju nowoczesnych technologii komunika-
lektronicznych w obszarze zdrowia. 

o-
wiu pacjenta ( ównie e-

wskich. 

z e- l-

W Polsce istotne znaczenie ma dokument Kierunki informatyzacji 
„e-Zdrowie Polska” na lata 2011-2015. 
rozwoju e-Zdrowia, takie jak4:

-
- ne-

go obiegu dokumentacji,
- stworzenie procedur i wytycznych oraz

a-
tycznych,

- systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrze-
bowania na realizowa

-
o-

spolitej Polskiej w obszar interoperacyjnego elektronicznego zapisu me-
dycznego (Electronic Health Record – EHR).

-

h projektów, ale obecnie k-

o Zdarzeniach Medycznych oraz -
cznych. Na uruchomienie czeka trzeci 

projekt – o-
nitorowaniem rejestrów i innych zasobów ochrony zdrowia przez organy publiczne, 

4 Kierunki informatyzacji „e-Zdrowie Polska” na lata 2011-2015”,
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/kierunki_e_zdrowie_09022011.pdf
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– Platforma Rejestrów Ochrony 
Zdrowia (PROZ)5.

o-
ju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
priorytet VII – budowa elektronicznej administracji.

Pod
- ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia6,
- w sprawie rodzajów i zakresu dokumen-

a-
rzania7,

- ustawa u-
bliczne8.

a-
nia zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych jest budowa elektronicznej 

r-
macji o zdarzeniach medycznych w formie elektronicznej. Realizacja projektu do-

, jak:
- generowanie, zbieranie i analiza elektronicznej dokumentacji pacjentów

niej,
- wystawianie elektronicznych recept i
- elektroniczna rejestracja do lekarza,
- u-

alnych informacji statystycznych. 
- o-

-
projektu e-

e-

5 Ministerstwo Zdrowia, http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m17&ms=795&ml=
pl&mi=795&mx=0&ma=16749

6 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz.U. 
2011, nr 113, poz. 657, nr 174, poz. 1039.

7 Roz
,

nr 252, poz. 1697.
8 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r.

zadania publiczne, Dz.U. 2005, nr 64, poz. 565, . zm.
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Pierwszym widocznym efektem wprowadzonej reformy w zakresie e-Zdrowia 
jest wprowadzenie systemu Ele o-

PESEL, uzyskanie infor-
i-

nkcjonuje od stycznia 
2013 roku. 

wprowadze-
nie elektronicznych kart pacjenta
roku, isane 
wszystkie dane o leczeniu (historia choroby, porady, recepty). 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w 2013 roku 
o-

typu zintegrowanego systemu elektronicznej recepty (e-recepta) i internetowego 
konta pacjenta (IKP)9 , jak Estonia i Dania,

10.

Podsumowanie

Poc -Zdrowie
-Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych 

e-Zdrowie -prawnych
oraz o-

tkiem. Wzorem 
r-

Tam, podobnie jak jest to przewidziane 
w Polsce,

9 Mieczkowski D.: E-recepta i internetowe konto pacjenta – e-
, „Rynek Zdrowia”, 28.09.2012, www.rynekzdrowia.pl

10 E-zdrowie to lepsze zdrowie, „Dziennik Gazeta Prawna”, 27.09.2012, 
http://serwisy.gazetaprawna.pl/
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TRENDS OF E-HEALTH IN POLAND

Summary

Information and Communication Technologies (ICT) play an essential role in 
supporting daily life in today's digital society. They are used everywhere now and play 
and important role in the delivery of better and more efficient healthcare services.

Translated by Joanna Drobiazgiewicz
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MIEJSCE E-TURYSTYKI W STRATEGIACH ROZWOJU WOJEWÓDZTW

Wprowadzenie

Turystyka jest jednym z podstawowych aspektów polityki miasta na rzecz 
jest miejsca turystyki oraz 

zagadnienia jej rozwoju w opracowywanych na szczeblu lokalnym strategiach. 
u-

bliczne czy noclegi, jest konieczna do stycznej. Coraz 

audio lub turystycznych systemów nawigacyjnych. W obecnym okresie programo-
wania Unia Europejska o-

oraz cyfryza-
cji dziedzictwa kulturowego
w regionie y-

jednym z priorytetów. W strategii Unii Europejskiej
Europa 20201

y-
na danym obszarze. Dodatkowo 

e-
sie programowania (2014-2020). Priorytetem jest uzyskanie lepszych wyników 

in
a o-

1 www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia+Europa+2020
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, jakie w Strategiach rozwoju wo-
jewództw (polskich) miast wojewódzkich zajmuje turystyka z-

oraz e-turystyka.

1. Turystyka i e-turystyka

a
turystów, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 5%2. W kolejnych 

o-
ry przyrodnicze lub kulturowe warte zainteresowania, co dostrzegane jest przez 

Internetu e-
dialnych oraz mobilnych zmienia oblicze miasta, z-

w sposobie E-turystyka 

o-
sowanie w turystyce, np. audioprzewodniki, przewodniki mobilne, elektroniczne 
karty w muzeach, strony z informacjami dla turystów, systemy informacji prze-
strzennej czy wirtualne muzea. „Przez e- a-

w prowa-
ie
a-

3

zainteresowan

o-
bilnych, dostosowanych do zwiedzania indywi

w

i osób 

2 http://www.intur.com.pl/statystyka.htm
3 -Kacperek: E-turystyka jako element koncepcji budowania inteli-

gentnego miasta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ego nr 721, Studia Informatica nr 
29, WNUS, Szczecin 2012.
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n-
formacyjne.

2. Strategie rozwoju – analiza

Z nia rozwojem kraju podstawowymi 
d o-
ju kraju oraz zintegrowanych strategii sektorowych. Dla regionów naj-

a jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Dokumen-
lokalnych, jest strategia rozwoju stanowi kon-

strategii Europa 2020.
Strategie rozwoju województwa dokumentami,

regionu charakter bardziej 
ogólny. Zapisy -turystyki lub
do rozwoju sp

turystycznej czy w rekreacji oraz
wykorzystanie nowych technologii . Celem strategii jest wyznaczenie 
priorytetów i kierunków rozwoju wskazanie moc-

np. analiza SWOT) oraz
przy realizacji zamierzonych planów. 

o-
jewództw y-

y-

Podsumowanie analizy stanowi informacje zawarte w tabeli 1.

Tabela 1

Wybrane informacje ze strategii rozwoju województw

Województwo Strategia rozwoju województwa
- t ,
- region y-

Priorytety/cele:
- wzrost e-

,
- wzmocnienie wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie

Kujawsko-pomorskie - n
i kulturowego dla sektora gospodarki turystycznej,
- z
Priorytety/cele:
- rozwój infrastruktury komunikacyjnej i telekomunikacyjnej,
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- a-
,

- iedzictwa 
kulturowego, informacji krajoznawczo-turystycznej itp.
- wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych

Lubelskie - ,
- ,
-

stwo)
Priorytety/cele:
- wsparcie infrastruktury turystycznej,
- rozwój turystyki na obszarach o wysokich walorach turystycznych (np. dolina 

Lubuskie - ,
- ,
-
Priorytety/cele:
- upowszechnianie najnowszych ICT (stymulowanie zastosowania technologii 

- ,
np. e- -zdrowie, e-turystyka; digitalizacja zasobów publicznych, prowa-
dzenie informacyjno-promocyjnego portalu Wrota Lubuskie),
- realizacja projektów transgranicznych, np. „Odra dla turystów 2014” i mar-
kowych produktów turystycznych: Lubuski Szlak Wina i Miodu
-
Priorytety/cele:
- budowa infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej,
- w -

,
- p
i kulturalnych do promocji regionu
- ma bogate oraz unikatowe walory kulturowe i krajobrazowe,
- ,
- j
Priorytety/cele:
- dziedzictwo i walory przyrodnicze powinny -

l-

Mazowieckie -
- rozbudowa/modernizacja bazy turystycznej,
- niedostatek informacji i promocji turystycznej regionu
Priorytety/cele
- rozbudowa infrastruktury upowszechniania wiedzy z wykorzystaniem rozwi

,
- informatyzacja a e-rozwój regionu,
- u
strukturami: e-government, administracja publiczna

Opolskie - brak wyrazistych produktów turystycznych,
-
Priorytety/cele:
- rozwój e-us

, np. 
„Opolskie w Internecie”,
- p

,
- r

Podkarpackie -
,
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- informacji i promocji turystycznej
Priorytety/cele:
- t -gospodarczego regionu

turystycznego regionu)
Podlaskie - urystycznej regionu,

- ,
- brak wysokowydajnej infrastruktury teleinformatycznej,
-
Priorytety/cele:
- rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa 

a-

kulturowego, ewidencjonowanie i badanie zabytków, zachowanie dziedzictwa 
kulturowego

Pomorskie -
Priorytety/cele:
- o ,
- u na oferta turystyczna 

a-

- ,
- atrakcyjne warunki przyrodnicze oraz bogate dziedzictwo kulturowe sprzyja-

,
- rozwój e- ,
-
Priorytety/cele:
- r stwa informacyjnego, w tym oferowanie 

-
e-biznes, e- - ,
- g

o-
p-

a spraw-

z-
nych)
-
- bogate zasoby cennych wód mineralnych,
-
-
-
Priorytety/cele:
- ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury
(rozwój infrastruktury turystycznej, wspieranie procesów powstawania lokal-
nych i regionalnych produktów turystycznych, rozwój zintegrowanego systemu 

kcji tury-
stycznych),
- rozwój , Internet szerokopa-
smowy w edukacji, nauce i kulturze (e-biznes – n-

:
turystyczne itp.)

-mazurskie - korzystne warunki przyrodnicze do rozwijania turystyki, agroturystyki,
- ,
- j-
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nej
Priorytety/cele:
- wspieranie turystyki i produktów turystycznych,
- utrzymanie na wysokim poziomie systemu informacji i promocji regionu

,
- d ,
- p informacji i doskonalenie formy przekazu 

,
- w I

Wielkopolskie -
Priorytety/cele:
- poprawa a-
struktury baz danych, systemów i portali informacyjnych, edukacyjnych 
i promocyjnych; budowa infrastruktury e- ,
- z ju 

y-
stycznego i kulturalnego)

Zachodniopomorskie - niski standard bazy turystycznej i infrastruktury turystycznej,
- ,
- niewielka liczba uznanych produktów turystycznych,
-
wodnej rozwijanej na rzekach i pojezierzach
Priorytety/cele:
- wzrost -biznesu 

j-
nej),
- e-gospodarki (rozwój i promocja produk-
tów turystycznych)

o .

tw, 

dziami informatycznymi (Lubuskie i )
rozwijane e-
w turystyce (mazowieckie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie).
Niektóre inicjatywy podejmowane a-
zowieckie – program I-SPEED4 –
i Wirtualne Muzea Ma 5 traktowane jako strategiczne dla wojewódz-
twa. Inne – -biznesu, rozbudowa sieci 

– wynika
szenie w Polsce liczby e- – r
rekomendowanych publicznych e-u i-

stracji dla obywatela i biznesu: e-administracja, e-zadrowie, e-edukacja i inne) oraz 
Planu -20156.

El , i-

4 www.ispeed.eu
5 blog/muzea.malopolska.pl/o-projekcie/
6 www.mssi.pl/index.php?otion=com_filecabinet&task....50
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m-
smart city Songdoli International 

Business District stosuje wideo (Telepresence), zaprojektowane przez 
a r-

ge’u, w Rio de Janeiro opracowany przez firmy IBM, Cisco oraz Samsung 
system wykorzystywany do przewidywania powodzi i ych lawin, do monito-

do ewakuacji kibiców ze stadionu 
oraz przy wypadkach samochodowych. Singapur M

7.

Podsumowanie

. J
w miastach (w Polsce to ). k-

coraz 
smart city traktowane ako elementy inteligentnego miasta, zali-
czamy m.in. inteligentne systemy elektroenergetyczne, zintegrowany system moni-
toringu miejskiego czy e-administracja
która wykorzystuje walory kulturowe i przyrodnicze regionu/miasta,

jego 
chwili e-

,
nie u -

i strategiach, jest rozwój sieci teleinformatycznej, która sta-
nowi wsparcie dla turystów. W analizowanych dokumentach 

i rozwój systemu informacji turystycznej. Brak opisu bardziej 
wynika z ogólnych ram opracowywanych doku-

mentów, a nie ich braku w tym zakresie.
arto , np. , podj y

przygotowania do stworzenia nowej strategii rozwoju miasta do 2030 roku. Jakie 
ny zatem wspierane, i-

,

7 www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/10-najbardziej-intelientnych-miast,
43208.html
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E-TOURISM IN THE STRATEGIES OF VOIVODESHIP DEVELOPMENT

Summary

Touristic is one of the most important branches of economy. Digitalization of the 
world changes the way of communication and looking for information. The aim of the 
article is to present a place of tourism, the ICT and e-tourism in the strategies of the 
voivodeship development. 

Translated by Beata Gontar

8 i: e-
ligentnego miasta
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IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW RYZYKA W KLUCZOWYCH OBSZARACH 
ZYN

Wprowadzenie

Rozwój 
w e-

a-
rzania informacji i podejmowania decyzji. Jednym z istotnych aspektów tego proce-

e-

dzania p y-
a-
y-
y-

perspektywie wieloletniej. 

jego implemen-
a-

a
ego rodzaju
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Przeprowadzona identyfikacja czynników ryzyka w kluczowych obszarach 

podejmowanych w celu doprecyzowania zakresu funkcjonalnego systemu informa-

budowy maszyn w ramach projektu badawczego rozwojowego realizowanego 
Poli-

1.

1. 
budowy maszyn

o-
2 lub jako „prawdo-

[…] o-

m – przez 
zmniejszenie wy –

z-
3.

Niestety,

u, 
przetwarzaniu informacji.

z-
o-

nia zakresu 

1 A. W. 
, w: Koncepcje, metody i narz

, red. J. Pyka,
Assumptions for the creation of a system supporting knowledge management in an

enterprise of mechanical engineering industry. Information systems in management XIII. Busi-
ness intelligence and knowledge, s. 19-27, WULS Press Warsaw 2011.

2 A. Matuszewski: z-
wojowych, „ Drzewny” 1996, nr 8, s. 2.

3 T. yklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, 
–Warszawa–Kraków– , s. 216.
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e-

a-

gospodarczego i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji” 4. Wiliams, 

ntyfikacja i ocena ryzyka oraz walka z jego 
5.

o-
e-

6:
- zred
- nadania

a

jest ustalenie obszarów (dziedzin) ryzyka, rozmiar

skutki ryzyka.

analizowa-
7, drugi – 8. W ramach 

y-
wiadu bezpo , prze-

i-

4 S. Nahotko: , Wydawnictwo OPO, 
Bydgoszcz 2001, s. 91.

5 C.A. Wiliams, M.L. Smith, P.C. Young: zanie ryzykiem a ubezpieczenia. Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 57.

6 K. Wodarski: 
. Monografia,

7 A. ski, W.
, w: 

w warunkach kryzysu, , Sopot 
2011.

8 A. …
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y-
d-

9:
- - o-

-

-technicznej oraz infrastruktury in-
formatycznej,

-
-

-
od odpowiedniej wiedzy na temat dostawców i kooperantów,

-
produkcyjnych istnieje koni infrastruk-

a-
niu potrzeb kadrowych w relacji do realizowanego portfela kontraktów,

-

waj
cych na parametry ekonomiczno-finansowe portfela kontraktów,

- zawieranie i realizacja korzystnych kontraktów wymaga wnikliwej anali-
makro- i mikroeko-

nomicznych. 
Aspekt ryzyka w realizacji portfela kont

- identyfikacja czynników ryzyka,
- pomiar poziomu ryzyka,
- ocena czynników ryzyka,
- o cych czynniki ryzyka.

9 Assumptions for the creation…; K. Dohn, A. Gu-
Uwarunkowania decyzji o realizacji kontraktu w

maszyn, nr 702, Ekonomiczne Problemy U
nr 87, WNUS, Szczecin 2012, s. 642-
informatycznych…
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-
- straty,
-
-

2. 
budowy maszyn 

y-
nego 

ryzyka niezwykle istotnym zagadnieniem jest identyfikacja czynników ryzyka 

Identyfikacja czynników ryzyka jest pierwszym procesem w ramach zarz
ników ryzyka wraz 

o-

z-
nych mu

o-

ustalony w
, je 

a-
a realizacji 

kontraktów na indywidualne zamówienie klientów na potrzeby opracowywanego 
a-

rach) w realizacji kontraktu, tj. zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja, oraz dodat-
kowo ustalono czynniki ryzyka dla portfela kontraktów. W efekcie przeprowadzo-

tych obszarach, d-
nia

a w obszarze zaopatrzenia: 
-
- u-

rze gospodarczej,
-
- dzania j

zaopatrzenia.

-
- niski poziom prac badawczo-rozwojowych,
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- poziom kompetencji technicznych pracowników,
-
-
-

produkcji. 

-
- brak s
-

-
- ystemu zarz dzania 

dystrybucji.

-
-
- ich pracowników,
- o-

duk
-
-
Przeprowadzona identyfikacja czynników

k-
orma-

o-
w ryzyka. Odpowied-

nio gromadzona i przetwarzana wiedza (np. z wykorzystaniem metody Case-Based-
a-
i-

czenie poz
skutków.

e-
a-

a kontraktów zdeterminowanych przez specyficz-
y-
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y-

w strukturze systemu w
-

w module „Zaopatrzenie”,
- em realizacji kontraktu w obszarze produkcji” 

w module „Produkcja”,
- obszarze dystrybucji” 

w module „Dystrybucja”,
- i-

cze”.
Docelowo struktura rek a-

-
- identyfikator kontraktu, do którego przypisany jest czynnik ryzyka,
-
- obszar ryzyka,
-
- opis czynnika ryzyka,
- ,

ej,
- czynnika ryzyka.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania w zakresie analizy czynników ryzyka w przedsi

1.
k-
u

.
2.

entyfikacja czynników ryzyka z d-
e-

, tj. zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja.
3. Odpowiednia identyfikacja czynników ryzyka, ich pomiar i ocena, a przede 
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z tym identyfikacja i analiza czynników ryzyka jako istotne zasoby wiedzy 
e tan wprowadzone do 

.
4. t-

udowy maszyn powinna 
-

e-
cyfiki procesów technologicznych i biznesowych realizowanych w tym 
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RISK FACTORS IDENTIFICATION IN KEY ACTIVITY AREAS 
OF A MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY ENTERPRISE

Summary

In the paper the author pointed out the importance of risk management in 
a mechanical engineering industry enterprise. Based on questionnaire surveys key risk 
factors in the activity of a mechanical engineering industry enterprise were identified, 
with a particular emphasis on the specificity of investigated enterprises (mainly result-
ing from the realization of contracts-to-order). The author discussed identification, cate-
gorization and classification of risk factors. The undertaken identification of risk factors 
in key areas of the analyzed enterprises is the part of a wider research aimed to deter-
mine the functional range of the system supporting knowledge management in 
a mechanical engineering industry enterprise.

***
-2013 jako projekt 

badawczy rozwojowy nr 03-0112-10/2010 z dnia 9.12.2010 r.
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SYLWIA KONECKA

DOSTAW W DOBIE E-BIZNESU

Wprowadzenie

Firmy przed wyzwaniem e-biznesu, czyli wykorzystaniem 
internetowych do wspierania swoich procesów biznesowych

o tym liczne raporty firm konsultingowych, takich jak: Forrester Group, Gartner 
Group, Morgan Stanley, KPMG, Accenture, oraz publikacje naukowe. Rozwój 
technologii informacyjnych (Information Technology – IT) sprzyja tworzeniu za-

poprawy
czynnikiem sukcesu wyni-

e-biznesu
z firmy.

e-biznesu 1.

aw

Zdaniem niektórych autorów2

Na p
przewaga konkure 3.

1 R. Cagliano, F. Caniato, G. Spina: E-business strategy. How companies are shaping their 
supply chain through the Internet, „International Journal of Operations & Production Manage-
ment” 2003, Vol. 23, No. 10, s. 1142.

2 , red. , PWE, Warszawa 2010, s. 156.
3 J. Kay: Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 9.
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4.
5.

wisu 
i dystrybucji produktu do klienta. Wskazuje co produkcja, dystrybucja

6.

j-

7 wed

na docelowe rynki oraz 
rozwijanie kluczowych kompetencji. Dopasowanie to do korzy-

-biznesu.
Na jednym z etapów prac przeprowadzonych w ramach projektu badawczego 

, realizowanego w WSL,
lean), zwinny (agile), (stra-

(theory of con-
straints)8, szybkiej reakcji – -zwinne (lean agile), wydajny (efficient), 

risk-hedging), reaktywny (responsive
(vulnerable resilient), przejrzysty (visibility), kruchy (fragile o-
ny (connected), szybki (speed), elastyczny (flexible), ciasny (tide), modularny (mo-
dular), indywidualny (individual), pull i push, zdolny do dostosow
rynku (adaptability alignment), wirtualny 
(virtual effective reverse supply 
chains green supply chains
te closed loop supply chains sustainability 
supply chains), e- e-supply chains).

4 Por. T. Hines: Supply Chain Strategies, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004, s. 5.
5 , s. 33.
6 S. Chopra, P. Meindl: Supply Chain Management. Strategy. Planning, and Operation,

Wyd. Pearson, New Jersey 2010, s. 38.
7 C. Bozarth, R.B. Handfield, , Helion, Gliwice 

2007, s. 256.
8 R. Rudnicki: , w

www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/rudnicki/default_pliki/Z%C5%81D%20wyk%C5%82ad.ppt, 
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Do w a wymienionych strategii po
naj

-

produktu.
Z produktem stricte e-

– oparte na popycie 
rzeczywistym lub oparte na popycie prognozowanym.

w-

Badacze, , brali 
.

,
– y-

–

Na p
na produkty funkcjonalne i innowacyjne oparto na charakterze ich popytu. Produkty 

podstawowe, niezmienne w czasie potrzeby, Bozarth nazywa je standardowymi. 
Produkty innowacyjne cech
charakter, co utrudnia prognozowanie popytu.

–
y-

e-
,
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o-
Aby konku-

outsourcing
do 9

10. a-
i-

W tej determinancie strategii
- l-

- e-

3. Wirtualne i e-

wirtualne i e- o-
-

d-
s 11. o-
dukcji,
danego produktu12.

a-

zasobów e

trzy podstawowe czynniki:
- technologia informacyjno-komunikacyjna,

9 R. Lowson, R. King, A. Hunter: Quick Response: Managing the Supply Chain to Meet 
Customer Demand, John Wiley and Sons, London 2000, s. 43.

10 K. Preiss, S.L. Goldman, R.N. Nagel: Cooperate to Compete: Building Agile Business 
Relationships, Van Nostrand Reinhold, New York, 1996.

11 M.B. Watson-Manheim, K.M. Chudoba, K. Crowston: Discountinuities and Continuities. 
A New Way to Understand Virtual Work, „International Technology and People” 2002, Vol. 15, 
No. 3, s. 191-209.

12 T. Wilson: Service Links Virtual „Demand Chain”, Internet Week, Manhasset, Sep. 13, 
1999, s. 32.
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- ,
- kompetencje wyspecjalizowanych uczestników13.

r-
tualnych organizacji:

- wspólne ponoszenie kosztów infrastruktury,
- wprowadzenie koncepcji logistyczn
-
-
Technologie informacyjne o-

strzeganiu jej po-

o e- te

powinny b
u-

u e-logistyka czy e- d-
- a-

- , takich 
jak14 ku produktów 

, istotna rola systemów 
ERP (Enterprise Resource Planning) , efek-

o-
rzystaniem standardów: EDI ebXML, korzystanie z komputerów mobilnych 

,

Elementem specyficznym e- k-

aukcji internetowych, wirtualnych hurtowni. Systemy e- y-
n-

n-
cepcji sztyw konfigurowanych tradycyjnie, na bazie cz
sto wieloletnich kontraktów – , t-

iejsze wa-

13 , red. D. Kisperska- Wydawnic-
two Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 34.

14 W. Wieczerzycki: , w: Strategie 
…, s. 118-119.
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-

-
-
-
-
- bardziej

o-

o-

ma szeroki wachlarz u-
mu produktowi , np. iPady, 

notebooki itd.15

-

, sukces realizacji 
,

4. E- aw

zastosowania e- 16:
-
- tów (69,9%),
-
-
-
-
- rozwijanie praktyk e-zaopatrzenia (38,6%),
- 19,3%).

- k-
-biznesu.

15 A. Kostecka: end-to-end, 3 stycznia, wy-
wiad z R. Martinem, seniorem wiceprezydentem Global Supply Chain Competitive, Capabilities 
International, www.log24.pl [ .03.2012].

16 S.R. Croom: The impact of e-business on supply chain management. An empirical study 
of key developments, „International Journal of Operations & Production Management” 2005, Vol. 
25, No. 1, s. 55-73.
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Etap pierwszy to „pozyskiwanie klientów”, c a-
-biznesowych, takich jak e-mail i witryny inter-

-biznesu na tym etapie.
Etap drugi to „z ”

firm
Etap trzeci reprezentuje wykorzystanie systemów e-biznesu w celu wspierania 

37%
etapy.

zazwyczaj ilustruje rozmieszczenie systemów e- a-

ym e-
-biznesu, takich jak e-

e-
% ziomu.

-

-biznesu na poziom obs ,

– .
-

, jak: zapasy, magazyny, 
e -biznesu na 

ozytywny.

Podsumowanie

informacyjne, ale
, o-

pytu. Dwie strategie – wirtualnych i e- – r-
a-

-
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-biznesu pozwala 
-
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SUPPLY CHAIN STRATEGIES FOR E-BUSINESS TIMES

Summary

The article quotes a fragment of research on strategies for supply chains, in which 
it was, inter alia, their identification and the identification of determinants influencing 
them. Among determinants were not included IT technologies, but stressed that the use 
of IT affects them, for example reduce the effects of fluctuations in demand. Two strat-
egies - virtual and e-supply chains are discussed in more detail, because of its associa-
tion with the development of the Internet. The whole consideration was completed anal-
ysis of e-business areas related to supply chain strategies. Examination of the supply 
chain strategy in the context of e-business, allows to deduce that the implementation of 
e-business tools should be subordinated to the supply chain strategy, which is driven by 
business strategy. 

Translated by Sylwia Konecka
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MODELOWANIE PROCESU REALIZACJI ZAMÓWIENIA
DOSTAW WYROBÓW HUTNICZYCH

Wprowadzenie

Organizacja procesu realizacji zamówienia decyduje o poziomie logistycznej 
i lokalizacji mate-

(pull) lub pchania (push),
realizacji zamówienia i czas trwania poszczególnych faz e.
W systemie pull ,
determinuje czas realizacji zamówienia. Cykl realizacji zamówienia w systemie 
push jest krótszy i obejmuje a-

1.

nstalowane we wskazanym 
miejscu2. z-

popytowo, 

, j-
o-

dukcji. Prze

1 J. Bendkowski, W. Kramarz, M. Kramarz: o-
sowanej. Wybrane zagadnienia

2 M. Christopher, H. Peck: Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2006, s. 87.
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produktu pod potrzeby odbiorcy, a-

o-
o-
y-

1. 
– aspekt podwykonawstwa

budowane w celu wytworzenia i dostarczenia wyrobów, w tym: sieci dostaw, sieci 
biznesowe, wielowy

u-
d-
a-

i Meindl
a-
u-

podwy-

e-

k-
d-

stawie prognozowanego popytu (system push ó-
pull)3.

Proces realizacji zamówienia, analizowany w literaturze w ostatnich latach, 

r-

3 W ten sposób fazy cyklu realizacji zamówien P. Benson: Dla-
. „Harvard Business Review Polska”, luty 

2005, nr 24, s. 177-123.
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ganizacje (podwykonawców) w proces realizacji zamówienia. Takie decyzje po-

, nieustan-
,

k-
d-

wykonaws , o-

y-
mi. Aspekty podwykonawstwa oraz prob

i Evers4.
push

ji. Jako kluczowy 

ó-
wienia i prog

a-
ty, które otrzymali, o-

, i kooperacji 
detalistów. 

W systemie pull, a-

5.

z zap

procesu realizacji zamówienia, liczby

4 X. Wan, P. Evers: Supply chain networks with multiple retailers: a test of the emerging 
theory on inventories, stockouts and bullwhips, „Journal of Business Logistics” 2011, 32 (1), 
s. 27-39.

5 J. Bendkowski, M. Kramarz: Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy, Wydawnic-
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d-

Machowiak6

- w –

- z
realizowanych przez poszczególne

- s a-
odarczymi.

t-
o-

cech konkure
, jak i operacyjnych 

zasobów itd. 
Autorzy specjalizu

7, 8. Relacje sieciowe jako istotne
do

miejsca przez
o-

9:

y-
yni-

o-
ona. Sytuacje takie 

6 Logistyka, red. D. Kisperska-M S. , Biblioteka Logistyka,
7 M. Christpher, H. Peck: The five principles of supply chain resilience, „Logistics Eu-

rope” 2004, Vol. 12, No. 1, s. 81-90.
8 R. Mason-Jones, B. Naylor, D. Towill: Lean, agile or leagile? Matching your Supply 

Chain to the marketplace, „International Journal of Production Research” 2000, Vol. 30, No. 17,
s. 61-73.

9 W. Kramarz: , Ze-
Organizacja i Zarz Gliwice 2012, z. 60, s. 153-164.
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.,
, , które uniemo

ó-

stwo transportowe.

dukcyjnych i logistycznych (tabela 1).

Tabela 1

- o
w realizacji zamó-
wienia,

- niekompletne 
zamówienie,

- zamówienie wadli-
we,

- nieterminowa 
dostawa,

- z

- z - b - z s-
tem informatyczny, - niedostosowanie warunków realizacji zamówienia do 

- le dobrani partnerzy biznesowi, - le 
zaprojektowane relacje w sieci dostaw, - n r-

- z -
u - z
logistycznych – z - t

- awarie maszyn, - z a-
- d

ów)

opracowanie .

z zamówieniem, które otrzyma. Podwykonawca otrzymuje prognozowany plan 
, o-

w
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Tabela 2

)

- o
dostawy,

- dostawa niekompletna,
- dostawa wadliwa,
- z

- z - niedostosowanie warunków 
dostawy d - ograniczone 
dostawcy, - z - uszkodzenia 

- t finansowe dostawcy, -
t kadrowe dostawcy, - awarie maszyn,
- problemy z zaopatrzeniem

opracowanie .

- ,
czynni , a-

wzajemnie (rys. 1).

Rys. 1. Analiza przyczynowo-

opracowanie .

Katastrofy 
naturalne

Warunki 

Kongestie 

Odchylenie: 
- zamówienie 
niezrealizowane,
- zamówienie 
niekompletne,
- zamówienie 
wadliwe,
- zamówienie 
nieterminowe,
- nadmierne 
zapasy

Dostawca 

Klient –
na wszystkich uczestników procesu

Dostawa niezreali-
zowana na czas

Dostawa 
niekom-
pletna

Dostawa 
wadliwa

Przestoje 

Nadprodukcja 

produkcyjno-
logistycznego

wyrobów

Braki w stanach 
magazynowych

Niekompletne 
informacje w 
dokumencie 
zamówienia

Zamówienie 
rzeczywiste
niezgodne z 
planowanym

dostawa

Uszkodzenia 
w transporcie

Kryzys gosp.
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-
o-

klienta.
,

, jak i operacyjnym 
graj

3. 
systemó

podwykonawstwa wybranych operacji produkcyjnych, rozszerza dotychczasowe 
modele sterowania prze -
produkcyjny organizacje 

o-

e-
n-

, jak 
i logistyczne, z-

trzy

transportowe. K poprzez 
) i logistycz-

o-

(rys. 2) w e-

,

o-
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Rys. 2.

o SIM.

o-
j-

i u podwykonawcy ustalono na poziomie 80 ton, co odpowiada górnej granicy po-
-80 ton) i o-

pytu na poziomie 80

o-

i m z trzech punk-
a-

rys. 3).

ci produkcyj-
w granicach 30-

,
na poziomie 95%. Wyniki 

a-
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Rys. 3. 

opracowanie .

Podsumowanie

hutniczych jest przy-
o-
a-

o poz
-skutkowa wskazuje 

,
a-
i-

a-
bilizacji w 
zmiany systemu, o-

y-
przez zmiany stanów zapasów w celu 

e do problemów 
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MODELLING OF THE CYCLE OF ORDER EXECUTION 
IN THE NETWORK SUPPLY CHAIN OF SMELTING PRODUCTS

Summary

Turbulent environment and large demand fluctuations induce numerous enterprises to 
cooperate with other organizations in supply networks. Enterprises try to cooperate in differ-
ent configurations enabling an increase in value added. Since the basic processes forming the 
usefulness of form, place and time are production operations and logistic processes, hence 
cooperation in these two task areas is increasingly essential. Therefore, subcontracting of 
production and logistic tasks is an essential factor determining the structure of contemporary 
supply chains which are called network chains. The resistance of network supply chains to 
disruptions is the same important exploratory area. Moreover, from the perspective of indi-
vidual chain links forming a network supply chain, an essential issue is the skill of adapting 
itself to variable conditions of the environment and changes in the structure of the chain 
itself. In the article a process of the completion of an order in the network supply chain was 
being modeled. In the modelling disruptions in material flows were included. 
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A DISTRIBUTED SMART HOME ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEM

Introduction

Many researchers claim that the next revolution of the Internet will properly 
be the Internet of Things (IoT). This revolution moves commonly known devices 
and objects to the Internet in a distributed manner. Based on this future perspective 
it assumed that they will be available in our smart homes as smart objects. Smart 
homes will have a huge impact on our future life. They will be able to act “intelli-
gently” and provide services according to our personal preferences. Because IoT 
and their communication network systems are distributed, it is assumed that smart 
home systems could benefit from using a distributed architecture. Such a design 
strategy means distributing the smart home event and action processing between 
different parallel smart home systems. In addition the processing and network load 
can be placed on specialized hardware which is able to support this. 

A distributed smart home system is also an enabler for a variety of different 
smart object types that offer different processing ability, different network re-
sources1 and the possibility to use the concept of embedded cloud computing2.

A high degree of home automation has disadvantages in form of reduced us-
ability. Users lose control and are overloaded with information from all the smart 

1 S. Bhardwaj, T. Ozcelebi, J. Lukkien, C. Uysal: Resource and Service Management 
Architecture of a Low Capacity Network for Smart Spaces, IEEE Transactions on Consumer 
Electronics 2012, Vol. 58, No. 2, p. 389-396.

2 X. Ye, J. Huang: A Framework for Cloud-based Smart Home, International Conference 
on Computer Science and Network Technology 2011.
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objects contained in a smart home3. An efficient way to deal with these problems is 
by employing an artificial intelligence framework that pre-processes, combines and 
sorts the huge amount of events that arrive from the smart objects. This concept 
ensures that only filtered events at a high level are brought to the user’s attention.

This paper presents a distributed smart home architecture that is divided into 
a layered model. These layers offer a different complexity level of the embedded 
distributed artificial intelligence. At the lowest layer smart objects exists, they are 
small cheap embedded microcontroller based smart devices that are powered by 
batteries. At the next layer more complex systems exist. These systems offer the 
needed processing capability to support and run more complex artificial intelligence 
algorithms. In the presented system only two ayers exits, but in theory more layers 
could be used.

From a more detailed viewpoint this paper presents a distributed smart home 
system that contains two layers. These are named: Smart Home System part I (SHS-
I) and Smart Home System part II (SHS-II). The SHS-I system is a distributed arti-
ficial intelligence system that is embedded into the smart home devices. It offers
a simple system that is able to learn and predict stateless user actions as e.g. making 
breakfast, taking a shower, etc. SHS-II is basically a system that is able to learn an 
activity from a sequence of user initiated actions and propose a correlated smart 
home activity to the user.

The primary limitation of this work is that it only supports single user scenar-
ios. However, this choice is justified by assuming that each user is identified by 
a human-recognition-based system, for example, based on a smart phone location 
system or a camera system4.

1. Related work

Most work on smart home systems uses a centralized approach where the 
smart home sensors interact with a centralized server positioned in the smart home 
or offered as a cloud based service 5. Some researchers look into using a distributed 
concept. Reinisch et al. discuss an Smart Object (SO) i.e. agent, based smart home 

3 Bernheim, A.J. Brush: Home Automation in the Wild: Challenges and Opportunities,
ACM Conference on Computer-Human Interaction 2011.

4 T. Gill, J.M. Keller, D.T. Anderson, R.H. Luke: A system for change detection and 
human recognition in voxel space using the Microsoft Kinect sensor, in IEEE, Applied Imagery 
Pattern Recognition Workshop (AIPR) 2011, p. 1-8; L. Xia, Chia-Chih Chen, J.K. Aggarwal: 
Human Detection Using Depth Information by Kinect, IEEE Computer Society Conference on 
Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW) 2011, p. 15-22.

5 D. Cook, A. Crandall, B. Thomas, A. Krishnan: A Smart Home in a Box, IEEE NCASAS 
2012; X. Ye, J. Huang: A Framework for Cloud-based Smart Home, International Conference on 
Computer Science and Network Technology 2011.
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named ThinkHome6. They introduce a concept where an ontology based knowledge 
database processes and store learning. This learning is supplied from a set of highly 
specialized agents in a multi-agent system. Each agent has its own scope as e.g. an 
AI based agent, user preference agent, context inference agent, etc. On top of the 
multi-agent system is the user interface where preferences and control can be ap-
plied to the system. Their approach use a high level allocation strategy for the 
agents which is the opposite of this work which assumes that agents are atomic.  

A paper by Alam et al. published in 2012 support the concept of using distrib-
uted artificial intelligence agents. In their paper they review smart homes in the 
past, present and the future where they conclude: It seems that home intelligence 
will be employed in a distributed manner. This distributed intelligence may be ap-
plied in the form of smart devices. The system will also use different user interfaces 
to acquire user feedback, most of which will be based on auditory, visual, and hap 
tic perceptions.

This statement is in good agreement with the presented work. The same point 
of view is stated by Shoraby et al. in their book about sensor networks7.

2. Centralized vs. distributed approach

As stated in the introduction, IoT devices (named SO) and their communica-
tion systems have a distributed nature and it is reasonable to assume that using 
a similar approach in smart homes will be beneficial. Thus, these SO are designed
to use distributed networks like most Wireless Sensor Networks (WSN) do. This 
means that they use a WSN topology that is mesh-based, star-based or a mix be-
tween these. In a smart home the mixed variant will properly be the dominant one 
because it will consist of a collection of network hybrids defined by the different 
standards as e.g. IEEE 802.11a /b/g (WiFi), IEEE 802.15.1 (PAN/Bluetooth), IEEE 
802.15.3 (ultrawideband) and IEEE 802.15.4 (ZigBee). Added to this will be the 
existing standards for simple home control systems as e.g. Insteon, UPB, X10, 
Z-Wave and CEBus. Using a mixed WSN topology means that there will be a col-
lection of islands linked together by a clustering node that in turn links to the over-
all network. In such a framework the SO network load will be high because each 
SO node will need to emit the high level of sensor events normally found in a smart 
home. E.g. in the CASAS data set8 it was found that the average number of sensor 
events on a daily basis is large, i.e. 1795. For battery powered nodes that need to 

6 C. Reinisch, M. Kofler, W. Kastner, ThinkHome: A Smart Home as Digital Ecosystem, 
IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies (IEEE DEST) 2010.

7 K. Sohraby, D. Minoli, T. Znati: Wireless Sensor Networks, Wiley interscience 2007.
8 D.J. Cook: Learning Setting-Generalized Activity Models for Smart Spaces, IEEE 

Intelligent Systems 2012, Vol. 27, No. 1, p. 32-38.
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use a wireless transmitter this amount of events will fast wear out the batteries. 
A second factor that adds to the WSN load is the routing of messages that takes 
place in single and multi-hop networks. 

An alternative to the mixed WSN topology could be to distribute the artificial 
intelligence processing so each SO cluster performs part of the needed processing 
locally. This approach exchanges the battery power needed for wireless transmitting 
with the much less power needed to run part of the artificial intelligence system. 
However, because these nodes have a very restricted processing capability and lim-
ited battery resources they are not capable of doing all the processing needed for 
running a full-blown artificial intelligence system. So, conclusively it is beneficial 
to divide the processing of the artificial intelligence system into layers where the 
different layers take care of an appropriate part of the calculation burden.

A comparison of the distributed smart home system from the previous discus-
sion with a more centralized system reveals that distributing the reasoning layer into 
some SO also distribute the network load. This means that the heterogeneous net-
work elements and its transmission channels connecting them to the distributed SOs 
are able to work in parallel. This lowers network load in the bottlenecks that e.g. 
a centralized server would create. Distributed SOs  also provide some of the benefit 
given by a lumped network meaning shorter distances, i.e. less noise sensitivity, 
lower power  consumption and the possibility to use different routing and bridging 
technologies, i.e. an average lower network load. Regarding single point of failure 
and power savings the SO approach also benefits from its distributed nature. SOs 
not in use can be powered down and if some of them fail the other will still be able 
to work, but with a reduced performance. However, looking into the downside and 
the non-effected parameters distributing SOs does not solve the problem when 
a specialized SOs fails, if e.g. the heating SO fails the complete heating system will 
also fail. Adding more wireless SOs that communicates in parallel adds a new radio 
disturbance problem in form co-channel and adjacent channel interference. Fur-
thermore, the user interface part does not provide a clear coupling between the 
smart home device and the portable interface device. So, dividing a smart home into 
some functional units does not solve all the problems. 

3. The smart home system architecture model

An abstract model over the presented smart home system architecture is illustrated in 

Fig.
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Fig. 1. An architecture model for a distributed smart home

Source: own elaboration.

Rightmost in Fig. 1. is a smart home user who carries out scenarios in the form 
of a normal living pattern in a smart home. This way the user interacts indirectly 
with the smart home by triggering sensors and receives feedback in the form of 
actions. These actions are carried out by the smart home system actuators. In the 
presented smart home system these sensors and actuators are collected into groups 
named Smart Objects (SO). An SO node also contains processing power in form of 
an embedded micro processor or micro controller. This allows the SO to implement
artificial intelligence and thereby enables it to act intelligently. The artificial intelli-
gence part in a SO is named an agent. So, one particular agent handles one particu-
lar action like e.g. turning the kitchen table light on when the agent detects that the 
user would like to dine. 

A collection of SO (that contain a collection of agents) are assigned the con-
ceptual name SHS-I. Such a system is minimalistic in many ways. I.e. it is limited 
by the low amount of processing power available in the small embedded microcon-
trollers and the available battery power source, etc. To overcome these limitations 
an advanced and extended smart home system is added in form of a more sophisti-
cated artificial framework. This framework is named Smart Home System two 
(SHS-II) to indicate that it is an add-on to SHS-I. Actually, the SHS-II system is 
also a distributed system, i.e. it consists of many devices that contain communica-
tion capability and processing power like e.g. a TV or a radio. 

The SHS-II cannot be used as a standalone system because it require the pre-
dicted actions from the SHS-I system or from some other compliant systems, as 
input. Thus, is uses the actions from SHS-I that is suggested to the user or carried 
out by the system to make its own prediction.
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4. The smart home system behaviour model

Fig. 2. Context model for the smart home system

Source: own elaboration.

The presented smart home system offer services to its user based on artificial 
intelligence. One of its main goals is to learn from the user’s habits when a user 
related activity is performed. Based on this learning, the system offer related actions 
in the form of scheduled services to the user. These services are recommended to 
the user, for example by using a smart phone interface or put into a smart home 
calendar.

The presented smart home system is illustrated in Fig. It consists of two 
blocks and some communication links. These blocks are named: smart home system 
part I (SHS-I) and smart home system part II (SHS-II). As illustrated in Fig, the 
user (green smiley) carries out scenarios in a smart home. These scenarios triggers 
strategically placed sensors that are connected to the smart objects (SOs) contained 
in the SHS-I context. Such an activation of the SOs causes an action sequence to be 
emitted that needs to be processed by the smart home systems SHS-II. Some of the 
events are from smart objects that can schedule services to the user (e.g., turn on 
TV). These events are action-events that are named “actions” to distinguish them 
from the simpler sensor events (e.g., a door open/close switch) that are named 
“events”. However, the term actions are twofold because they contain both an ac-
tion and an event part. The action part enables the user and the smart home system 
to manipulate embedded actions, such as, turning on the kitchen light. Whereas the 
event part is only informative, that is, it emits events to the smart home system (e.g. 
information on the kitchen light status). Based on these emitted events, the smart 
home system predicts and suggests actions to the user. Thus, from a more technical 
perspective, the actions are used to learn from the user’s actions and thereby train 
the smart home’s artificial intelligence in handling that particular action. Based on 
this trained behaviour, the smart home system processes incoming events and if the 
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correlation is high enough, it suggests activities to the user or performs them 
autonomous. 

It is noted that the SOs contained in the SHS-I system is agent based; i.e. only 
one instance (agent) is trained for each particular user action. So, when an event is 
triggered, all the connected SO agents receive it and each of them calculate a poste-
rior probability that is compared to a threshold limit. If the probability exceeds the 
threshold limit an action is scheduled. The SHS-II system Fig receives the pre-
processed actions from SHS-I system and uses it to make more advanced predic-
tions. 

5. Smart home system I and II object models

An object process methodology model for the SHS-I and SHS-II systems are
presented in the following section. 

The SHS-I system is a framework that contain SOs. Each of these SOs con-
tains a collection of highly specialized agents where each agent takes care of one 
particular action. So, the presentation covers the object model for one of these 
agents.

As shown leftmost model in Fig, the user (SH-user object) carries out scenar-
ios by performing normal living pattern in a smart home (leftmost process).

Fig. 3. Object model of the agents containing the SHS-I and SHS-II systems

Source: own elaboration.

When the user interacts with the smart home system through these scenarios, 
the SOs contained sensors are triggered and activated (Sensor object). Each sensor 
emits events that are received by the agents contained in the SO. On arrival, these 
events are annotated with a time stamp (Annotate process). At this point, the anno-
tated events are divided into two streams: one for actions that are fed to the activity 
learning process (Act. learning) and the other for simple events that are fed to the 
activity prediction process (Act. prediction). Thus, the activity learning process only 
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uses actions for training the artificial intelligence model positioned in the agent 
activity object (Activity object) and simply ignores the other event types. Based on 
the trained artificial network, the activity prediction process processes the annotated 
events and thereby predicts an upcoming user activity. If an acceptable activity 
posterior probability level is found, the activity prediction process schedules the 
activity on the addressed smart object (Device object) and thereby offers the pre-
dicted service to the user or schedule it autonomously.

The SHS-II system it is illustrated in Fig rightmost part. The user interacts 
with the SHS-I system as described earlier. The agents in the SHS-I system send 
predicted actions to the SHS-II system. As discussed earlier the SHS-II system is 
distributed, i.e. it consists of a collection of dissimilar systems where each one has 
different processing and communications capabilities. I.e. an instance has been 
dedicated to capture one specific predefined high level user activity, for example, 
set the home light, heating and ventilation system to “nobody home state”. So, in 
a smart home context, many of these instances must be expected to coexist.

The last part of the SHS-II system behaviour is very similar to the one de-
scribed for the SHS-I system why it will not be presented further.

6. Smart Home system example usage scenario

A scenario is presented to illustrate the use of the smart home system. The 
smart home user Bob performs the following scenario: Bob enter the kitchen to get 
something to eat so he takes a plate from the cupboard and sits down at the dinner 
table. When he makes this change dinner table kitchen light automatically is 
switched on and set to a coloured that visualises the food in a nice way. Some nice 
relaxing music also plays in the background. The wall mounted monitor shows all 
the last mails and face-book new. It also remembers him that the football match 
starts at 19.00.        

Even though this scenario seems simple a lot of complex processing and
communication is going on behind the scene. First, the scenario needs to be learned 
by the artificial intelligence system where it adapts and tracks the user behaviour. 
Next, the artificial system needs to be able to predict the user activity pattern and 
suggest actions based on this. 

To illustrate these parts, i.e. the learning and prediction sequences a sequence 
diagram covering this scenario is shown on Figure 4.

This SO emits information about this activity in form of an action-event. This 
action-event is captured by the connected SO that uses this to update one of its con-
tained agents by looking into the events that have arrived in the past - limited by 
a certain time window.
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The prediction process works the other way around, i.e. the agent monitor the 
incoming events and if some degree of match relative to the learning events can be 
found the action that triggered the learning in the first place is suggested to the user.
Flow 6 and 7 illustrates this. However, it should be noted that the actual learning 
and prediction processes are stochastic based, i.e. they are more complicated that 
presented in this high level introduction. This also means that these processes can 
change behaviour over time to track the user habits and changing behaviour. Like 
humans they also need time to learn, i.e. they have a poor performance in the be-
ginning, but enhance performance over time up to a certain limit.

Fig. 4. The Bob scenario - sequence diagram for smart object learning and predicting

Source: own elaboration.

The flows for the learning and adaptation processes are:
1. Bob enter the kitchen;
2. Kitchen room sensor (could be a PIR based sensor) detect his presence and 

inform the dining table SO;
3. When Bob takes a plate and move it to the dining table the cupboard sen-

sor inform the dining table SO;
4. Bob sits down at the dining table, this is informed to the dining table SO by

the dining table sensor;
5. Bob uses his smart phone to remote control the dining table light;
6. This action is observed by the dining table SO, that learns from the past 

sensor events and this action;
7. When learned, the dining table SO will set the light to dine mode when it 

detect flow 2, 3 and 4.
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Conclusions

This paper discusses using a distributed artificial intelligence approach as an 
alternative to the common centralized approach. It is found that a distributed con-
cept has many advantages compared to a centralized concept. Some authors also 
claim that a distributed agent based approach will be the future of artificial intelli-
gence in smart homes. In addition, using a distributed concept also seems as a logic 
consequence of the distributed area of internet of things. Because this area is still in 
its infant more research is needed to clarify its potential.   
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A DISTRIBUTED SMART HOME ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEM

Summary

A majority of the research performed today explore artificial intelligence in smart 
homes by using a centralized approach where a smart home server performs the neces-
sary calculations. This approach has some disadvantages that can be overcome by shift-
ing focus to a distributed approach where the artificial intelligence system is imple-
mented as distributed as agents running parts of the artificial intelligence system. This 
paper presents a distributed smart home architecture that distributes artificial intelli-
gence in smart homes and discusses the pros and cons of such a concept. The presented 
distributed model is a layered model. Each layer offers a different complexity level of 
the embedded distributed artificial intelligence. At the lowest layer smart objects exists, 
they are small cheap embedded microcontroller based smart devices that are powered by 
batteries. The next layer contains a more complex system that offer the needed process-
ing capability to support and run more advanced artificial intelligence algorithms.

Translated by Per Lynggaard
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i-
- u-

a-

GPS, GSM oraz WI- , ystemu IT powia-
, jak: 

remonty, kongestia18

(nie jest to obligatoryjne
o
(takich jak np.: autostrady, niektóre mosty i tunele). 

, i kredytowa, karty systemu T-money itp. 
seulskiej realizowane 

a-
ów , tzn. nie istnieje wymóg 

osobowych taki system posiada. Taka sama sytuacja dotyczy automatycznych urz

,
, do 

korzystania z tego rodzaju udo

18 Por. Z. Pawlak: Efficiency of Urban Congestion Problem Solving, „LogForum”2012, 2.
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1.3. Inne wybrane formy transportu

w seulskiej
tego elementu acyjnej. W po-

o-
wego swojego zadania – komunikacji rozbudowa-
nych funkcji systemu informacyjnego aglomeracji, takiego jak nawigacja czy aktu-
alne informacje o sytuacji drogowej. 

tu 
w procesie transportu. 

Komunikacja piesza jest ostatnim elementem transportu miejskiego. W tym 

aglomeracji seulskiej istnieje bardzo rozbudowany system informacyjny. Obejmuje 
on wiele elementów,

y-
stycznych),

sygnalizacji 

t-

Podsumowanie

, o-

w postaci wszechobecnej informacji

seulskiej 
swoje zalety (takie jak np. maksymalna automatyzacja i kontrola, wykorzystywanie 
powszechnych technologii GSM, GPS i WI-

Interpretation Service), yków obcych, uza-

systemu nie tylko transportu miejskiego,
jej powszechnego usieciowienia).
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E-LOGISTICS. 
NEW CHALLENGES IN THE AGE OF INFORMATION SOCIETY. 

SEOUL ROAD TRANSPORTATION SYSTEM – A CASE STUDY

Summary

The paper touches upon selected issues connected with the application of 
e-logistic technologies in Seoul, the capital city of the Republic of Korea. The author 
focuses his attention on road transportation including buses, taxis, private cars, bicycles 
and rickshaws and trishaws. The analysis was carried out on the basis of in-field re-
search of the author. Due to the extensive level of technological advancements success-
fully implemented in the transportation system applied in Seoul, the city may serve as 
an example of the information society development.

Translated by Marek Matulewski
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AGATA MESJASZ-LECH

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
HEM DOSTAW

Wprowadzenie

Rozwój technologii informacyjnych (I
w prowadzeniu 
z dostawcami i odbiorcami w celu kreowania przy 

poziom zasobów u poszczególnych partnerów.
W artykule przedstawiono wyniki analizy czynnikowej w badaniu zmiennych 

h wykorzystanie wybranych technologii informacyjnych w zarz

1. 

efektywne
rzeczowe i informacyjne, tak , pocz ó-

dostaw surowców na miejscu konsumpcji produktu przez klienta
e em e-

iorstw1. Z ono wspó
, a zatem dostawcami surowców, produ-

1 ,
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centami, dystrybutorami i sprzedawcami detalicznymi, w taki sposób, aby zaspoko-
potrzeby klientów mate

– od pierwszego ogniwa 
a-

cji oraz dzie
dostaw2.

n-
3.

u-
chu
i partnerami a otoczeniem. 

dostaw oraz koordynacji realizowanych w ich ramach procesów4. Technologie 
informacyjne

zarówno pojedynczych podmiotów, jak 
i ucha dostaw. Tym samym technolo
za istotny czynnik 5. Technologie in-

sów logistycznych praktycznie w
6. technologii

b-

Ponadto stosowanie technologii informacyjnych prowadzi do zmniejszenia kosztów 
a-

nego z przeprowadzanymi transakcjami o-
.

2 D. Prajogo, J. Olhager: Supply chain integration and performance: The effects of long-
term relationships, information technology and sharing, and logistics integration, „International 
Journal of Production Economics” 2012, 135, s. 513.

3 L. Informacja i wiedza jako zasoby organizacji go-
spodarczych, w: 
systemów rozmytych, red. L. , Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Sto-

0, s. 12.
4 J.J. Nativi, S. Lee:  Impact of RFID information-sharing strategies on a decentralized 

supply chain with reverse logistics operations, „International Journal of Production Economics”
2012, 136, s. 368.

5 G. Li, H. Yang, L. Sun, A.S. Sohal: The impact of IT implementation on supply chain in-
tegration and performance, „International Journal of Production Economics” 2009, 120, s. 125.

6 Technologie informacyjne dla ekonomistów, red. A. Nowicki, T. Turek, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego we 
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o-
tów, a 7:

-
- wsparcia strategii korporacyjnej,
- transformacji organizacji,
-
-
- integracji wiedzy,
- integracji organizacyjnej.

dostaw 8:
-

,
-

poziomu zapasów, statusu zamówienia oraz planowania i harmonogramo-
wania produkcji, co pozwala lepiej 

mi w i lepiej k je,
- i planowanie dostawców i odbiorców, co 

pozwala na 
e-

esne technologie informacyjne nie 

p. finansów, pro-
dukcji, projektowania i rozwoju produktu, konkurencji), a nie tylko tymi, które 

9:
- integracja logistyki zwi ,
- dostawca-

,
-

pozytywn ,
-

a-

7 P. Besson, F. Rowe: Strategizing information systems-enabled organizational transfor-
mation: A transdisciplinary review and new directions, „Journal of Strategic Information Sys-
tems” 2012, 21, s. 109-113.

8 D. Prajogo, J. Olhager: Supply chain integration…, s. 515-516.
9 Ibidem, s. 518.
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Integracja procesów decyzyjnych w 

2. 

strategicznych, operacyjnych 
i u-

z-
Funkcjonowanie 

o-
a trzech podstawowych strumieni: informacji, 

oraz macyjnych pozwa-
o-

10:
- o-

- ,
-

dostaw.
Integra-

cja informacji
i-

stycznych11.
Przeprowadzone 

w z
na zaufanie partnerów logistycznych. o-

12:
- integracja informacji d-

miotami,
- integracja informacji
-

10 G. Li, H. Yang, L. Sun, A.S. Sohal: The impact of IT implementation…, s. 127-128.
11 H.-L. Wei, C.W.Y. Wong, K. Lai: Linking inter-organizational trust with logistics in-

formation integration and partner cooperation under environmental uncertainty, „International 
Journal of Production Economics” 2012, 139, s. 642.

12 Ibidem, s. 644.
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- kooperacja m sprzeda-

- dostaw

a wzajemnym zaufaniem partnerów, rmacji a koope-
wzajemnym zaufaniem partnerów a koopera-

mi dzy innymi:
- systemy MRP, ERP i ych danych 

w
- a-

z
- RFID, technologi , która kont

w czasie rzeczywistym, a ponadto pozwala
elektronicznego kodu produktu13.

stan

3. Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach zmiennych 

cji zawie-
siedem r-

macyjn
i województw.

- Sekcja C – ,
- Sekcja D i E – wytwarzanie i zaopatrywan

i , g ,
- Sekcja F – budownictwo,
- Sekcja H – transport i gospodarka magazynowa,
- Sekcja J – informacja i komunikacja,
- Sekcja K: klasy 64.19, 64.92, 66.12, 66.19 i grupy 65.1, 65.2 – d

finansowa i ubezpieczeniowa,
- Sekcja L – o ,

13 J.J. Nativi, S. Lee: Impact of RFID information-sharing strategies on a decentralized 
supply chain with reverse logistics operations, „International Journal of Production Economics”
2012, 136, s. 367.
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- Sekcja M – d ,
- Sektor ICT: , 26.8, 46.5, 58.2, 63.1, 95.1.
Badaniami

zmiennych:
X1 – liczba p ych

CRM,
X2 – liczba p z automatycznej wymiany da-

nych z podmiotami zew ,
X3 – liczba p z automatycznej wymiany in-

ó-

ania poziomem zapasów,
X4 – liczba p z automatycznej wymiany in-

ó-

,
X5 – liczba p z automatycznej wymiany in-

ó-

,
X6 – liczba p z automatycznej wymiany in-

amów realizu-
a poziomem zapasów,

X7 – liczba p instrumenty automatycznej identyfika-
cji falami radiowymi (RFID).

a dotycz
województw, a zatem 

ództwa.

Dwie zmienne 

zmiennych skorelowanych w jeden c
zmiennych. 

14.

14 Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej im. 
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,

Tabela 1

Czynnik wariancji

Skumulowane Skumulowany 
%

F1 4,512562 64,46517 4,512562 64,46517

F2 1,624203 23,20290 6,136765 87,66807

o

Pierwsze dwie 
obserwowalnych zmiennych. dwa czynniki 

Na dwa czynniki wskazuje równi rys. 1).

1 2 3 4 5 6 7
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

W
ar

t.

Rys. 1. Test osypiska

opracowanie .
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ków czynnikowych zrotowanych 
za
lub , tak aby tylko jeden czynnik 
w

Tabela 2

Zmienne F1 F2

X1 -0,864964 0,338416

X2 -0,591318 0,609203

X3 -0,797020 -0,581501

X4 -0,919264 0,193699

X5 -0,911420 -0,369392

X6 -0,798766 -0,536116

X7 -0,682452 0,582251

obliczenia 

zególnych zmiennych z danym czynnikiem. 

- czynnik F1 ma
X1, X3, X4, X5, X6,

- czynnik F2 ma ch dla zmiennych: 
X2, X7.

zmienne, 
- wykorzystaniem technologii informacyjnych 

w F1),
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- wykorzystaniem technologii informacyjnych 

F2).
Drugi o-

em informacji dla systemu 

pierwszy dotyczy 
o-

sta

Podsumowanie

a-
nie technologii informacyjnych w u

anych z powstawaniem 
ych.
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DIE VERWENDUNG DER INFORMATIONSTECHNOLOGIEN 
IN DER SUPPLY CHAIN

Zusammenfassung

Die Entwicklung der Informationstechnologien (IT) hat erhebliche Veränderungen
in der Führung der Geschäfte verursacht. Die Informationstechnologien ermöglichen die
Verwaltung von Kunden- Lieferanten -Beziehungen mit, um der größte Kundenwert zu 
den niedrigsten Kosten zu schaffen. Dank der Verwendung von Informationstechnolo-
gien kann die Supply Chain schnell auf den sich dynamisch verändernden Umfeld rea-
gieren, überwinden die Störungen in der Funktionsweise der einer der Partner sein, die 
optimale Bestandsgröße der einzelnen Partner gestalten. Im Artikel wurden die Ergeb-
nisse der Faktorenanalyse in der Untersuchung von Variablen, die den Grad der Nut-
zung von IT-Werkzeugen in der Supply Chain Management zu bestimmen.

Übersetzt von Agata Mesjasz-Lech
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MONIKA ODLANICKA-POCZOBUTT
Politechnik

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMACYJNYCH 
ECHNYM

Wprowadzenie

w
zarów

j-
ci,

aprezentowanie pewnych o-
realizowanego 

procesu informatyzacji
standardów europejskich nie tylko w zakresie stosowania prawa europejskiego, ale 

.
formatycznych wspo-

Na p
(ang. Automation of Court Procedures
lat 90 XX wieku 
ACP j

dzanie w obszarach: z-

UE, jest Elektroniczna Komunikacja w Sprawach Prawnych (ang. Electronic Legal 
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Communication – ELC wadzona w au-

e-
spondencji w

– a-

i-
nawczych. System rejestruje rocznie bli

1.

h-
a-
e-

-
Rozpraw; Elektroniczny System Obiegu Dokumentów; System Archiwizacji Spraw 
oraz stosowany coraz po – System Dozoru Elektro-
nicznego.

– EPU

tycznia 2009 r. o zmia-
2. Elek-

od dnia 1 stycznia 2010 roku. 
przede wszystkim 

i-

W nowym trybie ro a-
stosowanie nowoczesnych technik informacyjnych.

- u
u pozwu,

1 Zob. Use of IT within Austrian Justice
Evaluation report of European judicial systems – Edition 2010 (2008 data): Efficiency and quali-
ty of justice, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Strasbourg 2010.

2 -
„Ustawa”

Ustawy z dniem 1 stycznia 2010 r. w tytule VII d
.
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- l-
a-

cja z prowadzenia akt papierowych, 
- o-

nicznego, 
- ogra wprowadzeniu

o-
3.

- -s k-

kraj. Ustawa przewiduje utworzenie e- o-
o-

z-
- a-

– a-
o-

y-
-

podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym 
w elektronicznym 

r-
matycznym e-
pism proce e-

2. System Wspomagania Organizacji Rozpraw – SWOR

ictwie 
a-
i-

mowania, które z jednej strony jest zintegrowane 
s , z drugiej 

3 J. (rzecznik prasowy ministra s ): -
zekiwania, fragmenty  wypo-

wiedzi z 30.12.2010, http://ms.gov.pl/
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, jak i na ze
4. SWOR funkcjonuje w ramach systemu SAWA, który jest kompleksowym 

s a
w s a

s apelacyjnych w Polsce, a chwili  
obecnej proces ten nadal jest realizowany. 

o-

jest p e-
i-

rozpraw.

Rys. 1. R

http://www.infobox.com.pl/?site=article&idd=56&ida=900 [ 26.04.2012].

Zawiera
d-

n-

prezesa s

4 www.sawa.currenda.pl/index.php?option=displaypage&Itemid=82&op=page&SubMenu; 
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Active Directory. Jest – pojedyncze logowanie (ang. single 
sign-on).

o-

ustalane przez administratora domeny jednorazowo5.
, o-

r-
cze) i infoboxy.

3. Elektroniczny System Obiegu Dokumentów – ESOD

o-
, nie tylko 

Obiegu Dokumentów e- n-
tów, procedowanie spraw oraz prowadzenie rejestrów i archiwów. Pozwala na au-

o-

E-

dokumentów, no
papierowej oraz elektronicznej. System oparty jest na Jednolitym Rzeczowym Wy-
kazie Akt (JRWA)
(ang. work flow

o-

E- open source, co pozwala na ograni-
czenie kosztów w Jest on i-
nistracyjnego i instrukcjami kancelaryjnymi dla organów gminy i organów powiatu, 
regulacjami m. in. w zakresie: Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz numeracji 
i klasyfikacji spraw, u
zadania publiczne i u

y-
nego6.

5 http://pinpoint.microsoft.com/pl [dost p 26.04.2012].
6 http://www.r-data.pl/produkty/e-
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4. System Archiwizacji Spraw – SAS

r-
d-

-, organizacyjnych 
–

dy centralne, w u
u-

cyjnych.

w dokumentach, grupowanie dokumentów w s

uzyskanie szybkiej informacji o zaawansowaniu spraw w organizacji, a prowadz
cym sprawy i osobom upo – o-

System zapewnia sprawny obieg informacji zawartej w dokumentach przy-
e-

mu spra o-

a-

7.

5. System Dozoru Elektronicznego – SDE

odbywania kary 
ustawy z dnia 7 

a-
o roku w systemie dozoru elektronicz-

a-

7 http://www.telecomp.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id [dost p
26.04.2012].
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o-

8.

1. Wniosek do s du
od skazanego

2. Zapytanie o warunki 
techniczne

3. Potwierdzenie 
lub odmowa

4. Sprawa do rozpatrzenia
na posiedzeniu s du

5. Orzeczenie 
i zlecenie instalacji

u skazanego

ki

Rys. 2. SDE w praktyce

opracowano inisterstwa 
.

a-

a-

uczestnic
etapach. Ostatni,

ego kraju dla potencjalnej maksymalnej 

c-
n-

oku
,

W ramach czwartego etapu od dnia 1 stycznia 2011 roku System Dozoru 
Elek
2000 skazanych i o

, i-
kary w stosunku do 4000 skazanych.

8 r. a-
dem karnym w systemie dozoru elektronicznego, Dz.U. z 2008 r., nr 172, poz. 1069,
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Podsumowanie

dach. Proces informatyzacji polskiego sadownictwa jest nadal realizowany. Po 

y-
y-
n-
e-

interne-
o d-

niesienia skutec
e, tj. System Informa-

tycznego Wspomagania Procesów Merytorycznych oraz Zintegrowany System 

Z punktu widzenia ja istotne

o-

s-
temu. Kontyn
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APPLYING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES
IN THE COMMON JUDICIARY

Summary

Growing demand for using high-tech solutions in the judiciary resulting out of 
necessity of accommodating oneself to EU norms both in terms of the quality as well as 
the efficiency of conducted proceedings is becoming a challenge for the Polish univer-
sal judiciary.

In the article introduced some of solutions which were accustomed at Polish 
courts, so like among others Electronic Admonishing Proceedings; System of Support-
ing the Organization of Trials; Electronic System of the Document Flow; System of 
Archiving Records and applied more and more universally in the prison system - Sys-
tem of the Electronic Supervision.

Translated by Monika Odlanicka-Poczobutt
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SYLWIA NIESZPORSKA

UCZESTNICTWO POLSKICH PODMIOTÓW LECZNICZYCH 
W PRZESTRZENI TELEINFORMATYCZNEJ

Wprowadzenie

a-

w pod autorzy typu projek-

o-
a systemu ochrony zdrowia, 

dziedzinach1.

pacjent – system. Fundamen-
c-

przemiany w strukturze nie tylko samego systemu, ale nade wszystko w najmniej-
szych jego pod

rozpo sytuacji podmiotów leczni-

1 W. Górecki: a-

mu ochrony zdrowia o-
gicznych, Warszawa. 2008, s. 3, www.csioz.gov.pl/publikacja.php
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czych, 
wymiany 

otnej. Prezentowane opraco-

z ucyfrowieniem polskich placówek medycznych na tle nie tylko przemian informa-

1. 

2 dla sektora 
ochrony zdrowia Systemu 
Informacji Medycznej, dziedzinowych systemów teleinformatycznych (do których 

Funduszu Zdrowia i System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia) oraz rejestrów 
ia On-Line 

Gromadzenia, Analizy i Udost pnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Me-

Elektro-
niczna Platforma Gromad yfrowych 
o Zdarzeniach Medycznych (P1) oraz -line Przedsi
biorcom U Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych (P2). Wspomniane

Administracji Publicznej. 
centralne 

3 o-
rze
i potrzebny. Taka postawa zatrudnionych w systemie, ich akceptacja i przyzwole-
nie,
istnienia sektora ochrony zdrowia w przestrzeni teleinformatycznej. 

podmiotach 
leczniczych, e

2 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz.U. nr
113, poz. 657. 

3 ,
„Biuletyn informacyjny”, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jednostka mini-
stra z wydanie 7, s. 9, www.csioz.gov.pl/biuletyn.php
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4 w procesie 
wspo

aje systemów informatyki medycznej, jak: systemy 
, s k-

jednego lub kilku lekarzy, systemy chodn

systemy informatyc armaceutyczne systemy 
informatyczne dla wspomagania pracy apteki, s o

ystemy informatyczne stacji krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa, systemy informatyczne Narodowego Funduszu Zdrowia, syste-

o-
nalnego oraz centralnego, systemy dedykowane dla podmiotów specjalistycznych.

2. 

yczny. 
5

u MRI (ang. Magnetic resonance imaging) w przelicze-
6

6,0.
Podob

tomografów komputerowych (ang. Computed tomography scanners – CT)
cych w 6,3 

Niemczech – 14,2 w 2002 roku7. Od tego czasu

– 42,81, w Islandii – 37,74)8.
cznego, 

(np. we Francji w 2002 r. –

4 R. Tadeusiewicz: Informatyka medyczna, Uniwersytet Marii Curie- y-

5 , http://www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=5, 
s. 166-167. 

6

7 , s. 168-169.
8 OECD Health Data 2012, www.oecd.org/health/healthpoliecieanddata/oecdhealthdata2012
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sztucznych nerek, w Polsce w 2003 roku
(np. we Francji w 2001 roku – 205,2)9.

Mimo wzrostu liczby pracowni ultrasonografii, tomografii komputerowej 
i pracowni rezonansu magnetycznego w szpitalach ogólnych w Polsce w okresie od 
2004 do 2010 roku ( rys. 1) e-
niu d-
nio: 1,1 oraz 0,410.

11 lat 2009 i 2010 odsetek szpi-
ta

a 53,8% z nich 

Rys. 1. onansu magnetycznego 
w szpitalach ogólnych w Polsce w latach 2004-2010

opracowanie .

9 , s. 170-173.
10 „Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia”, Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia, Warszawa 2011, tab. 4.12.3, s. 125, www.csioz.gov.pl 2012].
11 c-

two w przestrzeni teleinformatyczne. Raport z realizacji ankiety, Warszawa, X.2009/IV.2010, 
www.csioz.gov.pl/publikacja.php
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Ciekawym wynikiem przeprowadzanych analiz
cjalistycznej aparatury 

i
bowiem region p centralny Polski. r-

wie 
województw oraz podmioty z poziomu centralnego.

3. Systemy informatyczne ZOZ-ów

Statystyka publiczna w Polsce nie podaje, niestety,

typów oprogramowania dysponowanych przez placówki medyczne i rodzaju posia-
danego o-

tej dziedzinie12.
W badaniach przeprowadzonych lat 2009 i 2010 kierowanych do 

720 szpitali podmiotów

, se-

a-
nie komputerowej sieci lokalnej.

(83%) badanych pracowników administracji oraz nieco ponad 
analizowanych szpitali y

w pracy , szczególnie 
n-

dardów i pod
z innymi specjalistami

godnie z przytaczanymi
badaniami w grupie 189 analizowanych szpitali tylko w 5
w kontaktach z pacjentem do uzgadniania terminów w przychodni przyszpitalnej,
a w 4

Prawie wszystkie analizowane placówki (97% z nich) wy y specja-
listyczne oprogramowanie informatyczne dla potrzeb medycznych. Niestety, istnia-

wiele takiego specjalistycznego oprogramo-
o-

kumentacji medycznej (16% badanych szpitali), do rejestracji pacjentów (9% bada-

do zaopatrzenia i gospodarki lekami (prawie 11% badanych szpitali) czy wreszcie 

12 Ibidem, listopad 2012.
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torium (prawie 33% badanych szpitali) i do diagnostyki (38% 
badanych szpitali).

2) Poziom wykorzystania systemów HIS13 w placówkach. 
24) Czy dane opisowe diagnozy (przechowywane w RIS/PACS14

-skierowania i e-recepty? 
-zlecenia”?

Rys. 2. Poziom wykorzystania funkcjonal

,
projekt „Opra o-
polski System Informacji Medycznej (MSIM)”, czerwiec 2011, s. 10, 
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2012/Diagnoza_infrastruktury_ICT_w_szpitalach
_w_Malopolsce.pdf

w wojewódzkich, powiatowych oraz resortowych jednostkach szpitalnych woje-
rys. 2), z których jednoznacznie wynika swoisty niedosta-

-skie -recept 
wykorzystywanymi 

w diagnostyce.

13 HIS (ang. Hospital Information System) – Szpitalny System Informacyjny.
14 RIS (ang. Radiological Information System) – Radiologiczny System Informacyjny, PA-

CS (ang. Picture Archiving and Communication System) – System Archiwizacji i P
Obrazu.

1313
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w raporcie Przebudowa systemów ochrony zdrowia w Europie na 2020 (ang. Rede-
signing health in Europe for 2020 a-
n -Zdrowia na lata 2012-2020 (ang. eHealth Action Plan 2012-
2020), podnosi 

15:
1. Moje dane, moja decyzja, zgodni

mechanizm udzielania zgody ich wykorzystania ma 
.

2. go i-
uczyni je do-

s .
3.

o-
e-

sie decyzyjnym.
4.

o-
wania

a-
owania systemem ochrony zdrowia.

5. – zasada

z e-Zdrowia.
Plany Unii Europ

oraz
W czerwcu 2012 roku Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pod-

konsorcjum firm Kamsoft S.A. oraz Assec
trzeciej 

systemami, jak: System Gromadzenia Danych Medycznych, Pomocnicza Baza 
i-

16.
W Polsce d -line 

w ramach Projektu P2.
Od

15 A. Sarnowski: Przebudowa systemów ochrony zdrowia w Europie – w perspektywie roku 
2020, „Biuletyn informacyjny”… 6, s. 11.

16 K. Wojsyk: Elektronizacja zasobów informacyjnych w ochronie zdrowia, „Biuletyn in-
formacyjny”…, 7, s. 3.
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-
wytycznych postawionych w dokumencie Kierunki informatyzacji „e-Zdrowie Pol-
ska” na lata 2011-2015 17:

macji z zakresu ochrony zdrowia, 
systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji, stwo-
rzenia procedur, wytycznych, zebrania i udost pnienia dobrych praktyk, unowocze-

systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na realizo-
praktycznej realizacj IT 

w ochronie zdrowia zgodnych z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Podsumowanie

w-
no e-

i-
oraz admini-

Jak wynika z przy-
a-
a-

o-

ochrony zdrowia pozostaje w tyle w stosunku do systemów w innych krajach. 
Nadal problemem jest o-
logii w takich obszarach, jak: e-skierowania, e-recepty oraz e-
laboratorium i do diagnostyki. Mimo prac nad

i planowania. 
P wymaga 

odniesieniu do nieobo-

tego
analizami

17 Kierunki informatyzacji „e-Zdrowie Polska” na lata 2011-2015, s. 5, 
www.csioz.gov.pl/publikacja.php
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PARTICIPATION OF POLISH HEALTH ORGANIZATIONS IN E-SPACE

Summary

In our time information technologies are very important in many dimension of our 
life. Also health care system is now determined by innovative and advanced technolo-
gies. It seems that health organizations act especially and fundamental function in 
informatization of health system. So to estimate a level of this process, it was re-
searched Polish health organizations by checking information infrastructure of them and 
used systems. 

Translated by Sylwia Nieszporska
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AGNIESZKA STRZELECKA

ELEKTRONICZNE PRZESY

Wprowadzenie

n-
g zdrowotnych.

cnie dokumentacja me-
w jednostkach ochrony zdrowia, 

o-
wi

Kierunki in-
formatyzacji „e-Zdrowie Polska” na lata 2011-2015

do zintegrowania systemów 
zdrowia.
Ustawie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113,
poz.

o-
wotnych, ich kosztach oraz e-
dyczn

, krótkiej 
charakterystyki wybranych standardów ych po-

placówkami wskazaniem na Elektroniczny
Rekord Pacjenta.
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1. Standardy wymiany danych w opiece medycznej

j-
scu powstawania ,

edza o lokalizacji dokumen-
o-

eje jeden 
d-

,
,

zapisu danych medyc 1.

HEALTH LEVEL 7 (HL7)
ar-

stwie dycznych 
w szpitalach –

8 7
zaakceptowane przez American National Standards Institute (ANSI).

a-

w
komunikacyjny dla sieci typu punkt-punkt , w-

2

Trigger Events), potwierdzeniu wia-
Acknowledgement) lub zapytaniu (Query enie 

ma
y-

(obligatoryjnych lub opcjonalnych) i jest oznaczona trzyliterowym skrótem, zgod-

1 Jest to zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej i
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. A. Strzelecka: 
systemy informatyczne w ochronie zdrowia w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci
skiego nr 703, Ekonomiczne P

2

J. Janyszka: Stan oraz omówienie norm, terminologii oraz ich znaczenia w implementacjach 
systemów informatycznych w ochronie zdrowia, www.e-zdrowie.dczt.wroc.pl, s. 11-12
3.01.2013].
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– Message Header o-
– Patient

znaków), typie danych, statusie (p
opcjonalne. z-
bowym pola.
HEALTH LEVEL 7 (HL7) – WERSJA 3.0

Jest to nowa, obecnie tworzona

do
Reference Information Model). Wykorzystuje 

on Uniform Modelling Language) i prezen-
t-

Message Information Model), który wskazuje 
tylko na klasy (obiekty) pod

(diagramu MOD – Message Object Diagram
a MOD, powstaje 

hierarchiczny zapis atrybutów i relacji obiektu (Hierarchical Message Description
– HMD

,
tylko na

Extensible Markup Language)3 czy EDIFACT 
(Elektronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport)4.

3 Standard Generalised Markup Language), umo
a-

u o-

4

UN/ECE), obecnie zakres zastosowania go zost z-
szerzony, m.in. o opiek zdrowotn w-
czych i administracyjnych, jest standardem stosowanym w elektronicznej wymianie danych po-

, jak i nimi a NFZ. W E
Medical 

Resource Usage and Cost Message) – l-
Medical Service Request Message) – rodzaj 

MEDRPT (Medical Service Report Message) – rodzaj elektronicznego raportu z wykonanej 
Medical Prescription Message) – rodzaj elektronicz-

ich wydania, MEDPID (Person Identification Message) –
pacjenta.
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DICOM

medyczne (k y-
miary oraz sam obraz)5.

Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) pozwala na zde-

, takich jak CT 
(Computed Tomography – tomografia komputerowa), MR (Magnetic Resonance 
Image – obraz rezonansu magnetycznego) czy CR (Computed Radiology – radiolo-
gia komputerowa).

y-
6.

Opisywany standard jest stosowany przede wszystkim w przetwarzaniu obra-
zów tomografii komputerowej (TK/CT), tomografii rezonansu magnetycznego 
(MRI), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), cyfrowej angiografii subtrakcyj-
nej (DSA), cyfrowej radiografii konwencjonalnej (CR) oraz wszystkich ucyfrowio-
nych ba

wne udzielanie 
, np. poprzez brak odpowiedniej informacji na temat choro-

by danego pacjenta.

2. System elektronicznej wymiany danych

e-
ych medycznych a-

nych (Electronic Data Interchange – EDI z-

7.

5 Autorem DICOM jest ACR/NEMA (American College of Radiology/National Electrical 
Manufacturers Associatio o-

6 ma.org
7 Prowadzenie w sposób tradycyjny ewidencji danych medycznych nie zapewnia odpo-
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n-
formacji dla wszystkich placówek medycznych8

o-
wadzeniu medycznej dokumentacji papierowej. 

HyperText Markup Language),
XSD (XML Schema Definition Language) z wykorzystaniem apletów JAVY i przy-

, e jak9:
- usprawnienie funkcjonowania magazynów szpitali i laboratoriów anali-

tyczno-diagnostycznych,
- –

rachunek–
- redukcja kosztów zatrudnienia administracji,
- wzrost u medycznego.

oraz p-
komputerów.
System Elektronicznej Wymiany Danych, jako pierwszy standard,

,

XML/EDI10,

medycznych (rys. 1).

8 -ie system 
komunikacyjny.

9 J. Grimson, A. Kozierkiewicz, A. Sobczak, Z. Sobczak: Elektroniczna wymiana danych 
, „Zdrowie Publiczne” 2000, su-

plement 3, s. 8.
10 L i i-
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Rys. 1. g medycznych

opracowanie : Systemy elektronicznej wymia-
ny danych (EDI) w sektorze zdrowia publicznego, „Zdrowie Publiczne” 2001, 
nr 111 (2), s. 130.

Jak wynika z ego rysunku, tylko w przypadku aptek info y-
r-

net, , zawiera 
wszystkie potrzebne informacje dla wymienionych aplikacji, np. „Hurtownia Le-
ków” wykorzystu e-

o-

ek przetwarzania informa-
o-

Aplication Data Provider)
em EDI.

i szyb-
nich 

o-
niczny Rekord Pacjenta – EPR, lub Elektroniczny Rekord Zdrowotny – EHR)11.

11 Zarówno Elektroniczny Rekord Pacjenta (Electronic Patient Record), jak i Elektroniczny 
Rekord Zdrowotny (Electronic Health Record

: pierwszy 
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3. Elektroniczny Rekord Pacjenta

Stworzenie w jednym miejscu kompletnej dokumentacji medycznej pacjenta, 
,

Elektronicznego Dokumentu Zdrowotnego (Electronic Health Record – EHR, Elec-
tronic Health Care Record – EHCR
Pacjenta, Osobistym Rekordem Medycznym (Patient Health Record – PHR)12.

Elektronicznego Rekordu Pacjenta
t-

EHR jest repo-
anu zdrowia podmiotu ochrony zdrowia w kom-

puterowo przetwarzalnej formie, przechowywanej i transmitowanej bezpiecznie 

chrony zdrowia 
”13.

em w sensie przechowywania (plikiem 
)14,

cym zbiorem wszystkich d-
15.

Elektroniczny Rekord Pacjenta o-
tów ( rys. e-
nia lub prowadzenia medycznych analiz statystycznych.

12 ,
o-

nicznego Rekordu Pacjenta skrótu EHR, podobnie jak ma to miejsce w literaturze przedmiotu, 
np. R. Tadeusiewicz: Informatyka medyczna, Uniwersytet Marii Curie-
w Lublinie, Instytut Informatyki, Lublin 2011, s. 43.

13 ISO TC 215/WG1, Health informatics – Electronic Health Record. Definition, scope, 
and context, Geneva, ISO/TR 20514:2005.

14

Zastosowanie normalizacji w systemach IT 
w ochronie zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 2012, nr 122 (3), s. 303-304.

15

Wymagania 
do 308 Health Informatics –

Requiements for an electronic health record architecture (ISO TC 215/WG1, Health informatics 
– Electronic Health Record…). l-

,
wydawaniu diagnozy, z aktualnymi wynikami laboratoryjnymi.
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Rys. 2. 

opracowanie 

informacje przedstawione na rysunku 2,

zarówno do uzyskiwania
placówek medycznych, jak i rejestracji czy kontroli wszystkich decyzji (diagnoz) 

p-
szej organizacji pracy lekarza, który w krótkim czasie uzyskuje informacje na temat 

Ponadto elektroniczna forma rekordu i jego kompleksowy charakter pozwala

a-
ala do 

Podsumowanie

e-

-
b-

leków czy sposobów leczenia.  
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d-
czas leczenia,
leki czy o przebytych chorobach.
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THE ELECTRONIC DATA TRANSMISSION
IN HEALTH SERVICE CENTERS – SELECTED ISSUES

Summary

Implementation of standards of Electronic Data Interchange (EDI) may increase 
patients’ health safety, quality of medical services, management in health care centers 
and greater possibilities of diagnosis in the teleinformation system. 
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Therefore the aim of this article is to present a short description of these standards 
that will enable not only access to the information about provided and planned health 
care services but also the exchange of data contained in electronic medical records, 
necessary to ensure continuity of treatment and safety of patients, between health ser-
vices centers.

Translated by Agnieszka Strzelecka
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EWA TOMCZAK-

POLSKIE ROLNICTWO E-GOSPODARKI

Wprowadzenie

Przemiany ustrojowe lat 90. XX wieku 

hodnich. Ze 

i poszczególnych podmiotów.

ie polskiego sektora 
c-

twa, u-

z-
no-

technicznie i in
Unii Europejskiej. 

i pozyskana w odpowiednim momencie informacja znacznie podnosi prawdopodo-
nej decyzji1. e-gospodarki, 

e w-
e z-

na, która wspomaga skuteczne

1 , PWE, Warszawa 1969, s. 11.
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n-
-

a-
dzania2

i analizowania danych oraz uelastycznianie i dostosowanie produkcji do potrzeb ryn-
kowych. Warunkiem koniecznym realizacji tak zdefiniowanych celów jest szerokie 

formacyjnych i informatycznych.
, jakie stawia e-gospodarka przed 

nie 
gospodarstwem rolnym.

1. E-gospodarka w rolnictwie

E- infor-
macyjno-komunikacyjnych (ICT) w procesach gospodarki rynkowej. W wyniku 

a-

firmy3. W obliczu silnej konkurencji na otwartym rynku, zjawiska globalizacji, 
elektronicznego handlu u e- nieunik-

nione4

-gospodarka?
W literaturze istnieje wiele definicji e-gospodarki. W niniejszym opracowaniu 

stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej jest bowiem gospo-
-

Rozumiana jest ona tutaj jako nowoczesny m
ekonomiczna, gdzie 

transakcje finansowe, do tworzenia i wymiany 
biznesowe, takie 

rozl a-
nie faktur, elektroniczn , wspieran przez podstawowe 
medium, jakim jest Internet5.

2 Por. P. Chechelski: , Studia 
-PIB, Warszawa 2008, s. 30-48. 

3 Por. A.A. Dresmarais, La Via Campesina: Globalizationand the Power of Peasents,
Pluto Press, London 2007, s. 7-11.

4 www.kig.pl
5 www.stat.gov.pl
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-gospodarki z punktu widzenia polskiego rolnictwa nasuwa 
e-

-

jakie s

2. Poziom dostosowania rolnictwa do wymogów e-gospodarki 

, y-
zowania wymogów e- e aby uczestnicy 

n-

i aktualnych informacji, archiwizowanie danych oraz przeprowadzanie analiz 
e-
e-

snymi metodami.

2003 roku 85% czynnych rolników 
,

w ogóle nie komputera6.
Internetu, a go-

7.

poziomu dost rys. 1). W badaniach GUS-u przeprowadzonych 

potrzeby korzystania z Internetu w gospodarstwach (niemal 19%). Ponad 12% re-
l-

w
a-

, jakie daje e-gospodarka,

6 ka- -Chmaj: Wybrane aspekty stanu 
informatyzacji rolnictwa na tle innych dziedzin gospodarki, „ ” 2005, nr 7, 
Kraków 2005, s. 195-205.

7 www.stat.gov.pl
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i-
ków jako nadprogramowe i niepotrzebne.

Rys. 1. w gospodarstwach rolnych (stan na 
koniec roku 2012)

opracowanie -u

8

9 lat kwestia zmi a-

i 9.
a-

10.

8

y-

9 - -Chmaj: Wybrane aspekty stanu 
informatyzacji…

10
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tempie. 
zaawansowanych technologii. 

maszyny, c at nowo-
czesnych technologii. Internet
kontaktów z dostawcami i odbiorcami. Strony WWW, e-maile oraz np. mierzenie

polskich rolni-
ków nieznanym o-
woczesnymi technologiami wraz z rozwojem swoich gospodarstw11. Tacy rolnicy 

modelu
sie w wirtualnej przestrzeni, czyli e-gospodarki.

b-
-gospodarki? W kolejnym punk-

3. Informacja jako czwarty czynnik produkcji w sektorze rolnym

e s a-
12 –

j-
e-
a-
o-

13 jest koncentracja na zasobach niema-
terialnych14 i wykorzystanie -telekomunikacyjnych.

i-
zacji i dominacji a-

15.
o-

11 , Fundacja 
Wspomagania Wsi, Warszawa 2007, s. 16.

12 A. Pomykalski: , PWN, Warszawa–
13 o-

synergii przy jednoczesnym wykorzystaniu do-
brodziejstw globalizacji. Por. A. Guptill,  J. L. Wilkins:  Buying into the Food System: Trends In 
Food Retailing In the US and Implications for Local Foods, Agriculture and Human Values, 
19(1): 39-51, Dordrecht 2002, s. 41-49.

14 J. Myszczyszyn, W. Myszczyszyn: Informacja – czwartym czynnikiem produkcji,
w: , red. 
K. Piech, G. Szczodrowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003, s. 133.

15 J.S. Zegar: , PWN, Warszawa 2012, s. 13-16.
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e- o-
no

W przeprowadzonych ach rolników na te-
w rol-

dzy innymi dane na temat zakresu i kierunku wykorzy-
,

: „ ”, rów-
-

e to pozy-

, jakie daje e-gospodarka16

zarówno strategicznych, jak i taktycznych czy operacyjnych. Pozyskiwane informa-
ny danych na temat zmian warunków klimatycznych, za-

do negocjowania ofert i kontraktów. Co , rolnicy w zdecydowanej 
k-

tów z dostawcami i odbiorcami. 
m-

nych dzy producentami tego sameg (-ów) a-
o-
d-

biorców17 wy artyku-

:
i zakresem wykorzystania Internetu w gospodarstwach rolnych

e
n-
o-

,
poszukiwania podstawowych informacji wspie-

, do kont
z dostawcami i odbiorcami, negocjowania kontraktów, dokonywania specjalistycz-

16

17
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o-
wania oferty skierowanej do odbiorców detalicznych (e-marketing, e-handel)18.

dnie gospodarstwa rolne natomiast, nie n-

: uprawa i warzyw, sadownictwo o-
rodnego ptactwa), oje plony do przetwórni i skupów oraz sporadycz-

a-
nia szerokiego wachlarza instrumentów e-

a temat pogody i prognoz ceno-
wych oraz sporadycznie do utrzymywania kontaktów z innymi producentami rolnymi 
w okolicy19.

a-
a-

stawione na produkcj kierunki 
a-

nia klienta, instrumentarium e-gospodarki wykorzystywane jest tutaj bardzo szero-

internetowej kampanii promocyjnej. Taka potrzeba, szczególnie w przypadku go-
o-

Podsumowanie

, jakie stawia e-gospodarka przed polskim 
rolnictwem, ,

, ,
o-

bywanie informacji nowoczesnymi metodami.
przedmiotu potwier-

rolnego w porównaniu z innymi sektorami 
gospodarki w kwestii uczestnictwa w e- n-

18

19
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j-
nych elektronicznych , o-

a-
Co prawda poziom informatyzacji i wykorzystania Inter-

netu w rolnictwie stale poprawia, jednak 30% go-
spodarstw na wsi jest zjawiskiem bardzo 

a temat 
, jakie daje informatyzacja, wagi pozyskiwanych nowoczesnymi meto-

-gospodarki. Jed-
, a-

niem zaplecza informatycznego na wsi, jak i
ia podstawowego oprogramowania.

rstwa 
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E-ECONOMY’S CHALLENGES PUTTED BEFORE THE POLISH FARMING

Summary

The study is an attempt to define requirements and challenges which an 
e-economy is putting before the Polish farming. It contains analysis of the scope of 
using the possibility which an e-economy is creating for the farming. In the study were 
used both conclusions from own research as well as from analysis of secondary sources.

Translated by Ewa Tomczak-
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ICT AS A KEY ENABLER OF MICRO-GENERATION 
RENEWABLE ENERGY GROWTH. THE CASE OF DENMARK

Introduction

Energy production based on renewable energy sources is an important pillar in 
overall Danish energy supply. In 1973 Denmark was among the OECD countries 
most dependent on oil in its energy supply. More than 90% of all energy supply was 
imported oil. While the main objectives of Danish energy policy have varied, since 
the energy crisis in 1973 renewable energy has been a key focus area. Danish de-
velopment in the area of wind energy has been an energy policy and commercial 
success story. Since the first wind turbines were industrially constructed around 
1980, there has been tremendous growth in technological development and turn-
over. This development has been particularly rapid since 1990. The technological 
development has been driven forward by a favourable combination of market condi-
tions, policy and research efforts.

By 2009, 43% of the 36 TWh of electricity used in Denmark came from Inde-
pendent Power Producers (IPPs). Of the 43%, wind power accounted for 18-20% 
and local Combined Heat and Power (CHP) around 25%1. As a consequence the 
central power utilities had their share of the electricity market reduced to little over 
50% of the domestic demand. It took 10 years to dramatically shift almost half of 
the power production from inefficient, centralized, fossil fuel power supply to local, 
municipal or consumer-owned companies. The liberalisation of the electricity sys-
tem has opened up new options for consumer’s involvement in the Danish electric-
ity system. Consumers can switch their energy supplier and become active partici-

1 Energy statistics, Danish Energy Agency, 2010.
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pants in the electricity system. This Danish model shows that a decentralized heat 
and power system owned by the consumers can pave the way for a sustainable en-
ergy future.

The smart grid is an important tool on the road towards independence of fossil 
fuels by 2050. Micro-generation enabled by ICT technologies are the key to the 
success of future load management and sustained conservation. Two–way interac-
tions will enable not only more efficient management of the grid but also is ex-
pected to encourage home and business owners to install their own renewable 
sources of energy such as wind turbines or photovoltaic panels.

Even though ICT-based applications are already in use at grid operators to 
monitor the status of national grid infrastructure, renewable energy production will 
raise the complexity of the system and make better and faster information provision 
a necessity. ICTs are seen as a key enabler of a wider integration of renewable en-
ergy sources, and inducting structural shifts in electricity consumption.

Innovative ICT applications for final consumers have the potential to balance 
traditional information asymmetries between electricity producers and consumers 
and to stimulate informed energy conservation choices.

1. Micro-generation. Small scale energy production

Micro-generation is widely defined to be the small-scale production of heat 
and/or electricity from zero or low carbon source technologies. The suite of tech-
nologies caught by this definition includes solar photovoltaic ( PV) to provide elec-
tricity and thermal to provide hot water, micro-wind (including rooftop mounted 
turbines), micro-hydro, heat pumps, biomass, micro-combined heat and power (mi-
cro-CHP) including small-scale fuel cells. 

Micro-generation is also seen as an additional way for citizens to help combat 
climate change with the potential advantage of achieving energy savings without 
having to sacrifice comfort and to contribute to demand shifting and a decentralized 
generation infrastructure2.

For electricity generating technologies, micro-generation includes both grid-
connected and off-grid systems. Typically, micro-generation refers to technologies 
on a scale of less than around 100 kW – a scale that involves meeting energy needs 
for single buildings or developments. Micro-generation is about enabling efficien-
cies, bringing renewable energy production close to the people who consume it, and 
empowering people to make sustainable choices.

Denmark has developed unique experience over several decades with the inte-
gration of renewables into the power supply, and has a very flexible electricity mar-

2 B.A. Price et al.: When Looking out of the Window is not Enough: Informing The Design 
of In-Home Technologies for Domestic Energy Micro-generation, 2010.
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ket as a result. Thus, the country has already got a head start in the development of 
a new intelligent power grid that is planned to allow the integration of 100% renew-
able energy. This system also gives people more active ownership of their energy 
sources. By enabling local action and empowering individuals and communities as 
producers, decentralisation brings about a massive cultural change in attitude to the 
use of energy and thus helps to stimulate energy-use efficiency.

2. Empowering consumers as micro producers

The introduction of micro-generation creates a degree of independence for 
consumers. Micro-wind, solar photovoltaic can reduce the need for power from the 
grid significantly. As consumers become ”consumer-producers” they will also gain 
a stronger sense of ownership and control over their energy use. 

The literature provides evidence that micro-generation technologies encourage 
energy efficient behaviour. Keirstead3 describes micro-generation as delivering 
a ‘double dividend’ – that is, not only does micro-generation produce green energy 
but also give rise to reduced electricity consumption behaviour. He highlights that 
the installation of PV encouraged households to reduce their overall electricity con-
sumption by approximately 6% and shift demand to times of peak generation. He 
pointed out that from a household perspective, system performance monitors had
the most notable influence on these behavioural responses; however evolving indus-
try arrangements for metering and micro-generation tariffs will be central in deter-
mining the future of micro-generation.

The Green Alliance’s Micro-generation Manifesto4 argued that the small-scale 
nature of micro-generation means that individuals can play an active part in attain-
ing country environmental goals.

A UK study5 observed that 88% of consumers who installed micro-generation 
found that household behaviour was significantly altered to reduce energy con-
sumption after installation (including lifestyle changes as well as traditional energy 
saving measures).

With the ability to generate electricity and sell it back to the grid, households 
are no longer restricted to being passive recipients of electricity. Indeed the litera-
ture6 has suggested that micro-generating households might become actively en-
gaged in the dynamics of electricity production and consumption.

3 J. Keirstead: Behavioural responses to photovoltaic systems in the UK domestic sector,
„Energy Policy” 2007, Vol. 35, No. 8, p. 4128-4141.

4 J. Collins: A micro-generation manifesto, Green Alliance, September 2004.
5 K. Willis, R. Scarpa, A. Munro: Element Energy – The growth potential for 

Microgeneration in England, Wales and Scotland, Element Energy Ltd., Cambridge, 2008.
6 A. Bahaj, P. James, in press. Urban energy generation: the added value of photovoltaics 

in social housing, Renewable and Sustainable Energy Reviews; J. Dobbyn, G. Thomas, 2005. 
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The transition from few big centralized, fossil fuels based power stations to 
thousands of wind turbines, solar installations for heat and electricity is a techno-
logical and structural challenge. In Denmark the shift to renewables has taken some 
time with a mix of conventional and renewable energy technologies. With more and 
more decentralized CO2 neutral capacity the centralized plants can gradually be 
phased out which will stabilize consumer energy prizes and fulfil international cli-
mate commitments.

The Danish Government has implemented different strategies to promote re-
newable energy technologies e.g. the economic support system utilized in the form 
of subsidies; and the ownership structure of a technology.

The government created incentives and support to technological innovations 
through which citizens (in the form of individuals or cooperatives) adopted the 
technology. This element could have been the stimulating factor for market and 
community acceptance. Some research suggest that the ownership have provided 
a basis for success in wind projects as it created a distribution of wealth, and por-
trayed a sense of ownership. 

3. Applications of ICT solutions in micro-generation renewable energy 
systems in Denmark 

The role of information technology is one of the major factors that are trans-
forming the traditional grid into smart grid. ICTs are the cornerstone in develop-
ment and adoption of micro-grid solution.

Recent technological innovations have made possible for home owners to 
retrofit their homes and generate their own electricity and heat by the use of micro-
generation technologies such as photovoltaic (PV) panels, micro wind turbines, 
solar water heaters, wood pellet boilers, geothermal heat pumps or combined heat 
and power units (CHP), thus providing electricity and heat close to the source of 
consumption. 

As the consumer will be able to feed the electrical network with excess power, 
the future network will have to manage not only the power flow from the power 
station to the consumer but will also need to handle the back flow of energy from 
the consumer to the distribution network. 

Seeing the light: the impact of microgeneration on our use of energy, Tech. rep., Sustainable 
Development Commission, London; P. Schweizer-Reis, M. Schulz, X. Vallv, I. Vosseler, 
E. Ramrez, J. Serrano: Successful user schemes for photovoltaic stand-alone systems: solar 
energy for rural electrification - lessons learned, Tech. rep., Fraunhofer-Institut fur Solar Ener-
giesysteme ISE, Freiburg, 2000.
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The rapid increase in renewables sources of energy is imposing new chal-
lenges such as the real time power balance, grid connections, energy storage and 
backup methods, and micro grid management.

The main components of the systems which are necessary for the implementa-
tion of micro-grid are: connected hardware devices installed at the consumer-
producer premises enabling real-time communication between electricity producer 
and operator; an integrated software management systems, databases and APIs 
include user interface for visualization of the system status; a communication net-
work and protocol that allow exchange of relatively small amounts of data, embed-
ded systems and software and sensor-based networks.

Fig. 1. Illustration of the elements of a Danish Smart Grid

Source: Smart Grid in Denmark, Danish Energy Association, 2010.

Rectangle 3 (figure 1) represents an effective interaction between wind power 
generation, PV cells, heat pumps in private households, electric vehicles and plug-
in hybrid vehicles.

ICT will enable a dynamic interaction between the power system and the con-
sumers through metering, controlling and automation in the power grid and in pri-
vate households.

According to Danish Energy Association the electricity meter is an important 
element in the establishment of an intelligent power system, but it could not create 
the desired ambitious conversion to demand response and an intelligent power sys-
tem alone. It is necessary to support the electricity meter data with a contractual 
relationship between consumer and electricity supplier that rewards the consumer 
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for acting flexibly, e.g. settlement according to the hourly rates on the wholesale 
market.

Until now, the consumers have been primarily ‘passive’ with predictable and 
regular consumption patterns. Through ICT, the consumers will be able to interact 
with the power system and generation through automated and intelligent control of 
their electrical appliances, thereby acting as resources for the power system.

More metering, controlling and communication electronics will be present in 
households, which will afford the consumers an overview of their consumption and 
the possibility to achieve automatically controlled and intelligent electricity con-
sumption.

Fig. 2. Figure: Smart Meter Technology Evolution

Source: Smart Meters and Smart Meter Systems: A Metering Industry Perspective, White 
Paper, Edison Electric Institute, March 2011.

A flexible market supporting the development and expansion of the energy 
supply with renewable energy will demand old metering infrastructure to be re-
placed by new ones that will enable real-time monitoring and remote reading.

Advanced metering infrastructure (AMI) can be used to communicate data to 
consumers as well as to utilities. It will enable utilities to “collect, measure, and 
analyse energy consumption data for grid management, outage notification, and 
billing purposes via two-way communications”. AMI architectures can also enable 
additional consumer choice and flexibility in electricity rates and energy saving 
programs, increase the availability of information consumers can act on, facilitate 
distributed energy integration and enhance utilities’ ability to maintain power qual-
ity and respond to outages faster. 
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However systems for data exchange between the players in the micro-grid 
system requires close coordination across the interfaces of the power system, and it 
will therefore be necessary to establish IT systems capable of receiving and proc-
essing data about the status of the power system – for most of the parties involved –
online. These IT systems should make it possible to fulfil the wishes and needs of 
the consumers without overloading the power system and thus reward the consum-
ers for their flexibility.

Through IT system, it will be possible for consumers to reduce their electricity 
bills through intelligent consumption and automated energy-efficient solutions by 
letting their electrical appliances function automatically at predetermined comfort 
levels to the benefit of both themselves and the power system7. Smart appliances 
could communicate with the electric grid to recognize the source and cost of elec-
tricity, and provide and adjust services accordingly. Smart appliances could be pro-
grammed to respond to authorized commands from the utility to help regulate de-
mand8.

Mobile applications will provide remote control and management of consum-
ers’ smart thermostats and other appliances. We will also observe that utilities will 
embrace mobile platforms as being integral to their customer relationship and resi-
dential demand response programs.

The role of Home Energy Management and Demand Response systems for 
Smart homes and micro grid management will grow considerable. It will enable an 
environmentally-friendly and effective way to put flexibility back into the power 
system by complimenting the increasing penetration of variable renewable re-
sources and supporting distribution automation systems. 

Even though ICT-based applications are already in use at grid operators to 
monitor the status of national grid infrastructure, renewable energy production will 
raise the complexity of the system and make better and faster information provision 
a necessity. ICTs are seen as promoting a wider integration of renewable energy 
sources, and inducting structural shifts in electricity consumption.

Innovative applications for final consumers have the potential to balance tradi-
tional information asymmetries between electricity producers and consumers and to 
stimulate informed energy conservation choices; over 10% of an individual house-
hold's electricity consumption can be cut by simply providing better information.

Conclusions

The future electrical network will encourage new technologies and business 
services, which in turn will require interoperability and interfacing of different sys-

7 Smart Grid in Denmark, Danish Energy Association, 2010.
8 Hammerstrom et al.: Grid Friendly™ Appliance Project, May 23, 2011.
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tems from different providers. It is therefore, needed to develop an innovative ICT-
based solution to handle such situations and make the real-time balance between the 
demand and supply of the electrical network. It is expected that ICT enabled tech-
nologies or tools would contribute to optimize an energy balance between the de-
mand and supply side on the electrical network.

At the moment micro-generation technologies contribute partly to Denmark 
energy supply mix. But it is expected that the trends of decentralized production, 
close to or at customer premises, and re-feeding to the grid are expected to con-
tinue. The main advantages of this solution are wider diffusion of renewable energy 
generation, competition in energy supply and the potential of fostering new busi-
ness models. Micro-generation may help to stimulate competitions in energy mar-
kets through the development of new energy services for the household sector.

Despite many benefits there are still some significant barriers to micro-
generation technologies adoption, especially: high cost, lack of trust in unfamiliar 
technologies and scepticism regarding the performance of technologies like solar 
PV, micro-CHP and micro-wind. Additional reasons for the slow take-up of micro-
generation, is that often equipment and systems have been designed and installed 
without taking sufficient account of user requirements and usability. 

Standardized ways of measuring energy efficiency and ICT’s enabling effect 
as well as harmonized standards of smart grids and other new technologies are im-
portant parts of the adoption. By closing the gap between policy and technology, 
ICT can play a significant role in this context.

The success of micro-generation therefore depends strongly on the interplay 
between technology development, policy support and, in particular, consumer pri-
orities.
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ICT AS A KEY ENABLER OF MICRO-GENERATION 
RENEWABLE ENERGY GROWTH. THE CASE OF DENMARK

Summary

The main focus of this paper is on the application of ICT solutions in micro-
generation renewable energy systems.

This paper focuses on the vision that through ICT, consumers might also become 
producers of renewable energy in Denmark. Innovative ICT applications will be needed 
in order to balance traditional information asymmetries between electricity producers 
and consumers and to encourage energy efficient behaviour.

The paper present that the success of micro-generation depends strongly on the 
interplay between ICT, policy support and, in particular, consumer priorities.

Translated by Iwona Windekilde
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, po google.com, ale wyprzedza 

6.

3 J. Uroda: n-
gowej, http://www.jacekuroda.pl/public/upload/editor/File/raport_jacek_uroda_2011.pdf
25.12.2012].

4 S. Wilson: Social Media and Small Business Marketing, University Business Printing &
Press, USA 2010.

5 Por. D. Buchnowska: , w: Go-
spodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe
nr 703 , WNUS, Szczecin 2012.

6 http://www.alexa.com/topsites [dos
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Tabela 1

Nazwa 
portalu

Ranking 
wg ruchu 
na stronie 

***

U t-
kownicy 

(mln)

Unikatowi

m cznie (mln)
(%) ***

Czas 
na 

portalu
( )

***

U t-
kownicy
w Polsce

(mln)

Facebook 2 983*** 7012,9 43,71 28:29 13,3***

YouTube 3 bd. bd. 32,10 19:35 13,5***

Twitter 10 555 182,1 7,23 8:53 1,8**

Google+ bd. 500*** 61 bd. 1:00 2,5*

LinkedIn 13 187** 85,7 4,39 7:02 0,556

Pinterest 36 11,7 104,4 2,19 8:30 0,365**

Dane z: * VI 2012; ** XI 2012; *** dane z V 2012.

opracowanie http://www.go-gulf.com/blog/social-
networking-user/; http://www.go-globe.com/blog/social-media-facts/;
www.alexa.com; www.socialbakers.com

W Polsce, we Megapanelu, w listopadzie 2012 roku Fa-
cebook mi 13,3 (po Grupie Google oraz youtu-
be.com) serwisem internetowym
YouT

Facebook7 ód 

jak wynika z bada przeprowadzonych przez IIBR o-
8 o-

oku. Podczas gdy 68

tym portalu. 71 polsk prze-
ma profil w tym serwisie, 

7 Zestawienie kategorii z drzewka tematyczno-funkcjonalnego w badaniu Megapanel 
PBI/Gemius, -10-31/01 
[dost p 2.11.2012].

8 (czewiec-lipiec 2012), IIBR, 
http://iibr.pl/aktualnosci/rok_2012/i_kto_to_lubi_o_angazowaniu_uzytkownikow_serwisow_spol
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9.

2.

y-

rynku.
danych z raportu Social Media 2012
serwisie (tabela o-

uczelni na Facebooku.

Tabela 2

Kategoria Liczba profilów Kategoria Liczba profilów
Hotele i pensjonaty 3460 Meble 785

Salony urody 3149 fitness 655

Restauracje 2320 478
E-commerce 1534 Park rozrywki 262

Kawiarnie/puby 1489 Taxi 131

Social Media 2012, Internet Standard, http://www.internetstandard.pl/socialme
dia2012 10.12.2012].

Oficjalne konto10 w tym serwisie prowadzi 70% polskich uczelni11 (tab. 3).
Niektóre 

prowadzi konta na 11 portalach. Na drugim miejscu Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach, który ma 12.

9 – nowa era w komunikacji biznesowej, Deloitte,
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania, 
%20rankingi/pl_Facebook_2012_PL.pdf [dost p 10.10.2012].

10

11 W badaniach szystkie uczelnie publiczne i niepu-

uczelni akademickich 2012 portalu Perspektywy.pl, http://www.perspektywy.pl/index. 
php?option=com_content&task=view&id=5074&Itemid=909 [dost p:12.10.2012]. 

12

, w: Systemy wspomagania organizacji SWO 2012, red. b-
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Tabela 3

(31.12.2012)

Portal Liczba 
uczelni

Odsetek uczelni
(%) Portal Liczba uczelni Odsetek 

uczelni (%)
Facebook 62 70 GoldenLine 4 5

YouTube 30 34 Flickr 3 3

Twitter 15 17 Picasa 2 2

Google+ 12 14 Pinterest 1 1

Blip 11 13 LinkedIn 1 1

Blog 5 6 Tumblr 1 1

Nk 4 5 Vkontakte 1 1

opracowanie .

3.

czy 
nawet jest przeciwnych

o-
wych. W dalszej 

W celu o-
nia

13

po e-
book (tabela bada-
nych (94% ma

l-
, a 5% , y-

datami na studia.

ska- , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, 
s. 163-172.

13 Badania y
a

a Turystyki i Hotelarstwa) w dwóch turach – w styczniu 2012 oraz w styczniu 2013 roku.
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Tabela 4

Portal
powinna mie konto na PS

Portal
powinna mie konto na PS

Facebook 169 86% Google+ 8 4%

YouTube 33 17% Blip 6 3%

Twitter 31 16% 17 9%

Nk.pl 18 9%

o .

Uczelni Aka-
demickich 2012 organizowany przez portal Perspektywy.pl i „ ”.

a naukowa ,
warunki e studiów14. W tabeli 5 zaprezento-

czba portali, na których uczelnia 
ma konto). 

Na ile uczelnia obecna jest w Internecie, wskazuje pozycja w rankingu We-
bometrics15 przygotowywany 
jest dwa razy w roku (od 2004 r.) przez Naukowych w
Madrycie WWW uczelni, ich rozpo-
znawal u-

.
uczelni pla d-

serwisy WWW
Harvard University, który 

Top 10 Social Media-Savvy 
Universities16. (ang. dashboard o-

o-

ma 
Politechnika 

14

index.php?option=com_content&task=view&id=5074&Itemid=909.
15 Edycja z lipca 2012 r., http://www.webometrics.info/en [dost p 03.12.2012].
16 http://mashable.com/2012/03/30/universities-social-media-savvy/ [dost p 10.12.2012].
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-Hutnicza w Krakowie, a-
uniwersytetach m i Ekonomicznym w Katowicach, pod tym 

zymi polskimi uczelniami. 

Tabela 5

M-ce Uczelnia profilu
Webometrics Liczba 

fanów na 
FB**P E

1* (UJ) Facebook, YouTube 1 117 281 17 927

2* Uniwersytet Warszawski (UW) Facebook, YouTube 2 122 293 7 554

3*
Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu (UAM) - 4 157 361 8 710

4 Politechnika Warszawska (PW) Facebook 5 161 372 9 576

5
(PWr)

Facebook, Google+,
Twitter, Blip, 
YouTube, Pinterest

7 233 527 5 885

6

Akademia Górniczo-Hutnicza. w 
Krakowie (AGH)

Facebook, GoldenLine,
Blip, YouTube, Twit-
ter, Blog

3 147 342 17 154

7 (UWr) Facebook, Google+,
Blog 9 276 625 4 523

8* Politechnika Facebook, YouTube 17 448 1 051 5 995

9* w Toruniu (UMK)
Facebook, YouTube, 
Tweeter, GoldenLine, 11 306 700 6 657

10
Uniwersytet Medyczny w Po-
znaniu (UMP) Facebook 29 690 1 762 2 256

Harvard University

Facebook, YouTube, 
Twitter, Google+, 
ITunesU, Foursquare, 
Stumbleupon

- - 1 2,2 mln

* U rankingu „Wprost” z 2011 r. ** Stan z 6.01.2013 r.

o .

4. k

j-
y-

nie Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu nie ma na nim oficjalnego profilu. 
Profil nieoficjalny uczelni jednak istnieje i ma 
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Uniwers tabela 6).

Tabela 6

Najlepsze polskie u roku

Uczelnia

Liczba postów w okresie/ dziennie Postowanie**
Przerwa 
ponad 2 

dni**

Posty 
poza 
godz. 
pracy

Odp. 
na 

posty 
fanów

5 I -
4 II

15 II -
13 III VI IX

co-
dzien-

nie

week
end

UJ 14/0,5 19/0,7 13/0,4 8/0,3 nie nie tak Nie tak

UW 47/1,5 60/2,2 19/0,6 43/1,4 nie tak nie Tak tak

UAM 0/0 0/0 0/0 0/0 nie nie tak nie -

PW 29/1 26/1 13/0,4 8/0,3 nie nie tak tak tak

PWr 25/0,8 168/6,2 21/0,7 98/3,3 tak tak nie tak tak

AGH 40/1,3 53/2 20/0,7 33/1,1 tak nie nie nie tak

UWr 114/3,7 94/3,5 25/0,8 42/1,4 tak nie nie nie tak

3/0,1 0/0 4/0,1 3/0,1 nie nie tak nie tak

UMK 36/1,2 45/1,7 24/0,8 17/0,6 nie tak tak tak nie

UMP 14/0,5 8/0,3 5/0,2 5/0,2 nie tak tak tak nie

rednia* 34/1,1 44/0,8 19/0,6 25/0,8 14% -
tak*

28%-
tak*

17% 
nie*

49% -
tak*

59% -
takMax* 114/3,7 168/6,2 62/2,1 123/4,1

Harvard 71/2,4 56/2,1 56/1,9 48/1,6 tak tak nie tak tak
**D 2012 r. * S .

oprac .

c-

swoich fanów do ich komentowania i „lubienia”17. W tabeli 6 zaprezentowano dane
p portalu. licz-

r-

a-
u-

17 M. Grzegorczyk e-
, w: Gospodarka Elektroniczna…
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ma 

18

Podsumowanie

iej
social mediach. Niektóre konta na 

na Facebooku. 
J
zaledwie 14% uczelni d u-
dniowe przerwy w postowaniu. 
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ACTIVITY OF THE BEST POLISH UNIVERSITIES IN THE FACEBOOK 

Summary

Increasingly, colleges and universities are trying to exploit the potential of social 
media to strengthen its position in the education market. The presence in the social 
media they treat as the best way to establish informal contact with their students and 
candidates for the study, and thus effective type of promotion among young people. The 
paper presents a analysis and evaluation of the best Polish university activity on social 
networks, in particular the most popular of them – Facebook. 

Translated by Dorota Buchnowska
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Akademia Wychowania Fizycznego 

ISTOTA I FORMY E-LEARNINGU 

Wprowadzenie

e-learningu
ego 

b-

-
instrumentów k l-
niach, jak w

-learningowych oraz refleksje e
na analizie literatury przedmiotowej oraz analizie przypadków. W artykule zawarte 

- mowych.

1. Czym jest e-learning?

E-learning  (ang. Technology-Based Learning) to nauczanie oparte na techno-
logii. E-lea przede wszystkim

okajanie indywidualnych 
c-

-
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o-
1.
Schramm2 wymienia trzy zastosowania e-learningu:
- k – a-

lub z ;
- k – zogniskowane jes

, k-
;

- n -learningu –
w ramach organizacji, jest ukierunkowane na e-

cymi i ekspertami w normalnym trybie pracy.

-learning. W potocznym znaczeniu przedrostek „e” pochodzi od angiel-
skiego „electronic” (czyli: elektroniczne, cyfrowe).

-learning to 
forma przekazy

-
- cyfrowe (w ramach interakcji oraz na potrzeby budo-

- zapewniona jest dwustronna komunikacja cyfrowa,
-
- e-

czywistym),
-
- ndardów w trybie synchronicz-

- 3 .
- o-

przez cyfrowe media, takie jak Internet, intranet, extranet, przekaz satelitarny, sys-
-ROM, 

1 M. Armstrong: , Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2007 
2 J. Schramm: The Change Agenda, CIPD, Londyn 2001.
3 System nauczania hybrydowego jako instrument wspierania 

rozwoju organizacji sportowych, rozprawa doktorska, Akademia Wychowania Fizycznego we 
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FDD, HD, DVD, Blu- Podstawowe 
elementy systemu e-learningowego to:

-
- poczta elektroniczna,
- news groups,
- grupy dyskusyjne,
- forum dyskusyjne,
-

- chat,
- audio- i wideokonferencje,
- white board (forma pracy grupowej w czasie rzeczywistym)4.

e elektroniczne w sposób oczywisty roz-

CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development)5

o powodzeniu w procesach e-
- cel strategiczny – potrzebna jest strategia e-lea

e-
mentów;

- wprowadzenie systemu – d-
niej analizie i starannych przygotowaniach, przy wprowadzaniu systemu 

intranet;
- nauczanie mieszane – d-

-learningu i szkolenia bez-

- t szkoleniowa –

a-
cowane na zlecenie przez specjalistyczne firmy;

- wspieranie – badania y a-
nych o -

nia 

e- a-
nizacje zagwarantowany, ale zasada ta czasami jest trudna do

- mierzenie i monitorowanie – obecnie monitor w-
dzeniu, z

4 Ibidem.
5 J. Schramm: The Change Agenda…
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Wskazane przez Slomana6

projektowaniu i wprowadzaniu systemów e-learningowych w organizacjach. Aby zo-
brazo e elektroniczne, na rysunku 1 przedstawione 

-learningowych.

Rys. 1. -learningowych

opracowanie A. Machol: Kompendium wiedzy o sieciach, 
nr 5, E-learning i-learning, Akademia NetWorld, 2003.

-

2. Znaczenie przedrostka „e” w e-learningu

Dla lepszego dodefiniowania obszaru problemowego, p
e: e-learning7:

- exploration – „e-

- experience – system e-learningowy oferuje „e-uczniowi” kompletny zasób 
od synchronicznego nauczania, prz

- engagement – system e-learningowy inspiruje „e-

- ease of use – rzy 
m s-

6 Ibidem.
7 Za: P. Jaffray: Helping Investors Climb the e-Learning Curve, USbancorp, 1999.
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- y-
n-

dows, N4AC, Unix itd.);
- empowerment – syste a-

cyjnej.
-learning nie 

o-
e obszary, które go . Aby wy-

-learningowej, 
-Wardyn8 –

przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1

a elektronicznym nauczaniem

Nauczanie tradycyjne E-learning
Nauczyciel w centrum procesu

„Jeden standard dla wszystkich” Koncentracja na zaspokojeniu indywidualnych 
potrzeb

Klasy i budynki szkolne jako podstawowa 
infrastruktura Dystrybuowanie nauczania z wielu miejsc

Fakty i powtarzanie
dentami 

i nauczycielem
Korzystanie z tekstu

Semestralne rozmowy indywidualne Komunikacja codzienna
M. Runiewicz-Wardyn: Towards building an eLearning…

ia
tradycyjnego oraz e-
orientacji i postawienia w punkcie centralnym procesu indywidualnych potrzeb 

wykorzy-
stywane zarówno w edukacji akademickiej, jak i w sferze biznesowej. Ellis9 wska-

e-learningu w biznesie (rys. 2).

8 M. Runiewicz-Wardyn: Towards building an eLearning environment in Poland, Wy-
dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008.

9 R. Ellis: E-learning trends 2008, Learning Circuits, ASTD, 2008.
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Rys. 2. Zastosowanie e-learningu w biznesie

R. Ellis: E-learning trends…

3. -learningu

-learningowych jest stale poszerzana. 

e-learningach. Przebieg kursu e-learningowego nie musi sprowadza si zawsze do 
zestawu tych samych kroków – czytanie, ogl danie, rozwi zywanie testu. Specyfika 
e-learningu pozwala na urozmaicanie formy kursu i dostosowywanie jej do spo-
dziewanych celów charakterystycznych dla konkretnej dziedziny nauczania. Auto-
rzy scenariuszy i dydaktycy powinni podj wysi ek, aby wyzwoli si z obowi zu-
j cych schematów metodycznych i pozwoli sobie na wi ksz swobod i kreatyw-
no w zakresie stosowania oraz tworzenia nowych narz dzi dydaktycznych umo
liwiaj cych efektywne kszta towanie z o onych kompetencji. Wymaga to specy-
ficznej inwencji dydaktycznej, ale niekoniecznie musi by bardzo trudne. Na przy-
k ad: podczas kszta cenia kompetencji komunikacyjnych i j zykowych powa nym 
b dem jest ignorowanie potencja u narz dzi owych i zaniechanie pro-
jektowania zada polegaj cych na wchodzeniu w interakcj z internautami oraz 
autentycznymi zasobami dost pnymi w sieci10.

10 – czynniki sukcesu 
w tworzeniu kursu e-learningowego, w: E-learning – , red. J. Antoszkiewicz, 

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2012.
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W tabeli 2 w-
.

Tabela 2

-learningowych w wybranych obszarach

w-
-learningu

k- - wykorzystywanie mechanizmów facylitacyjnych 
w procesie wspólnego nauczania,
- wykorzystanie mechanizmów grywalizacji 

j- - indywidualizacja 
profil percepcji),
- z
- stosowanie otwartych forów,
- budowanie ,
- wykorzystanie mechanizmów pracy grupowej

nauczania

- wprowadzanie 
co 5 minut trwania kursu),
- wprowadza

,
- u przechodzenia do kolejnych etapów od 

opracowanie 

pty-
do tego, by 

e-learningowych.

Podsumowanie

ce nabiera 
o-

-learningowych. Niniejsza

Zbudowan
s-

cenia elektronicznego.
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CHOSEN SOLUTIONS OF EFFICIENCY IMPROVEMENT 
IN E-LEARNING EDUCATION

Summary

The article covers e-learning issue in contemporary economic area. The idea of 
electronic education swindles greatest meanings, after the phase of formulating founda-
tion we are able to observe constructions of theoretical models phase of incrementation 
(growth) as well as greatest e-learning solutions implementation. Not only well orga-
nized and big enterprises are using e-learning as alternative solution human oriented 
education, electronic education becomes standard also in higher education as well as 
small and medium enterprises. Authors direct inspiration for e-learning problem anal-
yses were experience’s in implementation processes and conclusions of evaluation 
analyses. Article methodical bases are literature analyses, as well as case study method. 
Original indications of e-learning efficiency solutions of system areas have been includ-
ed in article.
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KRZYSZTOF HANKIEWICZ
Pol

I INTERFEJSU W WIELO
INTERNETOWYCH JAKO ATRYBUT NOWOCZESNEJ EDUKACJI

Wprowadzenie

, n-

,
, w wielu wypadkach ze zdziwieniem 

, jak i forma s ,
Polsce 

liczba studentów z zagranicy 
liczby wszystkich studentów 

ze 
przygotowanie dla nich informacji i

1. Znaczenie serwisów uczelnianych dla studentów

studentami a funkcj informacyjn . W przypadku poszukiwania 
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i-
1.
przy-

padku, gdy zami
i

b-
, o-

blemu. Dodatkowo organizacja roku akademickiego mo
studentom, ale i

ofert 

2

, a wersje obco-
pozostawia bez zmian.

Na
. Z tego powodu z

ma w-
nego 

e i-
, jak i 

,

1 K. Hankiewicz, W. Prussak: Quality In Use Analysis of Polish Technical Universities 
Websites, w: User Interface in Contemporary Ergonomics, red. K. Hankiewicz, Politechnika 

-66.
2 K. Hankiewicz, W. Prussak: Badanie ewolucji stopnia wykorzystania uczelnianych stron 

int . w: 
obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty N
651, Ekonomiczne Problemy U WNUS, Szczecin 2011, s. 213-221.
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2. 

3 oraz obserwacji tendencji 
uczelnie publiczne 

w przypadku uczelni prywatnych doty-
,

ki,

wersji angielskiej z r-

lskiej i an-
gielskiej.

w. Badania zaw
a-
o-

tów,
y-

kach.

,
Zestawienie wybranych uczelni wraz z licz-

przedstawiono w tabeli 1.

3 Ibidem.
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Tabela 1

Wybrane uczelnie

Nazwa uczelni WWW Liczba

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.amu.edu.pl 15

www.put.poznan.pl 10

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.ue.poznan.pl 5
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu ump.edu.pl 4

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu uap.edu.pl 7

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu puls.edu.pl 8
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 

w Poznaniu www.awf.poznan.pl 3

Akademia Muzyczna 
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu www.amuz.edu.pl 5

opracowanie 

3. Uzyskane wyniki

Badania przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2012 roku. Termin dobrano tak, 

rok akademicki 2012/2013.
Podsumowanie

procentowe uzyskano, wyniki do liczby
uczelni. ,

Jed a-
t-

zawar ci
mieszan , liczby posiada-

,

Podobna sytuacja l-
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Tabela 2

Nazwa uczelni

y-

z
w j. ang. (%)

spraw stu-
dentów 

w j. ang. (%)

mieszana 

(%)

interfejsu
w j. pol. 

i j. ang. (%)
Uniwersytet im. Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu 33 7 33 33

40 0 30 40

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu 100 20 100 100

Uniwersytet Medyczny im. 
Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu
100 25 0 75

Uniwersytet Artystyczny 
w Poznaniu 100 0 0 100

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu 38 0 25 38

Akademia Wychowania 
Fizycznego im. Eugeniusza 

Piaseckiego w Poznaniu
100 0 100 100

Akademia Muzyczna 
im. Ignacego Jana Paderew-

skiego w Poznaniu
100 0 100 100

opracowanie 

i Uniwersytetu Przyrodniczeg –
– r-

h studentó

ji angielsk

n-
, co daje rezultat 

. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

wszystki Interna-
tional
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uczelnian l-

Z nietypowym przypadkiem mamy do czynienia w serwisie Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu. Serwis ten dla an-

Akademia Wychowania Fizycznego, tak jak Uniwersytet Ekonomiczny,

w
wersji angielskiej. 

, –
–

darki, l-
d-

uczelni. W tym wypadku link do wersji angielskiej prowadzi zawsze do tej samej stro-

Podobnie wygl o-

dla studentów.

Podsumowanie

, to jednak uwa-
gi

o-
et roli wizy-

angiels umieszczania takich linków.

y-

Ponadto 
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w wielu wy-
,

razem z obcokrajowcami.

i w a stosowania systemu 

,
WWW, , i-
czania liczby potencjalnych studentów i przegrywania w konkurencji z krajami, 
w których
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INFORMATION AND INTERFACE COHESION IN MULTILINGUAL 
WEBSITES AS A ATTRIBUTE OF THE MODERN EDUCATION

Summary

The aim of the paper is to test, how selected universities take advantage of website 
possibility for foreign students service. The paper presents results of Poznan universities 
faculty websites inspection. The obtained results show that universities take advantage 
of the website potential only partly. Many of checked websites do not even have the 
English version and only a few presents’ schedules and other current information neces-
sary for students in English.

Translated by Krzysztof Hankiewicz
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RYNEK EDUKACJI NA TLE PROCESU GLOBALIZACJI

Wprowadzenie

y-
a-

ci kraju. 
i-
e-

. W zw a-
o-

rynkiem XXI wieku1. Wskazuje na to szereg czynników zarówno od strony popy-
towej,

o-
, 2.

1 E. Solarczyk-Ambrozik: – globalne wyzwanie eduka-
cyjne, w: j-
nego, red. A. Zwierzchowska, Warszawa 2002, s. 14-17.

2 M. Sulmicka: Spo , „Biuletyn IRG” 2000, nr 1/4.
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1. 

-
-

- c pra-

-
jego elastycznych, niestandardowych form,

-
- skr 3.
Jednym z efektów „nowej gospodarki” jest 

a-

przede wszystkim strategiczne znaczenie edukacji dla przyspieszenia wzrostu go-
spodarczego i zmniejszenia bezrobocia, firmy –
ludzie –

4.

, e o-

o-
z-

nych, a-

o-
powszech-

w-
w-

ang. 
knowledge workers r-

e-

acowników wiedzy (ang. skilled 
knowledge workers
gospodarki opartej na wiedzy. y-

3 M. Sulmicka: stwa informacyjnego i globalizacji – pdf.
4 Edukacyjne wyzwania globalizacji, ,,Edukacja” 2002, nr 4 (80), s. 34-38.
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najszyb-

(ang. knowledge technologists
n-

tem w strukturze zatrudnienia5.
Typowy dla obecnej fazy rozwoju ekonomicznego bezzatrudnieniowy wzrost 

gospodarczy6

u-
r – y-

y-

powodowanym typowym obecnie pracoosz e-

problemu7.

, m zatrudnienia. Przewiduje 
- o-

a-

zlecenia lub y-

wiedzy i podnoszenie kwalifikacji.
krotnie

k-
y

wy-

y-
a-

o i globalizacji nasila 

5 P. Drucker: The next society, „The Economist”, November 2001.
6 Polska 2025, , RCSS, 

Warszawa 2000, s. 48.
7 Globalizacja – wyzwanie i szansa, w: Globalizacja, red. J. Klich, Kra-

ków 2001, s. 45-50.



634

To p trwa 

ów 

2. Nowe techniki i technologie pozyskiwania wiedzy w dobie globalizacji

w edukacji od strony technik pozyskiwania wiedzy. Komputery i Internet zrewolu-
, jak i nauczanie. Stawia to nowe zadania przed syste-

mami edukacji. Tradycyjne sformalizowane,

u-
kacji spowoduje zapewne powstanie nowego, znacznie bardziej zdywersyfikowa-

no-
woczesne formy nabywania wiedzy, od weekendowych seminariów do kursów 
online j-
scach –

ego systemu, w znacznym stopniu zmieni formy 
przekazywania wiedzy.

o-
stu
nich:

- nowe technologie informacyjne o o-
;

-

Koszty szereg t-
l-

nej symulacji (np. szkolenie pilotów);
-

nauczania, jak i polepszanie ich wyników. 
a-

,
do know-how nauczycielom, proponu-

uczniom szanse korzystania z lekcji prowadzonych przez najlepszych nauczycieli 
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online

metody tradycyj-
ne, ale

, e-
8.

a-
wyku i
koncepcja just-in-time learning a-

a-
ficznego za n-

studiów, jak 
u poszczególnych programów. Mankamentem wirtual-

,
y-

nauki kursy online studentów 

awianie edukacji 
rodzi niebezpiec

a-
k-

chcieliby 

9.
W dobie globalizacji presja konkurencji pow , jak 

j-

8 , red. A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, L. Rygielska, Warsza-
wa 2009, s. 32-35.

9 , „ ”
2000, nr 2.
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cenniejszego aktywu – , jak i szyb-
racowników 

i-
kacjami posiadanymi przez pracowników a potrzebnymi im obecnie w pracy.

z-
towne – skierowani na

,
online , o-

o-
intranet dobrze przygoto-

o-
ich kwalifikacji na coraz trudniejszym i niestabilnym rynku pracy.

d-
noszenia dotychczasowych kwalifikacji pracowników,
uelastyczniania rynku pracy, a-

sfinansowania dodatkowej nauki przez samych pracobior-

w bezruchu przed monitorami komputerów, jak i czasu przeznaczanego na kszta

fit-
ness
informacyjnego.
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3. P e procesami 

e-
iejów10

11.
12

szkolnej jest 

w kulturze, do a-
cyjnej cywilizacji, a e-

o-
o-
a-

13.

r-
14.

W takiej sytuacji n o-
, jest inwestowanie w 15. Edukacja bowiem powi

to
kwalifikacji i kompetencji zawodowej jako efektu edukacji dla pracownika, przed-

16 rynku pracy od-

d-
ków masowego prze d-

10 L.W. Zacher: . Elementy analizy, ewolucji 
i prognozy Systemy edukacyjne cywiliza-

-53.
11 A. Bednarski: 
12 J. Gajda: Edukacja bez granic, Lublin 1992, s. 45-55.
13 A. Bogaj: , Warszawa 2000, 

s. 35- Sikorka: , Warszawa 1998, s. 44-48.
14 H.P. Martin, H. Schumann: a globalizacji -59.
15 T. Husen: , Warszawa 1974, s. 25-30.
16 K. Denek: -38.
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gowania wzorów postaw i 17.
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ubogi
,

e-

o
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y-
a-

ykcyjne wobec 
y-

wysokiego poziom

, 18.
o-
k-

teru. Jednak – – do tego,

17 U. Eco: , w: Nowe media w komunikacji spo-
, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.

18 Human Development Report 1999, UNDP 1999, s. 32.
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Podsumowanie
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e-
mian globalnych, który wiczne” i e-

–
ze 19.

ie nowej koncepcji edukacyjnej, wykorzy-

z-
aszkolnej”20.

nim:
-
- ,

- 21.

o-
najodleglejszych stron. Stowarzyszenia, 

i
na zintensyfikowanie wymiany w dziedzinie nauki.

o uznawaniu dyplomów, do czego jeszcze daleka droga.
j-

nych w
r-

19 J. Wójcik J: ,
w: ,
red. A. Zbierzchowska, Warszawa 2002, s.43-50.

20 -

gospodarczej, AE Katowice 1998, s. 75-76.
21 W. Kojsa: 

-82.



640

the 22. Informacja staje 
towarem coraz kosztowniejszym23.

jest nie ych u-
ji jest na 

24

u-
terze, i 25.
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EDUCATION MARKET AGAINST GLOBALIZATION PROCESSES

Summary

The process of education in the age of globalization is very different from previ-
ously functioning education system. In the age of globalization, the process of education 
becomes a lifelong, using their media to the latest technical and technological. Thanks 
education market in the near future may become the fastest growing market. However, 
not all countries, societies are prepared for this revolution in the education system. So, 
today, the world is characterized by a great diversity of educational opportunities that 
are not aligned in the near future.
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Introduction

The emergence of mobile communication is empowering people, businesses 
and society; changing the way we live and work. It is a phenomenon that is creating 
a new culture all over the world. The evolution of telecommunications (see figure 
1) from fixed-lines to analog mobile communication and subsequently digital mo-
bile telecommunication systems coupled with the invention of computers and the 
Internet has contributed enormously to the creation, processing and dissemination 
of information anywhere at any time1. Unfortunately most of the times, the use of 
mobile computers and other handheld devices for teaching and learning is discussed 
around the mobile device without much emphasis on the antecedents which have 
facilitated and brought about the concept of mobile learning, some of which are the 
evolution of mobile telecommunications, evolution of mobile computing devices, 
software development and wireless Internet connectivity. The discussion of mobile 
learning will not be complete if its technological constituents which include mobile 
telecommunications, mobile devices, mobile applications and mobile internet con-
nectivity infrastructure are not considered. These are basically the main technology 
enablers of mobile learning.

1 M. Ally: Mobile Learning: Transforming the Delivery of Education and Training, Atha-
basca University Press, 2009.
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Today, the role of mobile communication technology in facilitating education 
delivery is worth mentioning2; for example, students can use the vast interactivity 
of mobile communication infrastructure to develop their skills, knowledge and per-
ception of the world. Mobile communication is undoubtedly minimizing distance 
through the use of broadband Internet, mobile computing devices and software 
development. It apparently makes it possible for people to become “virtual omni-
present” which enable them to seamlessly switch between context and space locally 
and internationally such that with the use of mobile technology, one can be at 
a fixed location and still be able to connect remotely or wirelessly to other people 
simultaneously in different places to converse, see what they are doing or synchro-
nously participate in anything they are doing in any part of the world by text, audio 
or video. The use of mobile technology in education has precipitated the evolution 
of a new concept of electronic learning (e-learning) called mobile learning 
(m-learning) which is motivated by the perpetual advancement in mobile computing 
and communication technologies (Wi-Fi, Blue Tooth, GPS, GSM, GPRS, EDGE, 
UMTS, and LTE)3.

Fig. 1. Brief overview of the generations of mobile telecommunication from analog to 
digital

Source: http://www.nqlogic.com/2010/04/broadband-goes-mobile.html

1. Evolution of Mobile Telecommunications

One of the significant breakthroughs in ICT is the invention of mobile com-
munication systems. The two main systems of mobile communication are the Euro-
pean system which is GSM (Global System for Mobile Communication) and the 

2 K. Kumar, T.R. Reddy: Role of Mobile Communication and Technology Services in Edu-
cational Libraries, International Journal of Librarianship and Administration, 2012, Vol. 3, No. 1, 
p. 57-68.

3 P.B. Muyinda, E. Mugisa, K. Lynch: M-Learning: The Educational Use of Mobile Com-
munication Devices, Strengthening the Role of ICT in Development, 2007, p. 72.
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American system which is CDMA (Code Divisible Multiple Access). Unlike the fix 
landline telecommunications system, these mobile communication systems have 
better technologies and are able to support huge varieties of tasks and services 
which include but not limited to making calls, Short Message Services (SMS), 
Voicemail, broadband Internet connectivity4, and other services such as mobile 
banking (m-banking), mobile money (m-money), mobile commerce (m-commerce), 
mobile learning (m-learning), mobile health (m-learning), mobile government 
(m-government), and mobile Internet television (m-IPTV). The emergence of mo-
bile telecommunications has become an essential mediating tool in almost every 
aspect of  our lives in how we communicate, do business, process data and infor-
mation and learn5. It frees people from the constraint of boundaries, thus creating an 
ubiquitous environment to work or learn from anywhere at anytime. Interestingly, 
GSM and CDMA have different standards and evolution paths which support dif-
ferent services in their various capacities as shown in figure 2.

Fig. 2. European and US Standards of mobile communication

Source: http://www.taiwan4g.com/evolution_history_celluar_technology.php

Technology advancement has contributed to the evolution of education deliv-
ery to some large extent taking recognisance of the revolution and evolution of the 
following technologies: paper and print technology6, radio and television, fixed line 
telephony and communication, type writer, mainframe computer, desktop computer, 

4 C.K. Looi, P. Seow, B.H. Zhang, H.J. So, W. Chen, L.H. Wong: Leveraging mobile 
technology for sustainable seamless learning: a research agenda, “British Journal of Educational 
Technology”, 2010, Vol. 41, No. 2, p. 154-169.

5 R. Beaubrun, S. Pierre: Technological developments and socio-economic issues of wire-
less mobile communications, “Telematics and Informatics”, 2001, Vol. 18, No. 2, p. 143-158.

6 M. Lazzouni, M. Yousaf, R.A. Qureshi, N.A. Nazir: Pen and paper infor-mation record-
ing system using an imaging pen, U.S. Patent 566150626-Aug-1997.
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laptop, TCP-IP address and the Internet technology7, with the most recent being the 
technology of mobile telecommunications and mobile computing devices. Mobile 
technology is a technology which perfectly fits into education delivery because it 
facilitates communication and conversation elements of teaching and learning and 
the mobility of both the teacher and the student. This makes teaching and learning 
possible at anywhere and anytime. For educators, educational technologists, instruc-
tional technologists and designers and policy makers to be able to conceptualize an 
appropriate educational framework and pedagogy for m-learning to answer the 
educational needs of the 21st century learner, they must appreciate and understand 
the evolution of mobile communication and mobile computing devices and how it 
can be used   effectively to enhance education delivery8.

2. GSM – Global System for Mobile Communication

The adoption of mobile computing devices and the opportunity to use it as 
mediating tool which has the ability to facilitate ubiquitous teaching and learning is 
a phenomenon which is motivated by the development of mobile communication. 
The shift from analog mobile communication by both the Europeans’ ETACS and 
Americans’ AMPS to GSM and CDMA respectively opened a new door of oppor-
tunities for information and communication technologies. ETAC and AMPS were 
analog mobile communication systems with low transmitting rate which could sup-
port only voice during the first generation of mobile communication (1G). The 
introduction of GSM with TDMA technology in 1992 was termed the second gen-
eration (2G) and marked the beginning of digital mobile communication with the 
following characteristics; high speech quality, efficient use of frequencies, ISDN 
service features, compatible with other ways of data transmission services and en-
sure high security as far as the user and information transmission are concerned. 
Many of these have been turned into advantages for users; the available frequencies 
are used efficiently, the average speech quality is higher than the analog mobile 
networks, speech encryption guarantees security standards, a wider range of service 
like voice, fax, data and Internet are provided as compared to analog networks,
international roaming between all GSM countries is possible, further more, interna-
tional competition reduces the prices. 

Today, GSM is an open standard for services, infrastructure and communica-
tion independent of individual countries, network operators and producers and flex-

7 S. Guo: From printing to Internet, are we advancing in technological application to lan-
guage learning?, “British Journal of Educational Technology”, 2010, vol. 41, no. 2, p. E10-E16, 
2010; L. White: Technology and Invention in the Middle Ages, Speculum, Apr. 1940, Vol. 15, No. 
2, p. 141-159.

8 M.L. Bargellini, L. Bordoni: The role of the library in a new learning scenario, Electron-
ic Library, The, 2001, Vol. 19, No. 3, p. 153-157.
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ible to the requirement of the individual.  Use of all this has boosted the adoption 
and diffusion rate of GSM all over the world with hundreds of network operators 
and billions of users, however, 2G was limited by a data transmitting rate of 
9.6kbps and was applicable to voice communication only. To meet the growing 
demands of increasingly complex data applications, for example multimedia and 
Internet services; HSCSD, GPRS and EDGE were developed as an improvement on 
2G to allow for higher data transmission. These evolutions constituted the 2.5G to 
2.75. HSCSD is circuit switched system which increases the 9.6kbps to 14.4kbps. 
This allows, for example, faster email transfer, file transfer and speeder and cheaper 
web browsing and data download from the Internet. This was further enhanced by 
the development of GPRS and EDGE9. In contrast to HSCSD, GPRS is a packet 
switched instead of circuit switched with data rate of 21.4kbps. The radio network 
resources are only used if data is actually being transmitted and billing is no longer 
based on the duration of a call, but only on the amount of transmitted data, however 
GPRS requires some modification to the existing GSM infrastructure. EDGE is a 
technology which concentrates on air interface between the MS (mobile station) and 
the BTS (base transceiver station) based on a new modulation process, called "8-
PSK". With this, EDGE is able to achieve a data rate of 474kbps for 8-time slots, 
three times greater than that of HSCSD and GPRS. The development of HSCSD, 
GPRS and EDGE were further steps to mobile multimedia (see figure 3).

Fig. 3. Improvement in transmission time and data services as mobile communication 
evolves

Source: http://dc304.4shared.com/doc/hPn1eLm-/preview009.png

The universal mobile telecommunications systems (UMTS) represent the 3rd

generation of mobile communication, popularly known as 3G which supports large 

9 T. Halonen, J. Romero, J. Melero: GSM, GPRS and EDGE performance: evo-lution to-
wards 3G/UMTS, Wiley, 2003.
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volumes of data transmission at high speeds. With considerable modification to the 
existing network, UMT or 3G can achieve 2Mbps of data transmission (see figure 
4). Its enhancements mainly affect the air interface where a broadband transmission 
method achieves high transmission speeds. The development of UMTS marks 
a major milestone in mobile telecommunications, which makes it possible for the 
UMTS infrastructure to support different data services including video streaming, 
mobile TV, mobile banking, mobile learning, mobile health, mobile commerce, 
global positioning system (GPS) and several mobile applications systems. To fur-
ther enhance mobile communication, the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) 
has released the long-term evolution (LTE) technology, affectionately called 4G10

which has the capacity to support a data transmission rate of 300Mbps, with net-
work delay of less than 5ms, a considerable improvement in spectrum efficiency 
compared to previous mobile communication systems (Astély et al., 2009). LTE is 
a step towards advanced international mobile telephony (IMT) with highly flexible 
radio interface which provides mobile ultra-broadband Internet access with great 
interoperability. It supports mobile WiMax, Wi-Fi, and IPV6 which makes it possi-
ble for wide variety of mobile devices to be connected.

Fig. 4. Data rate capacities and how GSM has evolved over the years

Source: http://www.4gamericas.org/index.cfm?fuseaction=page&sectionid=242

10 E. Dahlman: 3G evolution: HSPA and LTE for mobile broadband, Academic Press, 
2008.
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3. Evolution of Mobile Devices

The technical term 'mobile learning' emerged out of the affordances of 'mobile 
devices' in facilitating teaching and learning anywhere anytime. Although the jar-
gon "mobile learning" is surrounded with varied definitions and explanations, the 
mobile device11 is an important element in the whole phenomenon of teaching and 
learning from anywhere at any time using handheld computers. The adjective 
'mobile' in both 'mobile device' and 'mobile learning' to a large extent refers to the 
mobility of the device physically in spatial, temporal and contextual perspectives of 
human life. Mobile learning is basically nothing more than a technologically im-
proved electronic learning (e-learning), which makes it possible for people to either 
teach or learn at anytime and anywhere with portable mobile computing devices 
facilitated by mobile communication and mobile software applications12. This im-
plies that without mobile devices there will be no mobile learning.

Continuous upgrade of the functions and computing power of mobile phone 
and the gradual reduction of the size of personal computer from desktop to laptop to 
note book and recently tablet PC (see figure 5) is a mutual phenomenon which has 
given birth to the term 'mobile device'. Rapid advancement in the design and manu-
facturing of these devices is relevant in discussing mobile learning at any-time. Like 
the generations of mobile telecommunications, mobile devices have also evolved 
over the years from analog to digital and simply to sophisticated devices13. Mobile 
learning was not possible with the analog generation of mobile device for two rea-
sons: (a) the devices did not have features and functionalities which could support 
mobile learning and (b) the corresponding analog mobile telecommunications infra-
structure also did not have the capacity to facilitate mobile learning. The first gen-
eration of digital mobile devices had some basic features and functionalities which 
could be used for mobile learning in the form of SMS supported by the complemen-
tary first generation GSM infrastructure with minimum capacity. The current gener-
ation of mobile devices together with the latest mobile telecommunications infra-
structure is able to support different forms, styles and types of mobile learning 
based on behaviourist, cognitivist and constructivist pedagogical concepts to meet 
different teaching and learning needs anticipated by educators. Figure 5 shows the 
evolution of mobile phone devices in use today for m-learning.

11 R. Woodbridge: Mobile: The Key to Education Anywhere, GigaOM, 17 Mar 2011,
[online], http://gigaom.com/mobile/mobile-the-key-to-education-anywhere/ [access 27.12.2012].

12 J. Roschelle: Unlocking the learning value of wireless mobile devices, “Journal of Com-
puter Assisted Learning”, 2003, Vol. 19, No. 3, p. 260-272.

13 K. Sevari: The role of mobile phones in education and instruction of classroom materials 
- Google Search, “Advances in Education”, 2012, Vol. 1, No. 1, p. 19-21.
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Fig. 5. Evolution of mobile phone to mobile computer

Source: http://www.migsmobile.net/2010/01/12/evolution-of-mobile-device-uses-and-
battery-life/

4. Software development

Software is what connects mobile devices and mobile telecommunications 
infrastructure to make mobile learning possible. Software developers are like strik-
ers on a football pitch, they wait for opportunities to score. In the same way, soft-
ware developers study device innovations, communication infrastructure develop-
ments and user needs to develop software applications for user consumption. The 
innovative introduction of IP address and the Internet led to the development of 
network and web-based applications. Today the design and development of mobile-
apps based on Android, Apple OS and others are possible because of mobile com-
puting devices and mobile telecommunications systems. The fast growth of mobile 
computing devices for teaching and learning is partly motivated by the fact that 
there are numerous software applications for mobile learning which are available. 
This makes it relatively stress free for teachers and learners to choose any of them 
that meet their needs within a particular context. For example one can choose 
a forum application for collaborative learning or a social network application for 
social constructive learning among others. 

The bone of contention between software developers and educators is the need 
for the developers to understand and appreciate the psychology and philosophy of 
learning from the perspective of behaviourism, cognitivism and constructivism in 
their design and development of mobile learning applications, and also for educa-
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tors to appreciate the pedagogical usefulness of these software to incorporate it into 
their educational framework. 

5. Connectivity

The introduction of GPRS and subsequent advancement in mobile telecom-
munications paved the way for mobile phones and other handheld devices to access 
data from the Internet which hitherto was not possible (as shown in figure 6). TCP-
IP Addressing system is the transmission medium which allows computing devices 
to be connected to form a network for sharing data and information from anywhere 
at anytime when and wherever internet connectivity is available14. The World Wide 
Web (www) is a widespread information infrastructure and the largest computer 
network system which allows any computer in the world with IP Address to con-
nect to the network. This 'www' is made up of several WANs, MANs, LANs, 
Ethernets and millions of standalone computing devices which create opportunity 
for people to get access to information all over the world from numerous infor-
mation resource databases15.

The internet, just like the telecommunications and mobile devices has evolved 
over the years until the invention of TCP-IP by Vinton G. Cerf and Robert E. Kahn 
in the 1970s16 which has transformed communication to the use of computing de-
vices as never before. It has become a worldwide broadcasting network system for 
information dissemination, and a platform for ubiquitous collaboration and interac-
tion among people and their computer devices. E-learning and m-learning are major 
educational benefits of the Internet infrastructure. The recent upgrade of IPV4 of 
32bits to IPV6 of 128bits to increase capacity for more devices to connect to the 
Internet is an advantage for m-learning among other educational purposes. Electron-
ic Mobile Learning treads on mobile broadband Internet or wireless Internet access 
and other wireless systems like Bluetooth, Wi-Fi and WiMax with some service 
operators using fiber optics as the backbone infrastructure to provide high speed 
connectivity. Wireless access to information through the Internet or web-based 
educational resources is one of the core ingredients of using mobile computing 
devices for teaching and learning.

14 V. Cerf: How the internet came to be, 1993.
15 J.P. Shim, U. Varshney, S. Dekleva, G. Knoerzer, Mobile and wireless net-works: ser-

vices, evolution and issues, “International Journal of Mobile Communi-cations”, 2006, Vol. 4, 
No. 4, p. 405-417.

16 B.M. Leiner, V.G. CERF, D.D. Clark, R.E. Kahn, L. Kleinrock, D.C. Lynch, J. Postel, 
L.G. Roberts, S.S. Wolff: The Past and Future History of the IN-TERNET, “Communications of 
the ACM”, 1997, Vol. 40, No. 2.
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Fig. 6. The infrastructure development of GSM to E/GPRS marked the beginning of mo-
bile Internet connectivity on any TCP-IP enabled device at anywhere and anytime

Source: http://futrs.com/images/news/telematics/the-next-boom-in-mobile-devices-is-
the-connected-car.jpg

Conclusion

The main point of the discussion is that m-learning is facilitated by three main 
elements which we have named as the “Ms in Mobile Learning” - (i) mobile tele-
communications (ii) mobile computing devices and (iii) mobile software applica-
tions as shown in figure 7. The combination of these three elements is what consti-
tutes m-learning platform which makes it possible for teachers and students to 
seamlessly teach and learn anywhere and anytime without restriction of geographic 
location. The relationship between these Ms in facilitating m-learning is mobility. 
Some of the core ingredients which distinguishes m-learning from e-learning in this 
regard is wireless access to Internet and device portability and mobility. The phe-
nomenon of mobile computing and communication technology has brought about 
a new global life of convergence, ubiquity and connectedness to one platform of 
information super highway and database. 

Fig. 7. The M-Technologies in M-Learning

Source: own elaboration.
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THE M-TECHNOLOGIES IN M-LEARNING

Summary

The term mobile technology is used in reference to the mobility of a technology, 
that is, the ability to virtually use a technology anywhere and at anytime without mobili-
ty constraints. Different types and forms of technologies have been part and parcel of 
human activities and the evolution of such technologies especially in the area of  ICTs 
have brought about several technologies; among them are mobile-ICTs. The ‘mobile’ 
prefix is an indication that there are ICTs which are not typically mobile in nature. Con-
temporary, these are refered to as ‘static-ICTs’. Desk top computing and the use of 
cable network are vivid examples of static-ICTs while smartphones, tablets and mini 
laptop with wireless network connectivity, represent mobile-ICTs. The purpose of this 
paper is to elucidate the relationship between mobile computing and communication 
technologies, and their implication for education delivery. The phenomenon of using 
mobile-ICTs for teaching and learning as popularly refered to as m-learning and is an 
off-shoot of e-learning which implies the use of static-ICTs for learning. The problem 
however, is that m-learning has a highly fragmented meaning because most fail to un-
derstand all the constituents of m-learning which this paper perceives to be the inter-
connectivity between mobile device, mobile telecommunications and mobile applica-
tions in their entirety as inseparable elements of m-learning. The questions that this 
paper seeks to address are; what are the key technological components of m-learning 
and what role do they play in making m-learning possible? As a method, a desktop 
research is done by reviewing relevant literature and documents on the theme of this 
paper, coupled with interviews and survey to arrive at an empirical outcome. 

Translated by Nana Kofi Annan, Daniel Michael Okwabi Adjin,
George Orleans Ofori-Dwunfou
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Introduction

Current definitions, understandings and research directions of mobile learning 
(m-learning) have limited how higher education institutions conceptualize and util-
ize m-learning opportunities to outside of the typical classroom. The embedded 
notion of m-learning as ‘e-learning using mobile devices and wireless transmission’ 
(Hoppe et al, 2003 cited in Peng et al, 2009) have caused it to be viewed as a tool 
for supporting traditional learning and extending e-learning in higher education 
institutions. Conceptualizing m-learning as a medium for participating in real-time 
traditional university learning activity has however received little attention from 
researchers. On the one hand, this concept stretches the existing ‘mould’ of applica-
tion of m-learning and ubiquitous computing in the traditional environment of 
higher education institutions, a rather uncomfortable notion. While on the other 
hand, it offers a true conceptualization of the application of technology in education 
as its main consideration is in how existing mobile technologies and devices can be 
used to facilitate ‘already existing pedagogically sound’ teaching and learning ac-
tivities. In other words, m-learning should not only be conceptualized as a distant 
learning model (Mutlu et al, 2000 cited in Korucu & Alkan, 2011), or support learn-
ing model for a traditional university programme (Wang, 2004 cited in Korucu & 
Alkan, 2011; Motiwalla, 2007), but also as a synchronous learning model of tradi-
tional university classroom programmes. This opens a whole new door for explora-
tion about the use of technology in education in a flexible and convenient way.

Most research on mobile learning has been concerned with flexibility and 
convenience in learning. As such their timing varies from that of the traditional on-
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campus learning. It does not allow the mobile student to blend in easily with tradi-
tional students, making them feel like a different category of students. True mobile 
learning should not only allow students to access learning anytime anywhere (learn-
ing resources), but also in real time (classroom). Where large classes are a disincen-
tive, this medium will allow students to participate through video and audio medi-
ums. A device that allows students to alternate between the teacher and the informa-
tion on the board (via video) can be used – in real-time. The student however 
should have the opportunity to ask questions in real time and get responses.

It is important to note here that mobility is being considered in terms of the 
students’ ability to join in traditional learning experiences in real-time. This needs 
to be distinguished from blended learning and distance learning. In blended mobile 
learning mode, the technology is used to support students’ learning outside of the 
classroom. It is used to provide information, reminders, assessment, links to course 
website, etc (Motiwalla, 2007). In the distance mobile learning mode, the technol-
ogy is used to provide the total learning experience outside of traditional class ses-
sion experience. The students have access to learning resources anytime anywhere 
with real-time sessions with instructors and students. However, it is also outside of 
the typical classroom session.

In the rest of this paper, a discussion of the issues of mobility, mobile devices, 
the learner and the learning activity is presented. A framework that includes real-
time participation by learners is suggested in a synchronous mobile learning model.

1. Defining Mobile Learning

Keegan (2005) cited in Idrus & Ismail (2010) defined m-learning as the provi-
sion of education and training on PDAs, palmtops, handhelds, smart phones  and 
mobile phones. Whereas  Trifonova  & Ronchetti (2003), cited in Idrus & Ismail 
(2010) agreed to a definition of m-learning as e-learning that uses mobile computa-
tional devices such as PDAs and digital cell phones, Quinn (2000) and Pinkwart et 
al, (2003) also cited in Idrus & Ismail (2010) defined m-learning as ‘e-learning that 
uses mobile devices’. This definition encapsulates other mobile devices like laptops 
which are wireless enabled and as such can access learning activities from any-
where.

Idrus & Ismali’s (2010) description of the role of higher educational institu-
tions suggested the potential use of ‘sms’ in sending weekly tips, reminders and 
alerts to students, multiple choice quizzes with immediate feedback, browsing and 
searching of short texts, following links to selected websites, glossary and reference 
information, and provision of concepts or definitions for revision. They further 
suggested that content could be developed that complied with technical standards 
that made it portable across portable computer systems and devices. They con-
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tended that lecturers could for instance generate pre-lecture listening materials con-
taining news, review of journal articles, activities of the week, feedback and com-
ments on assignments and activities, explanation of difficult terms, background 
information about the subjects, questions students need to think about before class, 
etc. A critical consideration of their argument would reveal a support oriented ap-
proach to applying mobile learning concepts in traditional higher education learning 
activities and not as a medium for real-time delivery of the educational experience. 
For the purposes of this paper, mobile learning is defined as the use of mobile de-
vices and technologies like laptops, Smartphones, and PDAs to access learning 
activities in real-time mode.

2. Mobility, Mobile Devices and Mobile Technologies

Mobility in mobile learning centres around three constructs, the learner, the 
device and the learning activity. A critical scrutiny of these three constructs would 
reveal that it is only the learner that is truly mobile. The learner can move on his/her 
own volition given certain circumstances and as such can be described as truly mo-
bile. The mobile device on the other hand is mobile as a result of the mobile 
learner’s ability to move it along with him/her wherever he/she goes. Its mobility 
therefore can be said to be as a result of its physical characteristics that allows 
a learner to move along with it with ease and comfort. Current mobile technologies 
like the wireless networks have now enabled mobile devices to access other com-
puting devices away from source. This has in a way created an opportunity for 
ubiquitous computing to be used in educational settings, and indeed a whole array 
of situations.

3. Learner and Learning Activities

The learner as presented above is naturally mobile. Several conditions may 
warrant the mobility of a learner in a higher education institution context. For in-
stance work may require him to be mobile, the need to travel, unforeseen contin-
gencies like traffic delays, inadequate resources or facilities on the part of the insti-
tution, or a personal decision can cause a learner to be mobile. Such situations pre-
vent the learner from participating in traditional real-time class activities. Most 
learning activities of higher education institutions are situated on the campuses at 
specific locations and times with the learner required to attend. These learning ac-
tivities however can be made available to mobile learners using mobile technologies 
and devices. The mobile technology and device allow the learning activity to be 
ubiquitous even though the learning activity is situated on the campuses of the 
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higher education institution. However, current applications of m-learning do not 
facilitate real-time participation in traditional classroom activities even though they 
are used to support access to learning resources anytime anyplace.

Most learners of higher education institutions want to participate in real-time 
activities that are ongoing on the campuses. This is especially true in Africa and 
particularly in Ghana where many students graduating from high schools want to be 
offered specific courses in particular universities but the inadequate facilities re-
strict the number of students who can be admitted. The mobile learners in a typical 
mobile learning programme in a higher education institution are provided a certain 
degree of freedom and flexibility not allowed to the traditional student, and maybe 
rightly so. However most students dislike seeing themselves as ‘other’ categories of 
students from traditional ones. Extensions of current mobile learning application 
would enable the university provide more options for current and potential students.

4. The synchronous mobile learning framework

Motiwalla (2007) developed a mobile learning framework and tested it on 
students from three courses during two different semesters. He focused on using 
typical wireless handheld devices rather than on other mobile devices such as lap-
tops. His research showed that students found wireless handheld mobile learning 
useful, supportive, convenient and mobile. They however disliked the small screen 
size, tedious typing process on phone keypads, slow connection speeds, response 
times, lack of pictures and visual stimulation. One respondent actually suggested 
they would be useful for pull media more than interactive. 

Two issues need clarification here: the definition of mobile devices to include 
laptops that are equally mobile and the need for interactivity. Although some re-
searchers define mobile learning to include the use of laptops, others do not agree to 
this inclusion of a mobile computer. It is a known fact how the screen size, typing 
platform, etc of such mobile devices like Smartphone’s, PDAs, etc are perceived as 
uncomfortable by learners and can pose a barrier to the effective use of mobile 
learning. The inclusion of laptops will however allow some of these perceived chal-
lenges to be removed, paving the way for more dynamic mobile learning. On the 
issue of interactivity, real-time videos and audio tools could be used. This should 
allow learners to log in real-time, ask questions, view teacher and white board dis-
plays, with a possible option to switch from viewing the white board and instructor 
to viewing the students in the class especially when one is asking a question or 
providing answers or comments. This has the potential of providing a truly stimu-
lating classroom experience just short of being physically present. Also, with learn-
ing resources that are textual in nature, reading software could be integrated to read 
the content out loud to prevent learners from straining their eyes.



Pushing the boundaries of mobile-learning in higher education… 659

The suggested new framework in addition to providing access course informa-
tion and materials on a course website, SMS, alerts, discusiion boards, whiteboards, 
assignment submission accessbile to mobile devices, its main contribution is the 
provision of real-time participation to mobile students through video and audio 
tools. This will allow mobile students to ask questions in real time, contribute to 
class discussions in real-time view white board demonstrations, see colleagues and 
generally feel a part of the class even though he/she is not physically present. Tech-
nically implementing this framework will not pose much of a challeneg as mobile 
technologies are well developed to facilitate this mode of mobile learning.

5. Implications for Higher Education Institutions and Learners

Since mobile technology is advanced enough to facilitate this mode of com-
munication, cost to the institution implementing it will be worth considering. Al-
though it is not estimated to be overly expensive, issues like cost of bandwidth for 
such real-time activities are of critical importance. For pilot projects it might be less 
costly but rolling up a campus-wide project will definitely call for assessment of 
cost implications.

It might also call for a reconsideration of classroom requirements. The current 
notion of the traditional classroom is limited to the lecture hall in designated places 
by the school. With synchronous mobile learning, the classroom could be any place. 
the reuirements for students’ participation in class has to be redefined for allowing 
mobile learners’ participation.

Then there is also the issue of external factors such as wireless network and 
Internet reliability as well as mobile device reliability. These are not under the con-
trol of the institution and its teachers and as such may result in interruptions of qual-
ity services which have their own issues. For instance, a student during a class may 
have interruptions in the network, causing him/her not to hear properly or even get 
cut-off. This will definitely cause loss in real-time of valuable information, under-
standing and participation in the lecture, although afterwards, the same piece of 
information could be accessed via the learning resources made available by the 
institution.

For the learner, it calls for discipline. Just as in traditional campus settings 
learners discipline themselves to attend lectures and participate in formal activities, 
the same level of discipline is required of mobile learners in synchronous mobile 
learning. Where this is ignored, the institution has to apply same disciplinary ac-
tions to the learners.
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Conclusions

Advancements in mobile technologies should cause higher education institu-
tions to consider new ways of providing their services in real time. Considering the 
nature and demands of the current brood of learners, enabling real-time participa-
tion in traditional classroom structured learning activities would provide innovative 
ways of attaining qualifications and certifications in higher education. Using videos 
and audio tools that allow learners to see instructors, view whiteboards, other stu-
dents, ask questions, contribute, etc. would enrich the learning experiences of mo-
bile learners. It is not without its challenges as in reliability of wireless networks, 
Internets, mobile devices, etc. there are also other administrative issues relating to 
the way the institution provides its services for accreditation and quality issues 
which need to be addressed appropriately. It is suggested that additional research 
need to be carried out to authenticate the workability of the suggested framework.
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PUSHING THE BOUNDARIES OF MOBILE-LEARNING 
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: 

SYNCHRONOUS MOBILE LEARNING MODE

Summary

In a higher education context, mobile learning is not really mobile if it does not 
allow the learner to participate in real-time formal academic activities outside of the 
lecture rooms. Existing studies dwell more on either using mobile learning outside of 
traditional university academic activities in a context of its own or as a learning support 
to facilitate self directed learning or collaborative learning outside of the classroom. 
Some studies have also considered learning in informal settings with others examining
its use in providing formal but flexible learning. Stretching this ubiquitous model of 
learning into the existing traditional formal learning arrangements offers both unique 
and extensive opportunities for students and the relevant higher education institutions to 
achieve real-time mobility. This paper attempts to (a) push our understanding and appli-
cation of ‘mobile learning’ beyond current borders of application in HEIs, (b) extend 
a framework of mobile learning application in HEIs. The application of this kind of 
mobile learning will enable more options for the teaming number of students looking 
for more flexible and yet effective and efficient options for participating in HE learning.

Translated by Benjamin Kwofie, Anders Henten
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Introduction 

Advancements in telecommunications and information technology have over 
the last two decades caused higher education institutions to rethink their traditional 
notion of education. Computer networks now enable people in different geographi-
cal locations to communicate, stay informed and educate themselves. The affor-
dances created by information and communication technologies, coupled with in-
creasing demands for flexibility and convenience in learning, life-long learning and 
ubiquity in learning has generated extensive research into how information technol-
ogy could be effectively integrated with teaching and learning. The implementation 
of e-learning requires a strategic approach due to the choices that have to be made 
at each stage of the implementation process. These choices are constrained by re-
source, technical, pedagogical and individual (instructors and students) factors.

Performance evaluations of institutional e-learning efforts have traditionally 
focused on the learning experiences of students (Dali, 2008) rather than the entire 



Ebenezer Miezah Kwofie, Benjamin Kwofie, Eric Ashalley, Albert Intarmah664

process of implementation. It is however arguable that the actual learning outcomes 
for students is highly dependent on the institution’s approach to introducing and 
implementing the e-learning system. A holistic evaluation of the e-learning imple-
mentation from how it was adopted to its implementation and integration can pro-
vide valuable insights for ensuring effective implementation and harnessing of the 
strengths of e-learning. 

1. Review of literature

1.1. E-Learning Implementation Process

The implementation of e-learning in higher education institutions has been 
widely reported in literature. These reports often describe the activities that were 
undertaken, the challenges encountered and surmounted, successes achieved and 
future directions. Very clearly, they describe the implementation effort as a process 
and show how the various activities were managed to facilitate e-learning develop-
ment. Some of these reports advocate that the implementation of e-learning con-
notes change in institutional practices, particularly in teaching and learning. Les-
sons from organisational change and development in the organisational theory lit-
erature have shown that changes to traditional organisational practices are often not 
welcomed and at times fiercely resisted. Evidence from the e-learning literature has 
shown similar conflicts among top management and stakeholders, especially by the 
instructors. 

Traditionally, HEIs have been developed around the classroom model of in-
struction. Instructors with varied research experiences and knowledge present in-
formation to students. The main pedagogical model here has students passively 
listening to an expert without much active involvement. The academic curriculum, 
support structures, etc are all intricately woven around this traditional model of 
HEIs, making any change in such a rigid system difficult. 

There are certain drivers however which necessitates the need for change in 
the way HEIs traditionally function. Firstly, the increasing number of students en-
rolled each year places tremendous stress on both teaching and physical infrastruc-
tures and resources. This often results in large numbers of qualified students being 
refused admission. Also, the large student-lecturer ratio coupled with the absence of 
quality and adequate tutorials often reduces the effectiveness of the learning proc-
ess. This necessitates the need for a more effective system that adequately caters for 
the professional ambitions and learning aspirations of students. Secondly, in rela-
tion to the first point, there has been an increase in the cost of higher education 
making traditional rendering of educational services relatively cost ineffective. 
Thirdly, the widespread adoption of technology enhanced education and the avail-
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ability of Virtual Learning Environments have caused some traditional universities 
to over physical barriers to education. Now many universities offer educational 
services across national boundaries, taking advantage of existing large numbers of 
potential students. These factors enumerated above represent some of the main 
drivers for change in HEIs. 

The emergence of e-learning proved particularly beneficial even though it was 
apparently overhyped. This hype may have contributed to the resistance by many 
instructors in the 1990s especially as there was an unfavourable notion that 
e-learning would take over traditional classroom learning. Essentially e-learning 
can be construed as a teaching and learning tool that brings in its wake changes in 
the way traditional practices within an educational institution are conducted. That 
notwithstanding, there have been many successful e-learning  implementation pro-
jects in many HEIs around the world as well as many failures.

There have been various perspectives on the implementation of e-learning in 
HEIs. Notable among them are the systems perspectives (Cech & Bures, 2004), 
innovation diffusion perspectives (Singh, 2010) and change perspectives (Schön-
wald, 2003). Cech & Bures (2004) posited that the steps specifically prepared for e-
learning projects are based on the systems approach. They maintained that the sys-
tems approach focused on the important elements and relationships and neglects the 
ones that have little impact on the proposed system. They asserted that while there 
were numerous methodologies, most of them were built on the generic ADDIE 
model composed of five stages – Analysis, Design, Development, Implementation 
and Design. Though suitable for successful implementation of the technology itself, 
it does not adequately resolve issues of change in the institution as a social system. 
Singh (2010) argues for the widespread use of e-learning using innovation diffusion 
strategies which although can get many users involved, the change issues that need 
to be managed will not be adequately integrated. Schönwald (2003) posited that 
a change management approach was the best solution for a sustainable e-learning 
implementation in HEIs.

Although many of these research findings report e-learning implementation as 
a process, a clearer understanding of the underlying process in relation to the 
changes believed to occur during the implementation is still conspicuously missing 
in the literature. Cech & Bures (2004) posited that e-learning as a process encom-
passes other sub-processes. Studying the nature of the processes involved in 
e-learning implementation is therefore critical to our understanding of an effective 
e-learning implementation process. To better understand e-learning implementation 
from a change perspective, we briefly review some theoretical models from the 
organisational change and development literature and extant information system 
(IS) implementation literature

Kwon and Zmud (1987) described a six-phase process of organizational IT 
implementation. In their model, IT implementation was viewed as a social change 
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process aimed at enhancing the use of IT within targeted user communities. The 
implementation process included: an initiation phase which involves an environ-
mental scanning for potential solutions; an adoption phase consisting of the exami-
nation of alternative solutions to decide which solution to deploy; an adaptation 
phase  that includes a modification of the chosen system to suit the organization’s 
unique processes;  an acceptance phase where organizational users who will use the 
system show signs of commitment; a usage phase where users are motivated to use 
the system routinely (also known as routinization); and finally, the incorporation 
phase (also known as infusion, or assimilation) which involves the maximization of 
benefits across diverse tasks. 

The phases described above are sequential, suggesting that effective imple-
mentation of a phase will foster an effective implementation succeeding phases. 

Viewed from a technological diffusion perspective, IT implementation is de-
fined as an organizational effort directed toward diffusing appropriate information 
technology within a user community. Based on the Kwon and Zmud’s (1987) stage 
model of IT implementation founded on Lewin's (1952) change model, a variation 
of their stage model, which incorporates some of the post-adoption behaviours de-
veloped by Zmud and Apple (1989), is presented below. The Initiation stage, in-
volving an active and/or passive scanning of organizational problems/opportunities 
and the selection of an IT solution is undertaken. An Adoption stage which requires 
a rational and political negotiation to get organizational backing for implementation 
of the IT application. Stage three, Adaptation stage where the IT application is de-
veloped, installed, and maintained. At this stage also, organizational procedures are 
revised and developed with organizational members trained in the new procedures 
and the IT application. The Acceptance stage involves the inducement of organiza-
tional members to commit to the IT application usage. In the Routinization stage 
usage of the IT application is encouraged as a normal activity. At the final stage, 
Infusion, increased organizational effectiveness is obtained by using the IT applica-
tion in a more comprehensive and integrated manner to support higher level aspects 
of organizational work.

In the above model, the initiation is associated with Lewin's unfreezing stage; 
adoption and adaptation are associated with Lewin's change stage; and acceptance, 
routinization, and infusion are associated with Lewin's refreezing stage.
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Table 1

Three generic phases

Source: own elaboration.

From the table 1 three generic phases can be distinguished. The levels of divi-
sion into additional phases as in the Kolb/Frohman (1970) model can be considered 
as the identification of unique activities or events to be undertaken for the success-
ful performance of any one of the three distinct phases. The generic phase identified 
through an analysis of the change and IS implementation models are adoption (de-
cision to use e-learning- involving all stakeholders), implementation (post-
adoption) (physical construction or installation of the e-learning system) and insti-
tutionalization (post-implementation) (embedding the e-learning within the insti-
tution). Any decision to introduce e-learning into a HEI is believed to go through 
several processes notable among these are the initial decision to go for the specified 
e-learning (adoption), a construction or installation and configuration of the system 
for use (implementation), and embedding or routinizing the e-learning within the 
institution (institutionalization). The change and IS models discussed above how-
ever failed to note the possible existence of other processes within the distinct ge-
neric processes. This has often led to the complex nature of most e-learning imple-
mentations which sometimes ended up in failure. Cech & Bures (2004) contended 
that the development of the e-learning used in the course curriculum undergoes 
a unique process of its own within the institution. It is arguable therefore that most 
of the events/activities identified in each of the generic phases undergo their own 
processes within and alongside the generic ones. Table 2 shows the generic phases, 
the events in each phase and some factors that influence the effective outcome of 
each generic phase. The rest of the paper discusses findings from an empirical in-
vestigation of the nature, importance and influence of some of the factors identified 
to influence the successful outcome of each phase.
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Table 2

Generic phases, the events in phase and some factors that influence the effective outcome 
of the generic phase

Generic Phase Events Factors for successful 
implementation

Adoption Needs assessment and goal setting
Stakeholder buy-in meetings
ICT skills assessment and training
e-learning readiness assessment
e-learning policy development 
e-learning steering committee
e-learning communication events

Management support
Stakeholder involvement
E-learning policy & Goal setting 
Communication & Advertisement
ICT skills training

Post adoption Developing e-learning framework
Physical construction/installation of 
system
e-learning content development
e-learning staff training & development
Infrastructural development 
e-learning technical support unit
e-learning champions formation

Technical support
E-learning skills training 
e-learning champions 
resource availability
Infrastructure 

Institutionalization Establishment of e-learning quality team
Integration into institutional policy and 
practices
Integrating e-learning with teaching and 
learning 
Establishment of an online support 
system

Perceived management commitment
Integration with curriculum 
Alignment with management and 
administrative practices
Included in policy planning and 
strategy formulation
Online support system

Source: own elaboration.

Table 3

Factors and their definition

Stages Factor Definition
Adoption Management support (MS) A top-down involvement of manage-

ment through the commitment of re-
sources throughout the project’s life-
span.

Stakeholder involvement (SI) The inclusion of everyone whose role 
and responsibility is affected by the e-
learning implementation in the decision 
making process

E-learning policy and goal setting 
(PG)

A guiding document and clear target for 
the e-learning initiative

Communication & advertisement 
(CA)

The provision of relevant information to 
the stakeholder community aimed at 
educating, clarifying and gaining com-
mitment.

e-learning drivers (ED) An initial assessment and equipment of 
stakeholders with fundamental knowl-
edge and skills in ICT
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Implementation Technical support (TS) A unit trained and equipped with the 
necessary resources to support the e-
learning development and stakeholders’ 
use of the system.

E-learning skills training (ST) Specific knowledge and skills in the 
management and use of the e-learning 
system including pedagogical considera-
tions provided to relevant stakeholders

e-learning champions (EC) A group of enthusiasts motivated, 
inspired and self directed in the use of e-
learning

Resource availability (RA) The availability of the requisite human, 
technical and financial resources rele-
vant to the e-learning project.

Infrastructure (IF) The ready availability of the technologi-
cal infrastructure necessary for an 
effective take-up of e-learning.

Institutionalization Management commitment (MC) The dedication of management to the 
overall success of the project.

Integration with curriculum (IC) A clear embedding of e-learning into 
curriculum indicated by a detailed 
alignment of technology use in teaching 
and learning

Alignment with management and 
administrative practice (AM)

A seamless alignment with the day-to-
day running of the institution

Included in policy planning and 
strategy formulation (SF)

e-learning statements are fully  and 
clearly integrated into policy and strate-
gic statements and not as isolated state-
ments

Online support system (OS) A support system available online 24-
hrs a day for resolving stakeholders’ 
problems and needs regarding the use of 
the e-learning system.

Source: own elaboration.

1.2. Performance Evaluation

The term Performance Evaluation has been defined variously in the e-learning 
literature. Used extensively in organisational management to assess employees’ 
work output, achievement and ability (Dali, 2008), Performance Evaluation is a tool 
that serves the needs of programme evaluation in numerous fields such as educa-
tion, project management, etc. in this paper we adopt Guskey’s (2000) definition of 
evaluation cited in  Hogan (2007) as, “… a systematic process used to determine the 
merit or worth of a specific programme, curriculum, or strategy in a specific con-
text”. Our definition of performance evaluation in the context of e-learning imple-
mentation process is, “a systematic process used to determine the extent to which an 
e-learning implementation meets set standards of acceptable implementation”. 

There are several classifications of evaluation in the performance evaluation 
literature. Notable among them are FitzPatrick et al (1983) classification of evalua-
tion into 5 major clusters cited in Attwell (2006): Objective-oriented approach, 
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Management-oriented approach, Consumer-oriented approach, Expertise-oriented 
approach and participant oriented approach. Attwell, (2006) made some modifica-
tions to these classification and added a sixth approach, Learning-oriented ap-
proach, from Van der Knapp cited in Attwell (2006). Other specific evaluation ap-
proaches have also emerged due to attention given the field by researchers and prac-
titioners. Some of these include CIPP and CIRO (Hogan, 2007). Oliver (2000) also 
described five types of evaluation: Formative evaluation, Summative evaluation, 
Illuminative evaluation, Integrative evaluation, and auditive evaluation (evaluation 
for quality assurance). Compared to FitsPatrick et al’s (1983) classifications of 
evaluation, Oliver’s (2000) descriptions can best be considered as broad and gen-
eral, providing an encompassing description depending on the objective(s) of 
evaluation. A cursory overview of FitzPatrick et al’s (1983) classification is pro-
vided in the next paragraph.

The Objective-oriented approach bases on the idea that the purposes, goals, or 
targets of a project are determined at the start and that the evaluation process should 
establish whether these have actually been achieved, and if not, why not (Attwell, 
2006; Hogan, 2007). The Management-oriented approach serves the needs of deci-
sion makers for information by focusing the evaluation products on the needs of 
managers, policy makers, administrators and practitioners (Attwell, 2006; Hogan, 
2007). The Consumer-oriented approach adopts the perspective of the end user of 
whatever service or product is being provided (Attwell, 2006; Hogan, 2007). Ex-
pert-oriented approaches are based on the notion of ‘connoisseurship’ and criticism 
and rely heavily on the subjective professional judgement and expert knowledge of 
the evaluator (Attwell, 2006; Hogan, 2007). The Learner-oriented evaluation ap-
proach is aimed at contributing to some form of collective or organisational learn-
ing. The models in this approach are based on different theories and types of learn-
ing which includes corrective or behavioural learning, cognitive learning and social 
learning. The outputs and processes of the approach form the inputs of the learning. 
The Participant-oriented approach takes the needs of project participants as its start-
ing point. The participants in this approach include all stakeholders and potential 
beneficiaries who may not be direct beneficiaries of the project (Attwell, 2006; 
Hogan, 2007). Although the intention is not to discuss in detail the various evalua-
tion approaches, in the next paragraph we take a little closer look at the Participant-
oriented approach because of its relevance to the study.

Attwell (2006) was of the view that that the Participant-orientated approach 
usually did not follow a formal plan which was drawn up in advance. The approach 
rather concentrated on identifying patterns in the data as the evaluation progressed. 
He argued that different techniques could be used to collect required data and that 
understanding was generated from observation and bottom-up investigation rather 
than rational deductive processes. He further opined that the role of the evaluator 



Performance evaluation of institutional e-learning implementation… 671

was therefore to represent multiple realities and values rather than singular perspec-
tives.

The approach is however not without its criticisms as bureaucrats tend to hate 
it for its lack of ‘objectivity’, unpredictability of evaluation outputs, difficulty in 
costing and control, and the potential for the evaluation to degenerate into chaos 
and lack of focus (Attwell, 2006). Nonetheless, Performance Evaluation has several 
benefits for its users. Hogan (2007) contended that programme evaluation is utilized 
by organisations to periodically assess their processes, procedures and outcomes. 

2. Methodology

2.1. The AHP model

Analytical Hierarchy Process (AHP) defined by Wikipedia as an approach to 
decision making that involves structuring multiple choice criteria into a hierarchy, 
assessing the relative importance of these criteria, comparing alternatives for each 
criterion, and determining an overall ranking of the alternatives. The AHP model 
uses pair-wise comparisons and then computes the weighting factors and evaluates. 
The method uses a reciprocal decision matrix obtained by pairwise comparisons so 
that the information is given in a linguistic form. In using the AHP, the decision 
problem is decomposed into a hierarchy of sub-problems and analysed independ-
ently. Comparisons are made between using concrete data about the elements in-
volved. The AHP also takes into consideration human judgements in addition to the 
underlying information. The AHP converts these evaluations to numerical values 
that can be processed and compared over the entire range of the problem. A nu-
merical weight or priority is derived for each element of the hierarchy, allowing 
diverse and often incommensurable elements to be compared to one another in 
a rational and consistent way. This capability distinguishes the AHP from other 
decision making techniques.

2.2. Sampling method

The data was collected from e-learning participants selected from 9 Technical 
Training Institutes, 2 Polytechnics and 1 University across West, East and Southern 
Africa. In all 28 questionnaires were sent to at least two people from each institu-
tion. 11 of the participant from 6 institution responded. The choice of a small sam-
ple size will not influence the results because we are using AHP to analyse the data. 
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3. Results and Analysis

3.1. Consistency Ratio

The consistency ratio gives an indication of how consistent the weightings are. 
A higher value means less consistent and vice versa. Sambasivan and Fei, (2008) 
indicated that, a consistency ratio of 0.1 or less represent an acceptable result. Table 
3 shows consistency ratios of the various stages of the implementation process 
which were in the acceptable limits. 

Table 3

Consistency Ratio for various stages

Phase Consistency Ratio

Adoption (AD) 0.022

Post Adoption (PA) 0.057

Institutionalization (IN) 0.027

Overall Implementation 0.046

Source: own elaboration.

3.2. Priority Weights

The normalised scores were determined for level one and two which were 
used to rank the factors in order of importance. At level one, adoption with priority 
weights 0.4905 was found to be the most importance stage of the implementation. 
This was followed by Post Adoption (with priority weights of 0.3119) and then 
institutionalization with priority weights of 0.1976.

At level two the normalised score were obtained for the different factors under 
each stage of the implementation process. The relative order of importance is also 
determined for each stage. In the adoption stage the order of importance is as fol-
lows: MS (0.4847), SI (0.2268) PG (0.1431), CA (0.0880), and ED (0.0566). Under 
the Post Adoption stage the order of importance is TS (0.1001), ST (0.1453), EC 
(0.0546) RA (0.4161) IF (0.2838). The third stage of the process, Institutionaliza-
tion was found to be MC (0.4232), IC (0.2547), AM (0.1413), SF (0.1163), OS 
(0.0644). Table 4 captures the priority weights as well as the global priority 
weights.
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Table 4

Global priority weights of sub-factors relative to the goal (level zero)

Ranking Success Factors Priority weights Global Priority 
weights

1 MS 0.4847 0.1677

2 SI 0.2268 0.1112

3 PG 0.1431 0.0446

4 CA 0.0880 0.0430

5 ED 0.0566 0.0278

6 TS 0.1001 0.0312

7 ST 0.1453 0.0453

8 EC 0.0546 0.0170

9 RA 0.4161 0.1298

10 IF 0.2838 0.0885

11 MC 0.4232 0.0836

12 IC 0.2547 0.0503

13 AM 0.1413 0.0279

14 SF 0.1163 0.0230

15 OS 0.0644 0.0127

Source: own elaboration.

4. Discussion of results

The results of the priority weightings have shown that the most important of 
the three stages is Adoption. Within this stage, management support and commit-
ment as well as stakeholder involvement have been the two key factors for success-
ful implementation. This is because if the initial idea of e-learning is well accepted 
by all stakeholders the entire implementation becomes relatively easier. Manage-
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ment ability to effectively develop a suitable policy built on right drivers and more 
importantly communicate the e-learning idea will ensure that the right foundations 
are built for the next stage. Though the E-learning driver was the least important 
factor, it has been observed that a right driver could sustain management interest for 
the entire process. The concept of change will effectively be diffused in to an insti-
tution if the adoption stage is well implemented. Conscious effort should be made 
by management to own the process, with heads actively involved.  From the per-
formance chart, it can be observed that management could provide initial support 
and commitment for the adoption stage, a sustained commitment is the greatest tool 
for a successful implementation.

The second most important stage is the Post Adoption stage. This is the main
implementation stage. From the priority weightings, it can be deduced that the 
availability of resources is the most important factor at this stage. This factor is 
closely related to management commitment to the process. The readily availability 
of resources and the needed infrastructure will see to a smooth implementation of 
the process. More than 50% of respondents have indicated that their process had 
halted due to unavailability of resources which includes human resources, financial, 
and time. Provision of a regular adaptive training to an institution is also seen to be 
vital at this stage. This is because if the approach to training is not suitable to the insti-
tution, the process will suffer. The presence of a technical team to provide training 
and support is necessary to ensure continuity and improvement of the process.

The third most important stage is institutionalization. Though some authors 
argue it is the most important stage, the results obtained indicate otherwise. The key 
factor to guarantee a successful implementation is a continuous commitment of 
management. The ability to align the e-learning process with management and ad-
ministrative practice can facilitate the institutionalization process. The centre of this 
stage is the curriculum integration. Therefore content development must be in line 
with e-learning for proper institutionalization. 

It is important to note the interconnectivity of the factors. Factors including 
management commitment, communications, training runs through the entire process. 

4.1. Performance Excellence chart

A performance excellence chart which shows the different level of the selected 
factors can be drawn for the given results. This can be used to measure an institu-
tion’s e-learning performance. Based on the results obtained from the analysis of 
the AHP model, ten of the factors have been chosen to establish a four level per-
formance excellence chart. These are Management Commitment, Stakeholder in-
volvement, Communication, drivers, Technical support, training, e-learning cham-
pions, Resource availability Infrastructure, and Curriculum integration. The choice 
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of the ten factors was due to the fact that the remaining five are embedded in one of 
the selected ten. The result of the chart is shown in figure 1.

4.2. Four level performance excellence chart

Fig. 1. A four Level Performance Excellence Diagram

Source: own elaboration.

The developed performance chart was used to perform an e-learning gap 
analysis on one of the institutions. This is captured in the figure 2.
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4.3. Gap Analysis

Fig. 2. Gap Analysis for a tertiary Institution

Source: own elaboration.

4.4. Interpretation of Radar Chart (Gap Analysis)

Three inferences can be drawn from the radar chart:
- the area covered by the institution in question compared to the ideal situa-

tion on the chart shows how far the institution is from the ideal situation,
- the skewness of the institution’s diagram to a factor shows how well the 

factor is being catered for,
- the regularity or irregularity of the diagram shows which factors are being 

neglected.
From the radar diagram above, clearly the tertiary institution in question has 

got a lot of work to do to ensure a better implementation of the E-learning process. 
The ideal result is the regular decagon. Comparing the area of the regular decagon 
(the ideal situation) and the irregular one (the case of the tertiary institution), it can 
be realised that there is significant difference. In totality, this tertiary institution is 
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scoring 32.5% of the expected performance. May be this is because the chart didn’t 
take into consideration the priority weights of the various factors. That notwith-
standing, they are well below societal average. 

4.5. Estimating E-Learning Implementation Levels

The Authors have developed a table for estimating the overall e-learning im-
plementation success level. This was established by estimating Scale-Level Point 
(S-L Point) for all the factors. The S-L point is the product of the priority weight 
and the coded level as recorded on the performance excellence chart. The sum of 
the S-L points expressed as a fraction of the ideal total S-L point (8.4428) gives the 
overall e-learning implementation success level.

Table 3

Summarizing the S-L Point determination

Factors Priority Weight
(S)

Coded Level (1-4) S-L Point
(S*L)

Drivers 0.0566
Management Support 0.4847
Infrastructure 0.2838
Communication 0.088
Training 0.1453
Resources 0.4161
Technical Support 0.1001
E-learning Champions 0.0546
Curriculum Integration 0.2547
Stakeholder Involvement 0.2268

Source: own elaboration.

The sum of the S-L points can be used to determine the institution’s overall e-
learning implementation level using the BEE Equation below. 

points
100%

8.4428
SL

Conclusion 

Clearly, embedding e-learning in a HEI involves paying attention to distinct 
implementation phases all of which appears to be closely related. For instance, in-
stitutionalizing the e-learning within the HEI requires management support and 
commitment which needs to be prominently featured throughout the implementa-
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tion process in a sustained manner. The analysis in the paper showed the adoption 
stage to be the most important. This suggests that the successful implementation of 
e-learning is heavily dependent on the adoption stage.  Also the expected change at 
each stage can be attributed to the management of the each of the identified factors 
influencing the stage. The performance excellence diagram has also shown the dif-
ferent levels of the factors for e-learning. Though the gap analysis did not take the 
relative importance of the factors in to consideration it showed how far away insti-
tutional efforts at e-learning implementation were from the ideal levels.

Based on the results of the identified the following recommendations have 
been made for consideration for e-learning implementation:

- institutions implementing e-learning should lay emphasis on the adoption 
phase,

- a change management approach must be used throughout the implementa-
tion process,

- top management support and commitment should run through the entire 
process.
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PERFORMANCE EVALUATION OF INSTITUTIONAL E-LEARNING 
IMPLEMENTATION PROCESS: STRATEGY PERSPECTIVES FOR 

EFFECTIVE INTEGRATION IN TECHNICAL INSTITUTIONS IN AFRICA

Summary

The e-learning implementation efforts of many higher education institutions (HEI) 
have often failed to achieve the desired expectations of its funders and users. Although 
performance evaluations could provide some useful insights into the possible causes and 
solutions of the abysmal performance of implementation efforts, available models focus 
on the learner’s experience, rather than providing a holistic perspective of the entire 
implementation process. Using a variant of Participant-oriented evaluation approach, 
this paper presents and utilizes a novel model of the e-learning life-cycle process to 
evaluate the performance of institutions in their e-learning implementation efforts. The 
model which is strongly underpinned by the participant-oriented evaluation approach 
uses the extent of incorporation of important interventions (factors) at each phase of the 
implementation process (life-cycle) to evaluate the institutional e-learning implementa-
tion performance. The model which comprises three distinct phases: adoption, imple-
mentation and institutionalization, highlights factors necessary for strategising e-
learning implementation efforts and their relative degree of importance using the AHP 
model. Using data from nine Technical Institutions across Africa, a BEE model has 
been developed for measuring e-learning implementation levels of HEIs. A four level 
Excellence Performance Chart (EPC) was developed and used to perform a gap analy-
sis.  The results of the gap analysis was then used to determine the scale-level (SL) 
points of the factors which is then used to determine the overall e-learning implementa-
tion level of the institution. The paper concludes with recommendations for continuous 
improvement in the identified areas.

Translated by Ebenezer Miezah Kwofie, Eric Ashalley, 
Benjamin Kwofie, Albert Intarmah
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ANNA LAMEK

EJ

Wprowadzenie

Systemy informatyczne ERP (ang. Enterprise Resource Planning), nazywane 

–

e-
Return on Investment

m zaawansowanej technologii, 

y-
,

z t
zawodowych 

jest przedstawienie,
o-
e-

praca naszej uczelni z dostawcami zintegrowanych systemów infor-
a-
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1. Nowoczesna edukacja a technologie informacyjne

a-

produkcyjnych czy dystrybucyjnych. Te o
, z-

mi w oczach potencjalnych praco-

mierze na systemach y nauko-
wo-

–
przeciwnie – j-
nych, tworzeniu programów nauczania oraz w samym procesie dydaktycznym, 

a-

2. 

W ramach poszerzenia oferty edukacyjnej dla studentów kierunku z

– QAD Enterprise Applica-
tions na rynku polskim, jak i zagranicznym. Celem kursu „Zintegrowane systemy 

o zasadach zarz warunkach stosowania 
kompleksowo zintegrowanego systemu informacyjnego klasy ERP. Studenci mieli 

strukturalnych 
ania organizacjami gospodarczymi,
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Rys. 1. a

.

opanowanie przez uczestników wiedzy 
o
przez zastosowanie odpowiedniego systemu informatycznego, zasadach doboru 

tak na symu-
e-

i -
o

spraw zastoso w-
a-
o-

a-

W

systemu od strony biznesowej, jednak podczas laboratorium, które
studentów drugiego naszego kierunku – informatyki 

niem budowy 
systemów oraz e-
niona jest tu pomoc i wsparcie konsultantów technicznych firmy QAD. Wspólnie 
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studentó

3. 

ch zaj
ciach z laborator

e-
d-

finanse. Laboratorium 
–

ich niewykonanie skutkuje niepowodzeniem na kolejnyc
d-

dlenie rze-
– a-

d-

a-

e-

o-

, adania do 

w-
cy ERP) sukcesem dydaktycznym.

, to doskonale 

–
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c
, wiedza 

, e-

o-

o-

– u-

projektów ch nimi two w zakresie 
usprawnienia przebiegu procesów biznesowych. Jedno jest pewne – o-

4. 

Od wi e-
tu ERP, z którego korzystamy laboratorium. Oprócz tego wspólnie 
przygotowujemy (przy pomocy konsultantów QAD) instrukcje laboratoryjne, które 

uaktualni oprogramowanie i obecnie wykorzystujemy QAD Enterprise Ap-
plications w wersji Standard Edition, 
zrozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk d k-
cyjnych. System jest rezultatem ponad 30- o-

– o-

i modyfikowania, uzyskuje od wielu lat w badaniach renomowanych firm anali-
u-
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Rys. 2. –
szkolenia studentów, a jednocz

QAD Polska.

Rys. 3. Mapy procesów oparte 

QAD Polska.
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mapy procesów, oparte na modelu Supply Chain Operations Reference (SCOR), 
kt

j-
w-
e-

ika-

ó-
d-

niego eksport e-

eksport do popularnego formatu PDF. W ten sposób uzyskujemy pliki raportów 

e-
workflow

z z pro

–

h
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Rys. 4. widoki dopasowane do 

QAD Polska.

i-
zualnych indykatorów ,

b-

i

Podsumowanie

Jedno jest pewne –

iatowej gospodarki 

systemy ERP czy to w postaci laboratoriów, czy e- o-
ne 

u

zawodowym. 
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ERP IN HIGHER EDUCATION

Summary

The demand for well-educated and highly skilled graduates is still growing. Very 
important are the specific, practical skills, which scope expands from year to year. Em-
ployers in addition to knowledge of foreign languages, work experience, pay special atten-
tion to skills associated with information technology, especially the experience with using 
applications, which meets enterprise management and key business processes needs.

Translated by Anna Lamek
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JOANNA ZIOMEK

STUDENCI POLITECHNIK
JAKO POTENCJALNI KLIENCI DISTANCE LEARNING

Wprowadzenie

y-
i-

prowadzenia. Od kilku lat coraz popularniejsze o-
czesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Niestety, jak wynika 

jak i z takich zdalnych form. Natomiast „pokolenie Google”1

o-
a-
t-

2.

w formach distance i blended learning, z wykorzystaniem nowoczesnych technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych. Kluczowym pytaniem jest zatem, czy studenci 
– Google” –
distance learning, w tym e-learningu lub blended learningu? W tym celu przepro-

1 http://www.bl.uk/about/annual/2007to2008/ar0708_final.pdf
2 E. Konkurowanie , PWE, 

Warszawa 2011, s. 49.
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y a o-

1. Ewolucja technologii nauczania

– distance learning.
w którym 

metody nauczania korespondencyjnego3. W 1924 roku w Polsce o-
l-

nego z wykorzystaniem przekazu telewizyjnego w Polsce jest powstanie w 1965 
roku Telewizyjnego Technikum Rolniczego i dz
w latach 1966-

4. W Polsce z sukcesem 
dzia a-

5. Niestety, wymienione e-

bez mo
cenia6 , doskonale to opisuje 

nast pu i-
kowania”7. , distance learning,
wraz 

c-

Uniwersytetu Marii Curie- i-
styczno- – Polski 
Uniwersytet Wirtualny.

3 J.J. Czarkowski: E- , Difin, Warszawa 2012, s. 60.
4 Ibidem, s. 65.
5 http://pl.wikipedia.org/wiki/Edusat
6 G. Penkowska: Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010, s. 10.
7 , w: Komunikacja codzienna w pedagogice,

red. H.
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2. Od nauczania tradycyjnego do wirtualnego

- tradycyjne nauczanie – grupa 
ciach stacjonarnych lub uc

- distance learning – o-

proces komun

- a-
dycyjna poczta,

- nauczanie radiowe,
- ,
-

, jest to najbardziej efektywny sposób komuni-
;

- e-learning distance learningu z zastosowaniem najnow-
szych zdobyczy technologii informacji i komunikacji w edukacji ostatnich 
lat8 E-learning to wszelkie 

n-
formatyczne9”;

- blended learning e-learningu i tradycyjnego nauczania.
- WBL – Web Based Learning – jest to uczenie w oparciu o strony interne-

e-learningu blen-
ded learningu;

- CBL – Computer Based Learning – to forma nauki z wykorzystaniem 
szko

D-R, CD-RW, DVD, pendrive i inne;
- MBL – Mobile Based Learning – d-

nictwem telefonu komórkowego w formie SMS, MMS lub specjalnych 
aplikacji na smartfony.

8 J.J. Czarkowski: E- …, s. 65.
9 M. Hyla: Przewodnik po e-learningu, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 19.
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Rys. 1. Rodzaje nauczania – klasyfikacja

o A. Stecyk: Abc eLearningu. System LAMS –
learning activity management system, Difin, Warszawa 2008, s. 18.

distance learning czy e-learning,

e-learning
edukacyjnych.

Zgodnie z badaniami10

multimedialnymi, 
daje o wiele lepsze 

wyniki nauczanie konwencjonalne:
- ;
- -60%;
- ;
- -50%;
- nieporozumienia przy przekazywaniu wiedzy mniejsze o 20-40%;
- -70%.

3. Charakte

y prze-
prowadzone badania ankietowe na grupie 100 studentów. Zrealizowano je w stycz-

10 http://pnt.pollub.pl/pdf/nr11/17.pdf
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i respondentów wybranych w sposób celowy. Przed 
przeprowadzeniem bada ankietowani zostali poinformowani o ich 

ch
bada

na podstawie o-

demograficzne i ekonomiczne przedstawiono w tabeli 1 i na rysunkach 1-4.

Tabela 1

Charakterystyka badanej próby

%
Wiek
18-24 lata 100

51
49

kobieta 52
48

Miejsce zamieszkania
21

miasto do 20 tys. 6
miasto do 50 tys. 11
miasto do 100 tys. 11
miasto do 200 tys. 4

. 47

51
500-1000 PLN 36
1000-2000 PLN 9
2000-3000 PLN 3
4000-5000 PLN 1

opracowanie 

W badaniach distance learningu
i blended learningu o-

czesne technologie ICT,

W badanej grupie liczba 
–

rys. n-
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zarobkach 500- inna e-
zarobkach 1000-2000 PLN. Tylko 3 

2000-3000 PLN i tylko jeden 4000-5000 PLN.

Rys. 2. 

opracowanie 

o-

ma – tylko mobilne i 9% –
Prawie co trz ma transfer o

, jak . Tylko 14% 
respondentów ma transfer o ci mniejszej

telefonu komórkowego.
Liczba rys. 3). 
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Rys. 3. liczba godzin sp

opracowanie 

edukacyjnej prowadzonej w systemie distance learning, a 23% w systemie blended 
learning. badaniach,

o-
ne, co potwierdza istnienie „pokolenia Google”. Natomiast zadowolenie w skali od 
1 do 5 (1 o – bardzo zadowolony), jakie deklarowali 

o-
wiednio 3,04 dla distance learning i 3,56 dla blended learning.

Rys. 4. Liczba badanych studentów, którzy uczestniczyli w szkoleniach w systemie distance
oraz blended learning

opracowanie 

Deklaracja uczestniczenia w szkoleniu lub innej formie edukacji w systemach 
distance i blended learning nych w Internecie 
(rys. 
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dzin dziennie w Internecie, stanowili ok. 11% wszystkich 
.

w systemie distance learning lub blended learning

(1 oznacza niezadowolony, 5 – bardzo zadowolony).

W celu zwe
distance learning, przeprowadzono badania z wykorzystaniem 

–
y-

Google”.

blended learning
distance learningu,

zadowolenia z uzyskanych informacji na temat distance learningu,
w ogóle nie szukali oni informacji na ten temat. Ponadto 9% ankietowanych wydaje 

,
z udzielenie
pytania i fakt ok. 4,5 godziny dziennie, 
potwierdza Google”.

Google”

, a nie tekst. Standardowe czytanie przez nich tekstów trwa nie 
- Tym bar-

dziej zastosowanie e-learningu w nauczaniu Google Generation jest uzasadnione, 

co y-
wa na fakt

e-learningu na 

distance 
learningu



Studenci Politechniki P … 699

z tradycyjnym, stacjonarnym szkoleniem,

r-
mie e-learningu
pozwala.

Ponadto przy edukacji w-

dzi

-profit, której celem jest zmiana edu-
o-

11

w 000 zro-
000 000 000 

-
procentowy, a-

23% – tu 
ucz i

Formy edukacji w systemie distance learning e-
sieniu do studentów, , a

nauki w takiej formie. 

11 http://www.khanacademy.pl/o-akademii.html
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STUDENTS OF POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AS FUTURE 
CUSTOMERS OF WORKSHOPS IN A FORM OF DISTANCE LEARNING

Summary

The article discusses issues concerning distance learning among students of Poz-
nan University of Technology. Marketing research was done to check if they are possi-
ble future customers to such forms of education. Forms of distance learning are essen-
tial in the education of today's youth because of the role of communication online.

Translated by Joanna Ziomek
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MARIANNA GRETA

REGIONY INTELIGENTNE W PERSPEKTYWIE STRATEGII EUROPA 2020

Wprowadzenie

a-
lizowanych (ang. smart specialisation), o-

ch k-

za polity i em
rozwojowym Unii Europejskiej (UE), tj. strategii Europa 2020, oraz dobrze reali-

smart specialisation a s Europa 2020

w tym m innymi:
- koncepcji smart specialisation,
- strategii Europa 2020 i polityki spój
-

1. Region i jego ukierunkowanie na smart specialisation

,
gospodarczego,

o-
-kulturowo-psychologiczne. 
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ie smart 
specialisation ma znaczenie zasadnicze. Inteligentna specjalizacja regionów wska-

-
z-

tego, 
by urencji wobec innych regio-

wyni-
o-

uro-
i-
e-

B+R, co pozwoli mu
o-

wem, wiedzy o regionach i ich 
wiedniej strategii rozwojowej. 

-
-
- enie 

strukturalne i gospodarcze,
- y-

i zatrudnieniem,
- pra-

cy i procedur koniecznych do jej realizacji,
-
- e-

gicznych do ich realizacji1, 2.
e inteligentna specjalizacja nie 

a-

rozwoju i zbudowania na tej podstawie swojej unikatowej specjalizacji.

1 M. Greta: Institutional, Legal and financial Aspects of the Functioning of Euroregions 
and Their Activity in the Youngenst polish Euroregions as well as in the Oldest one Bialowieza 
Forest, Szeszupa, Lyna-Lava and Neisse, Technical University of Lodz, Lodz 2011, s. 73 i nast.

2 M. Greta: Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uni-
we nast.
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alszej 
konsekwencji – rozwoju. 

Smart Specialisation Platform anie strategii 
inteligentnych specjalizacji poprzez:

- znych i dokumentów,
- upowszechnianie dobrych praktyk,
- 3.

ona 

e e-
smart specialisation kryteriów wyboru obszarów inteligentnej 

specjalizacji wraz z ich weryfika
strategii.

Koncepcja smart specialisation jest: 
- i unijnej gospodarki i regionów,
- przejawem nowej polityki UE wobec regionów,
-

-
strategii Europa 2020,

i 2013 roku.

2. Strategia Europa 2020 – smart specialisation

Strategia Europa 2020 jest kolejnym programem rozwojowym dla zjednoczo-
k-

enie, rozszerzenie i ulepszenie poprzedniej strategii rozwo-
Unia ,

jeszcze jako Wspólnoty Europejskie, o-
o-

gramów polityki gospodarczej
j-

strategii Europa 2020, która dotyczy inteligentnego, zrów-
o-

3 Raport Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej „Kurs na innowacje”, 
www.perspektywy-
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oraz
wykorzystania zasobów. Zgodnie z celem strategii Europa 2020 d-

- wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy 
i innowacjach,

- ang. sustainable growth), czyli rozwój i transfor-

z zasobów oraz gospodarki konkurencyjnej,
- znemu (ang. inclusive growth), czyli 

4.

odarki Indii i Chin, zmiany klimatu przy jednoczesnym wyczerpywaniu 

K y-

-

e zaawansowa-
o-

ze wspieraniem procesów harmonijnego rozwoju wszystkich regionów w szczegól-

strategii Europa 2020 smart specialisation, która odkrywa we-

,
organizmu gospodarczego.

Obszarom priorytetowym strategii Europa 2020

przewodnich. Opis tych celów, wytycznych i inicjatyw zamieszczony jest w tabeli 
1, 2 i 3.

4 publik 
strategii „Europa 2020” Unii Europejskiej, w: Procesy gospodarcze w Unii 

, red. ,
w Wilnie UAB „BMK Leidyka”, Wilno 2012, s. 9.
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Tabela 1

strategii Europa 2020

Lp. Rodzaj celu

1 a-
trudnienia na 
poziomie 75%

e-
-64 lata, 

starszych, pracowników nisko wykwalifikowanych oraz poprzez 

2

Poprawa warun-
ków prowadze-

badawczo-
rozwojowej

tnych w sektorze 

r-
-rozwojowej 

i innowacyjnej

3
Zmniejszenie 
emisji gazów 
cieplarnianych

Reali × 20, tj. 
zmniejszenie o 20% do 
20%

Unia Europej y-
-procentowej redukcji emisji 

gazów cieplarnianych w porównaniu z poziomem z roku 1990,

redukcji emisji, a kraje r

4
Podniesienie 
poziomu wy- do 40% od-

setka osób w wieku 30-34 lata 

5
Wspieranie 

o-
20 mln obywateli

opracowanie Europa 2020, strategia na rzecz inteligentnego i 
, Komunikat Ko-

misji Europejskiej, www.ec.europa.eu [d ].

Tabela 2

Kolejne 
wytyczne h

1
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2

3 Zmniejszenie nierównowagi w strefie euro

4

5 Efektywniejsze korzystanie z zasobów i ograniczenie emisji gazów cieplarnia-
nych

6 ,
nym zakresie 

7 o-

8 r

9

10

opracowanie Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie 
e-

„Europa 2020”, http://zielonalinia.gov.pl/
print.aspx?docId=4519&type=doc&id=14953&subid=1 [dost p 31.01.2012].

Tabela 3

Siedem inicjatyw przewodnich (Flagship Initiatives)

Lp. Inicjatywa Charakterystyka inicjatywy

1 Unia 
innowacji

a-
cyjne pomys

o-
wych miejsc pracy. W ramach tej inicjatywy przewidziano m.in. do-

czen

2 Mobilna 
m

l-

o-
dowe
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3

Europa 
efektywnie 

z zasobów

od wykorzystania zasobów oraz transformacji w kierunku gospodarki 
z

mpcji na bar-
o-

dowiska, stworzenia zmodernizowanych, inteligentnych i zintegrowa-
nych sieci infrastruktury energetycznej i transportowej, podniesienia 

4
Europejska
Agenda 
Cyfrowa

Internetu o-

y-
stania instrumentów finansowych, zreformowania ram prawnych w 
celu wspierania rozwoju technologii cyfrowych oraz zadbania o naby-

b-
kiego Internetu

5

Polityka 

w erze 
globalizacji

a-

a-

bardziej efektywne wykorzystanie zasobów i energii, poprawy otocze-

wspierania restrukturyzacji sektorów

u Galileo (system nawigacji satelitarnej)
l-

nego biznesu (ang. Corporate Social Responsibility)

6

Program na 
rzecz 
nowych 

i
zatrudnienia

e-
nia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalif

e-
e-

zatrudnieniu (ang. flexicurity) z 

a-

monitorowania systemu podatkowego i wsparcia socjalnego, eliminacji 
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7

Europejski 
program 
walki 
z ubóstwem

o-
d-
u-
-

a-

z

, bezdomnych), zapew-

krajowych systemów emerytalnych i socjalnych

opracowanie Komunikat Komisji Europejskiej – innowacje 
, 

http://www.euractiv.pl/wersja-do-druku/artykul/europa-2020-nowa-strategia-
gospodarcza 30.01.2012].

Wyznaczone s Europa 2020
Wzrost stopy zatrudnienia zmniejsza bezrobocie 

r-
matyczno-

cji, która 

3. Polityka regionalna na lata 2014-2020 –
smart specialisation

e-
gionalna na lata 2014-2020, realizowana 

dla konwergencji
2007-
endoge wyraz m.in. 

5. st ustanowienie
– j-

do realizacji smart specialisation

5 M. Greta, J. Kowalski: 
strategii „Europa 2020”, w: Aspekty integracyjne w Unii Europejskiej l-
ne,
Wilno 2012, s. 41.
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n-

smart specialisation.
Instrument „ -2020 w wyso-

do rozbudowy sieci eur o-
s Euro-

pa 2020 z-
zaw tabeli 4.

Tabela 4

–
poszczególne 
sieci

Krótka charakterystyk

– transport e-
nia funkcjonowania czterech swobód r-

– energia

strategii Europa 2020 do energii i 

ergetycznego, co z 
l-

dla inteligentnej specjalizacji regionów

– cyfryzacja

W
o-

,
entyfikacji elek-

e-
nia, portalu Europeana, e-

o o-
, http://ec.europa.eu/transport/index_

en.htm_for_core_network_maps_national_maps_projects_lists
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_ 2020_ en.cfn [do-

6.10.2011] , http://publications.europa.eu/
others/agents/index_pl.htm [ 6.10.2011]; M. Greta, J. Kowalski: Polityka re-
gionalna Unii Europejskiej…, s. 49.
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transportowe, energetyczne i cyfrowe, e-

n instrume w ocze-

z-
no-

j do wzmocnienia 

euroregionów w kierunku ich inteligentnej specjalizacji.
Cele polityki regionalnej na lata 2014- s

Europa 2020
Informacje na ten temat zamieszcz w tabeli 5. 

Tabela 5

-2020
w aspekcie wspierania inicjatywy smart specialisation

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Fundusz Spój

1. Prace badawczo- a-
nie innowacji.

o-
logii informatyczno-komunikacyjnych. 
3. Infrastruktura transportowa, energe-
tyczna, cyfrowa i edukacyjna.
4. Wsparcie biznesowe dla sektora MSP.
5. Przechodzeni o-

a-

1. Inwestowanie 

o-

2. Promowanie zatrud-

roboczej.

i zwalczanie ubóstwa.
w-

i-

1. Inwestycje energetyczne 

energetycznej.
2. Inwestycje w transeuropej-

niskoemisyjne systemy trans-
portu i transport miejski.
3. Inwestycje w dostosowanie 
do zmian klimatycznych 

administracji publicznej oraz 

jak pod tabel

Jak wynika z informacji zamieszczonych w tabeli 5, enumeracja priorytetów fun-

trzech fundus

e-
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runkowanej na sukces. Inteligentna specjalizacja oznacza wzmacnianie regionalnych 

nii Europejskiej.

Podsumowanie

e-
, wymaga pewnej wizji pro-

gramu rozwojowego. Dla Unii strategia Europa 2020,
o-

a-
tak na endo-

genicznym potencjale, jak i innowacyjnym jego pobudzeniu

,
iej, tj. po Maastricht. Cele tego trzeciego wymiaru integracji (obok spój-

- wykorzystanie mocnych stron regionów,
,

- y-
,

- , kiedy skutki zmian kli-
d-

ministracyjnymi.
,

a-
oto one:

- a-
rów jako przestrzeni,

- wspieranie miejscowych strategii od poziomu lokalnego do poziomu euro-

,
- poprawa wiedzy o regionach/terytoriach w celu pokierowania ich rozwo-

cji.
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INTELLIGENT REGIONS IN THE PROSPECT 
OF THE STRATEGY EUROPE 2020

Summary

The study is regarding the meaning of intelligent regions in EU’s competitive 
functioning on the international arena. The intelligent region means an optimal use of 
the potential of particular areas and also determining the specialization and including 
her in its developmental strategy. The intelligent specialization of regions is connected 
with priorities of the Strategy Europe 2020 for the development intelligent, balanced 
and supporting the social inclusion, which the regional policy is a director. And as the 
cohesion policy it serves achieving the territorial cohesion. So the intelligent region is 
a path to achieving the territorial cohesion. 

Translated by Ewa Tomczak-
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R KOTYLAK

AKO ELEMENT GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Wprowadzenie

o-
u-

wybór 

u-
a p

kulturowej czy regionalnej.
e-

niem do
w sferze technol a-

a-

ych
1.

k , o-
spodarcze – a

1 Zob. E-Commerce Trust Study, Cheskin Research and Studio Archetype/Sapient, 2011, s. 2.
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e-
rowanych w ramach danego sektor o-

l-

acji (po o-
wanie do klienta, ang. customization

samym pobudza wzrost gospodarczy2.
– rdzenia –

sam rozwój technologiczny nie wystarczy do tworzenia oryginalnych koncepcji 
l-

ne i niematerialne potrzeby poszczególnych osób. Zatem w opinii autora zasadne 
, e -

y-
o-

1. –

Poj creative industries) o-
: cultural industries)3 i ekonomia do-

experience economy)4,

(ang. creative d-

wielowymiarowy i przekrojowy.

o-
o-
e-

2 Zob. Zmiany w sektorze kreatywnym UE – , doku-
ment roboczy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

3 –

tywnym znacze-

4 – zgodnie z Segarsem i Huijgh koncepcja „experience economy” 
Société du spectacle

n

a , uznali, r-
lecz ,
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– z
bywa traktowana jako synonim – w ty

, natomiast za 
n-

definicji
rozwoju. Jak pisze Florida (2002): „The rise of the creative class” oraz (2005) „Ci-
ties and the creative class” –

-gospodarczego. W wyniku tego 
-ekonomiczna, tzw. klasa twórcza (ang. 

creative class)
dodanej o charakterze niematerialnym.

nowego. Throsby5 o-

e odczucie. 
innowacje. W teorii Schumpetera6

o-

7.
o-

giczne i r-
y zazwyczaj pro-

dukt (lub kreatywna a) ma charakter innowacyjny 
(lub 

) go
, w Europie 

,

Kulturwirt-
schaft), w H copyright 
industries), a y-

creative industries).
a-
e-

5 Zob. D. Throsby: Economics and culture, Cambridge University Press 2001.
6 Zob. J. Schumpeter: Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
7 Economy of Culture in Europe, European Commission, E&C, Brussels 2006, s. 41.
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wyn creative industries o-
o-
i-

, m.in. Klasik8 czy Caves9,
to-

o-
w czynno-

profit. Jak stwierdza Fleming: „Chodzi o to, by 
,

10.

Kultury, Mediów i Sportu (DCMS)11 e-
atywnym definiuje je jako: „ t-

, by poprzez tworzenie i wy-
”. DCMS 

wymienia 11 sektorów kreatywnych, do których zalicza: architektur , film, wideo, 
fotografi mod muzyk i sztuk performersk oprogramowanie, gry komputero-
we i publikacje elektroniczne, pras , radio, reklam , ,
sztuk i antyki, sztuk (design) i telewizj y-

12 klasyfikacja, w e-

8 A. Klasik: o-
, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 

2010, s. 21.
9 R. Caves, Creative Industries: Contracts between Arts and Commerce, „The Journal of 

Economic Perspectives” 2003, Vol. 17, No. 2, s. 73-84, http://www.aysps.gsu, s. 73-84.
10 , „Forbes” 2011, 

http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/polska-w-ogonie-innowacyjnosci,12453,1
11 DCMS Investing in creative industries – a guide for local authorities, UK Government, 

Department of Culture, Media and Sport (DCMS), London 2009.
12 UNTCAD (ang. United Nations Conference on Trade and Development) – organ pomoc-

niczy Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzony w 1964 roku w Genewie. Ma za zadanie 

Rada do spraw Handlu i Rozwoju (ang. 
Trade and Development Board – TDB). a, w tym 
Polska.
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2. Charakterystyka gospodarcza sektora kreatywnego 

, do sektora kreatywnego 
w

tor kultury (filmy kinowe i filmy wideo, gry wideo, transmisje 
radiowo-

o-

w tabeli 1 zapre-
zentowany jest e-

tegii dla Rozwoju Kultury w latach 2004–2013 war-
17,3 mld USD, tj. 5,2% 

ejsc pracy w przemy-
i-
a-

a-
a-

kategoria „biblioteki, muzea 
i obiekty zabytkowe”.

Warto ponadto 

ok. 0,4% PKB). Dla porównania, najw
o-

13.

13 H. Zakrzewska- „Twój 
Biznes” 2011 nr 9, http://twojbiznes.infor.pl/index.php/dzialy/raporty/ artykul-2446759.html
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Tabela 1

kultury i kreatywnego w rozwój gospodarek UE w 2008 r.

Lp. Kraj
Liczba 

(tys.)

w
liczbie
m

(%)

Obroty 
w 2008 roku 
(mln euro)

w
obrocie 

(%)

dodana 
do PKB 
(%)

1 W. Brytania 60 975 12,14 132 632 24,522 3,0
2 59 418 11,83 84 559 15,634 2,3
3 Francja 63 753 12,69 79 424 14,684 3,4
4 Hiszpania 46 157 9,19 61 333 11,340 2,3
5 Holandia 16 418 3,27 33 372 6,170 2,7
6 Belgia 10 584 2,11 22 174 4,100 2,6
7 Szwecja 9 196 1,83 18 155 3,357 2,4
8 Norwegia 4 769 0,95 14 841 2,744 3,2
9 Austria 8 348 1,66 14 503 2,681 1,8
10 Niemcy 82 060 16,34 12 606 2,331 2,5
11 Finlandia 5 313 1,06 10 677 1,974 3,1
12 Dania 5 484 1,09 10 111 1,869 3,1
13 Irlandia 4 422 0,88 6 922 1,280 1,7
14 Grecja 11 216 2,23 6 875 1,271 1,0
15 Portugalia 10 677 2,13 6 358 1,175 1,4
16 Polska 38 139 7,59 6 235 1,153 1,2
17 Czechy 10 425 2,08 5 577 1,031 2,3
18 9 931 1,98 4 066 0,752 1,2
19 5 455 1,09 2 493 0,461 2,0
20 Rumunia 22 245 4,43 2 205 0,408 1,4
21 2 039 0,41 1 771 0,327 2,2
22 6 262 1,25 884 0,163 1,2
23 Litwa 3 350 0,67 759 0,140 1,7
24 Luksemburg 474 0,09 673 0,124 0,6
25 Estonia 1 307 0,26 612 0,113 2,4
26 2 261 0,45 508 0,094 1,8
27 Cypr 796 0,16 318 0,059 0,8
28 Islandia 319 0,06 212 0,039 0,7
29 Malta 403 0,08 23 0,004 0,2

RAZEM: 502 196 RAZEM: 540 878 2,0
opracowanie Creative Economy Raport, ONZ 2010.

e-

Obecni
oku, czyli od momentu stworze-

nia przez Polski Instytut Filmowy Aktu o kinematografii,
w 2010 roku

do analizy problemu, w 2010 
roku,
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twor
Polski – l-

c-
-mazurskiego.

odpowi o-

e-
W tabeli 2 zaprezent i do-
g województw w 2008 roku.

Tabela 2

oku

Lp. Województwo
Stopa bezro-
bocia (2012-
03)14 (%)

PKB na jedne-

w 200915

dodana 
w 2008 r. 

16

o-

w 2008 r. 
(%)

1 13,40 38 395 2 612 37,39
2 kujawsko-pomorskie 17,80 29 834 752 14,20
3 lubelskie 14,10 23 651 488 9,48
4 lubuskie 16,30 30 068 371 2,73
5 13,80 32 162 1 074 1,77
6 11,30 30 220 1 648 1,35
7 mazowieckie 10,60 56 383 10 302 3,90
8 opolskie 14,30 28 761 394 5,98
9 podkarpackie 16,30 24 131 349 1,27

10 podlaskie 14,70 25 951 290 1,05
11 pomorskie 13,30 34 267 1 901 6,90
12 11,00 37 761 3 912 1,43
13 16,00 27 333 272 0,99
14 -mazurskie 21,10 25 970 456 1,65
15 wielkopolskie 10,00 37 424 1 736 6,30
16 zachodniopomorskie 18,50 30 939 998 3,62

14,53 32 078 1 722 6,25
opracowanie .

14 Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów (stan na ko-
niec marca 2012 r.), GUS, Warszawa 2012.

15 Rocznik statystyczny województw 2011 (wybrane tablice), GUS, 24.12.2012, Warszawa 
2012, s. 154.

16 http://twojbiznes.infor.pl/index.php/dzialy/raporty/artykul-2446759.html
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3. Elementy gospodarki elektronicznej

Pojecie gospodarki el
-

n-
17.

informatycznych i informacyjnych) obejmuje wszystkie sektory gospodarcze, nie-
za , czy niematerialne. Warto 

o-
y-

korzystywane w procesie zaspokajania
do ich wytworzenia przez do-

a-
rców, bardzo krótkim czasem reakcji na zda-

w procesach wytwarzania, k-
troniczna jest rozwój takich zja-
wisk, jak globalizacja (w obszarze ekonomicznym), unifikacja i personalizacja (w 

oraz

podstaw
-

- -
spodarki elektronicznej oznacza 

a-

miej ma-
y-

i pochod 18.

do funkcjo-

17 W. Chmielarz: Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007 s. 43.
18 Zob. T. Goban-Klas: Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2005.
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nowania którego 
i inne formy podnoszenia kwalifikacji.

spowodow e-
na zasadach telepracy 

a-

elektronicznej takimi formami pracy, jak: telepraca, telecentra czy relokalizacja 
funkcjonalna.

Rozwój Internetu i jego transformacja przycz

biznesowymi. E-
,

c
-bizesu. 

- B2B (ang. Business to Business),
- B2C (ang. Business to Customer),
- B2A (ang. Business to Administration),
- C2B (ang. Customer to Business),
- C2C (ang. Customer to Customer),
- C2A (ang. Customer to Administration).

arów funkcjonowania gospodarki elektronicznej
zaprezentowany banking, n

go -banking to obecnie jedna z naj-
o-

, takich jak: WAP, home-
banking, mobile banking, phone banking, teletekst itd., niemniej systemowo nieza-

(np. sprawdzanie salda i historii rachunku) oraz aktywnych (np. dokonanie polece-
y terminowej). St

-
na wskazanych obszarach

k-
oraz znaczenie wiedzy i informacji jako 
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4. 

o-
,

o-
z-

tran
filmowe oraz wydawców gier wideo i gier komputerowych, indywidualnych produ-
centów, takich jak muzycy i firmy pro Zatem 
w celu stymulowania tworzenia, prod

e-

elektronicznej19.

obie strony wymiany.
o-

w -kulturowych 
lub estetycznych, k-

r-

– k-
torowe podmiotów funkcjon

rys. 1).
, ogranicze sztuki,

biznesu i technologii, , n-
im r-

ki, np. takich jak gospodarka elektroniczna i jej podsektory. 

19 A. Budziewicz- Influence of organizational culture on the management in or-
ganizations, w: Globalization and its socio-economic consequences, Uniwersytet 
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W ten sposób pr mi dzy innymi 

o-

e-
powi

zania jest szerokie stosowanie wzornictwa i grafiki w sektorze gier i rozrywki mul-

i struktur rynkowych poprzez nadanie im cech unikalnych wobec innych produktów.

Rys. 1. o-
nicznej

opracowanie .

-learningu i szkolenia 
rozwoju 

o-

o-
pejskiej.
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Jednak 

z-
ki na pograniczu opisywanych gosp

e-

k-

e-

Podsumowanie

Gospodarka elektroniczna to zaledwie wycinek gospodarki kraju i rynku deta-

dokonanych 
y-

20.
Ponadto gospodarka elektroniczna i realizowane w jej obszarze transakcje 

kupna–
w zakresie a-

cyjno-telekomunikacyjne21. W styczniu 2009 roku o-
rzy d-
mio ysta rów-

– ma mi
22.

o-
y-

20 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekom
w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009, s. 20.

21 A. Drab-Kurowska: E-commerce in modern economy, 12th International scientific con-
ference globalization and its socio-
s. 157.

22 Ibidem, s. 21.
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, go opinii 
u e-

d-
mioty gospodarcze, jak i indywidualni konsumenci.
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CREATIVE INDUSTRY AS AN ELEMENT OF ELECTRONIC ECONOMY

Summary

Nowadays electronic economy is mainly characterized by a strong aspiration to 
create new values through the innovativeness of products and services in the area of 
technology. However a contemporary market puts it in front of a new challenge. In 
order to efficiently ensure it with a further development it is necessary to work out and 
implement suitable strategies. This necessity results from the fact that more and more 
products and services offered by electronic economy become unified and therefore the 
way of differing it from competitors should be perceived in other area than a prod-
uct/service. 

Thus – taking into consideration the above statements – it is necessary to observe 
that the technological development itself is not sufficient to create original conceptions 
for the development of electronic economy whose products and services would satisfy 
material and non-material needs of particular people. Therefore in the author’s opinion 
it seems reasonable to verify a hypothesis that creative industry becomes a „new” –
important element in the development of electronic economy. The aim of the article is 
to identify dependencies, connections and inter-relationships between electronic econ-
omy and creative industry.



NR 763 EKONOMICZNE PROBLEMY NR 105 2013

ROZWÓJ SIECI NOWEJ GENERACJI W POLSCE 
NA TLE EUROPEJSKIEJ AGENDY CYFROWEJ

Wprowadzenie

, a-
e-

j jest 
a-

nych na poziomie Unii Europejskiej oraz jej w-

z siedmiu projektów przewodnich strategii Europa 2020, za jeden z podstawowych 
o-

szybkiego Internetu dla rozwoju jednolite n-
j-
y-

1.

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno- , Europejska Agenda Cyfrowa, COM(2010)245, 
Bruksela, 19.5.2010, s. 21.



730

e-

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Opracowany przez Ministerstwo 

Agendy Cyfrowej, poza rozwojem Internetu 
jako platformy technologicznej konieczne jest stworzenie warunków do
wykorzystania sieci prz 2.

–

e-
a-

cyjno-komunikacyjnych we wszystkich sektorach gospodarki oraz wprowadzenie 
3.

Prezes 
u-

generacji (ang. Next Genaration Network/Access – NGN/NGA)4. Efektem podej-
mowanych przez r o-

o-
wych (tabela 1).

2 Narodowy Plan Szerokopasmowy. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, li-
stopad 2012, http://http://mac.gov.pl/dostep-do-sieci/

3 ,
Warszawa, 9 listopada 2012, s. 100-101.

4 Strategia regulacyjna do roku 2015, , War-
szawa, listopad 2012, s. 9-18.
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Tabela 1

h domowych 
w latach 2014-2020 w Polsce

Cel
Odsetek gospodarstw domo-

o-
– o-

spodarstw domowych,
koniec 2015 r. – o-
spodarstw domowych,
koniec 2020 r. –
gospodarstw domowych

Strategia regulacyjna do roku 2015…, s. 18.

1. Stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce na tle UE

do szerokopa-

r.)5.
do szerokopasmowego Internetu mi

ponad 74% gospodarstw domowych (rys. 1).

Rys. 1. Penetracja szerokopasmowego Internetu (mobilnego i stacjonarnego) w latach 
2010-2011 w Polsce

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego…

o-

5 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 r., Prezes UKE, Warszawa, 
czerwiec 2012, s. 6.
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l-
ska – TP6) oraz niski poziom rozwoju infrastruktury stacjonarnej w Polsce. Pod 

z-

wszystkich krajów UE (27,7%).7

Z punktu widzenia rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce pro-
, a

e-
ru

-10 Mb/s, a 23,8% –
-100

-2011 w Polsce.

Rys. 2. zy internetowych w Polsce w latach 2007-2011

.

wszystkich a-
W

ten wynosi ok. 70%, a w Rumunii, Czechach, Holandii, Francji i na Litwie – ok. 
y o

6 Od kwietnia 2012 roku Telekomunikacja Polska oferuje swoje us
Polska.

7 Digital Agenda Scoreboard, January 2012.
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UE wynosi odpowiednio: do 2 Mb/s – 8,2%, 2-10 Mb/s –
– e-
dziale 30-100 Mb/s8.

ce sytuacja na rynku mobilnego Internetu. 

o-
bilnego (2G/3G)9 i-

t-
kownikó a-
cjonarnej sieci telefonicznej, czyli xDSL10.

– 8,3%, prze-

stytutem technologii przewodowych, szcze-

technologii 2G/3G, o-

11

standard transmisji oraz limity transferu. 
,

szybkiego i bardzo szybkiego Internetu, o-
narnej infrastruktury szerokopasmowej w Polsce jest niewys

s-

8 Ibidem, s. 57-58.
9

a ta nie obejmuje 
e-

.
10

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego 
w Polsce…, s. 11.

11

w Polsce.
http://media2.pl/telekomunikacja/97334-Szybki-Internet-LTE-zwieksza-zasieg-w-Polsce.html
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nowo-

2. Infrastruktura sieciowa i 

o-

,
12.

, a-
cjonarnych, technologiami szerokopasmowymi pierwszej generacji. 

o technologie stosowane w sieciach operatorów kablowych (DOCSIS) – 35% oraz 
– 13

w latach 2010-2011 przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Liczba -2011( mln)

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce…, s. 9.

j
14.

12 , Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, War-
szawa 2012, s. 16.

13 CDMA, FWA, FTTH/FTTB.
14 FTTB (ang. Fiber-to-the-Building) – o-

wód doprowadzony jest do budynku mieszkalnego/biurowego; FTTH (ang. Fiber-to-the-Home) –
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o-
,5 tys. abonentów, a liczba budynków, 

, 15

nych (Ne-
o-

wych, penetracja FTTH/FTTB w Polsce nadal nie przekracza 1% gospodarstw 
domowych.

b-

r-

,
, lsce. 

budynki wielorodzinne).

e-
komunikacyjnej nowej generacji, w tym szczególnie sieci opartych na technolo-
giach ych

(megaustawa)16. – prawnych 
i administracyjnych – ych j-

o-
na lokalnym 

jest do lokalu mieszkalne-
go/biura.

15 T. Boguszewicz: , „Rzeczpospolita”, 24.02.2011.
16 ,

Dz.U. 2010, nr 106, poz. 675.
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e-
gionalne sieci szerokopasmowe; 

a-
gospodarowania przestrzennego; 

technologicznych w pasie drogowym przy okazji budowy i przebudowy 
dróg publicznych; 

o-
cesem inwestycyjnym w obszarze infrastruktury telekomunikacyjnej. W opinii 
operatorów telekomuni

17.
u-

i rozwoju konkurencji infrastrukturalnej na rynku szerokopasmowego Internetu. 

u-
dowy infrastruktury. 

radykalnych form regulacji, takich jak 

o-
jnych, 

a-

oku.

, czyli 70 tys., zostanie wybudowane 
w technologii FTTH, 18.

z-

17 , http://www.polskaszeroko pa-
smowa.pl/ artykuly/ megaustawa-znacznie-przyspieszyla-procesy-inwestycyjne.html

18 , http://www.telepolis.pl/ wiado-
mosci/orange-70-tys-laczy-swiatlowodowych-do-2013-roku-wideo-,2,3,25917.html
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o-
kopasmowej w Polsce. 

Analiz , nale-

o-
nalnego. Procedura konkursowa przyz

Wykorzystanie funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój infrastruktu-
o-

mie19. i-

których celem jest rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu. Przy-
.in.:

Internet dla Mazowsza.
– r-

si z ciu
makroregion Polski Wschodniej – województwa: lubelskie, podkar-

-mazurskie.
Internet dla Mazowsza –

mln, wy u-
, ale 

doprowadzona do budynków 
Podobne projekty,

z funduszy europejskich,
trony 

na poziom rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Podsumowanie

do szerokopasmowego Internetu, pomimo systematycznej poprawy, nadal pozostaje 
j-

nowej generacji (NGA). Opisane w artykule czynniki i dz , w tym m.in. obo-

19 przyznanych Polsce w latach 2007-2013 w ramach 16 programów re-
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–TP czy zaanga-
,

u
w-

Europejskiej Agendzie Cyfrowej oraz opracowanych na jej 
podstawie strategiach rozwoju polskiego rynku szerokopasmowego.

o-

j-
nych,

, gdzie taka 
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12. j-
nych, Dz.U. 2010, nr 106, poz. 675.

THE DEVELOPMENT 
OF NEXT-GENERATION NETWORKS/ACCESS IN POLAND 

AGAINST THE BACKGROUND OF EUROPEAN DIGITAL AGENDA

Summary

The paper presents the state of development of broadband infrastructure in Poland. 
Particular attention was paid to the state of development of next-generation net-
work/access (NGN/NGA) in the context of the requirements of the European Digital 
Agenda. It also presents selected factors supporting the development of these networks 
in Poland.
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M. MAZIARZ

PERSPEKTYWY ROZWOJU TECHNOLOGII DOST POWYCH W WARUNKACH 
TWA INFORMACYJNEGO W POLSCE 

Wprowadzenie

z-
od rozwoju technologicznego w obszarze komunikacji 

e-
a-

-
e-
o-

munikacji elektronicznej,
-

o-
nicznej.

W takiej sytuacji brak zastosowania nowoczesnych telekomunikacyjnych 

n-

powiednim po-
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1

i wydajny transfer informacji.

1. 
do

u-
orzysta-

, a-

ang. Very high speed 
Digital Subscriber Line)

adycyjnymi sieciami stacjonarnymi opartymi na 

i-
sji, do 100 Mb/s po 500 m oraz 50 Mb/s po 1000 m. Przedstawione warunku transmi-

o-

2:
- zapewnienie powszechneg

30 roku,
- o-

oku.
o-

Z technicznego punktu widzenia zastosowanie tej technologii nie wymaga 
instalacj nowej 

karty VDSL 2 na koncentratorze cyfrowych linii abonenckich (DSLAM) oraz no-

EuroDOCSIS, stosowana 
w Europie odmiana technologii DOCSIS (ang. Data Over Cable Service Interface 
Specification). Technologia ta wykorzystywana jest przez operatorów sieci telewizji 

1

2 Europejska Agenda Cyfrowa, Bruksela 2010, KOM(2010)245.
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(ang. Hybrid Fiber Coaxioal). W najnowszym stosowanym standardzie DOCSIS 

Technologia ta jest rozwojowa, ó-
o-

mie 1,6 Gb/s w kierunku do abonenta i 300 Mb/s w kierunku od abonenta3. Warto-

czasu
e

nowej infrastruktury sieciowej.

(ang. Fiber to the Home). a

a-

(ang.
Worldwide Interoperability for Microwave Access), o-

nego 
i 100Mb/s dla ruchu mobilnego4

(ang. Long Term Evolution), stwa-
rza

ji dla ruchu 
mobilnego na poziomie 1 Gb/s w kierunku abonenta i 500 Mb/s w kierunku od 

z-

oraz w sto ó-

pod 

n-
formacyjnego w Polsce. 

3 http://www.cablelabs.com/cablemodem/
4 http://www.cellular-news.com
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2. Analiza aspektów ekonomicznych, technicznych i funkcjonalnych 

Wybór telekomunikacyjnej te
y-

owe wykorzystywane przez 

obecnie
i perspektywy rozwoju, ma technologia FTTH

o-
t-

nim horyzoncie 
y-
k-

tów. Przede wszystkim powszechna jest opin ie

, ro-
Kolejnym zagad-

FTTH kosztuje od 526 do 750 euro, natomiast dla technologii DOCSIS 3.0 (150 
euro) i VDSL (190 euro) znacznie mniej5 e-

6:
-

y-

- 13
mln abonentów za 13 mln funtów,

-
, a w domu jednorodzinnym 30

Tak 
o-

5 A.D. Little: Raport Superfast Broadband: Catch up if you can, Exane BNP Paribas, 

6 II faza cyfrowej rewolucji, http://informator.salon24.pl
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7. To w znacznym stop-
niu czyni zachowania operatorów teleko

a-
o-

ó-

z-
nym stopniu ogranic 8

telekomunikacji w praktyce istnieje duopol, zatem ewentualne porozumienie po-

i-
t-

kich operatorów telekomunikacyjnych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. 

iowych. Natomiast 
o-

bowiem 
infrastrukturze sieciowej. Obecnie technologia VDSL 2 jest priorytetem inwesty-
c

o-

j Agendzie Cyfrowej do 2020 roku. Dalsze perspektywy 

Z drugiej strony 

technologicznego, o-
o-

ektywy roz-

atrakcyjnie, technologi to kwestia zainstalo-

7 http://www.rp.pl
8 http://www.globaltelecomsbusiness.com/
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truktura sieciowa operatorów telewizji kablowej wykorzystywana jest dla 

a-

,
w

chwili obecnej i na 

o-
k-
y-

wie 10-15 lat uza
a-
o-

a rynku polskim technologia ta 

ame-

z-
a-

m-

o zaludnionym. 
Ostatni e technologii 

j-
m parametry transmi-

o-
I-

MAX 2, tworzenie tam infr

Podsumowanie

a-
cji elektronicznej jest podstawowym warunkiem powszechnej partycypacji w spo-
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a-

r-
macyjnym. W artykul

, h-
niczne oraz funkcjonalne.

o-
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES IN CONDITIONS 
OF CREATION OF INFORMATION SOCIETIES IN POLAND

Summary

Problem in access to advanced services technologically and there is basic condi-
tion of general participation in information society network of electronic communica-
tion. By that reason choice of proper concept of accustom of access technology be-
comes key aspect of forming of demand be on electronic favor in information society 
becomes quintessence of participation. In article consider problems of expedience of 
introduction of chosen access technologies taking into consideration their conditionality 
economic, technical and functional. It accept in conclusion, that the key technology of 
stationary access on market of telecommunication favor in Poland will be FTTH, but 
mobile access realized will be through technologies LTE, aided through solutions based 
on technology WIMAX 2.

Translated by Sylwia Mecha
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DOROTA ONISZCZUK
d Komunikacji Elektronicznej

STRATEGIA PREZESA UKE DO 2015 ROKU
YJNEGO

Wprowadzenie

k-
oraz wykorzystania technologii in

– transformacji w kierunku spo-
1

z odpowiednimi 
kompetencjami i motywacjami2.

e-
i-

o-

- -informacyjnej,
- przemiany struktur gospodarczych i politycznych,
-
- grupy interesów3.

1 , Ministerstwo 
Spraw W g

2 Polska 2030. , Mi-
nisterstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, maj 2012, s. 106.

3 M. – problemy definicyjne i problemy pomiaru,
w: . Dylematy cywilizacyj-
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struktur ponadnarodowych na proces 
od 

kon-

wagi na dokumenty, których celem 
strategia regulacyjna 

no znaczenie upowszechnienia 
Internetu szerokopasmowego dla pro konkuren-

oku.4 Kluczowe 
jest zapewnienie, aby do 2020 roku e-

j-
a-

W Polsce na koniec 2011 roku
roku

ów5.

6.

no-kulturowe, red. L.H. Haber, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 
2002, s. 109.

4 Europejska agenda cyfrowa, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
26.8.2010, KOM(2010)245, . 2, pkt 1.

5 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 roku
Elektronicznej, Warszawa, czerwiec 2012, wykres 1.

6 Raport o stanie rynku…,wykres 3.
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Rys. 1.

Raport o stanie rynku…

Rys. 2. Penetrac
Internetu w krajach UE, stan na koniec 2011 r.

Raport o stanie rynku…

d-
roku
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roku w-
–

z 7.

Rys. 3. i Internetu szerokopasmowego w 2011 r.

Raport o stanie rynku…

(NGN/NGA).
dnym celem strategicznym,

w swojej strategii do 2015 roku, d-

w ie.
i-

o-
nych obszarach i stwierdzony

,
, , jakich wymaga bu-

dowa infrastruktury FTTx. 

7 Ibidem, wykres 13.
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y-

wykonane przez tego opera-
e-

generacji.

koncepcja drabiny inwestycyjnej, poprzez zastosowanie regulacji, która powinna 

a-
przypadku 

y-

Jak p , a-

a-
rach wiejskich oraz innych obszarach, w których wprowadzanie przewodowego 

roku
z pasma 1800 o-

pasma 
800 MHz o-
dze aukcji. 

2. Czy sama infrastruktura wystarczy?

w
,

cyfrowych, ich aktywne uczestnictwo w 
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d-
8.

a-
9 w Polsce jest brak potrzeby korzystania 

z niego10 2012 roku
w

Rys. 4. z
sieci

…

8 Polska 2030. …, s. 124.
9 Badanie dotyczy gospodarstw domowych, -

74 lata.
10 -2012,

GUS, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2012.
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Badania Eurostatu11

z
.

Rys. 5.

Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

,

11 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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Administracji i Cyfryzacji, i-
nie i ek r-

wyklu-
czeniem cyfrowym.

e-
u-

osprawnych i warunki, 

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez GUS12, w 2012 roku regularne 
-64 lata i zale-

dwie 13% respondentów w wieku 65-74 lata. Prezes

n-
cji w zakresie korzystania z nowych technologii.

Podsumowanie

, t-

e-

dalej: 
edukacji, 

Strategia P
a-
o-

gicznym oraz coraz powszechniejszym u

Literatura

1. Babis H., Flaga- , Wolters Klu-
wer Polska, Warszawa 2011, s. 74.

2. – problemy definicyjne i problemy po-
miaru, w:

12 -2012,
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Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.

3. Digital Agenda for Europe, Scoreboard 2011, European Commission, Directorate-
General for Communication Networks, Content and Technology, June 2012.

4. , Minister-
.

5. Polska 2030. Rozwoju Kra-
ju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, maj 2012.

6. Strategia Regulacyjna Prezesa UKE do 2015 r., UKE, Warszawa, listopad 2012.
7. Europejska agenda cyfrowa, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Bruksela dnia 26.8.2010, KOM(2010)245, wersja ostateczna/2.

8. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2011 r., UKE, Warszawa, czerwiec 2012.
9. at 2008-

2012, GUS, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2012.
10. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

REGULATORY STRATEGY OF THE UKE PRESIDENT TILL 2015 
AS A STRENGTH OF THE INFORMATION SOCIETY

Summary

An important factor that shapes the information society is the policy of individual 
countries and supranational. There are many ways countries or national structures can 
influence the information society, starting from legal regulations through various incen-
tives for entrepreneurs and consumers, and ending up with financial participation in 
investment projects.

In this context it is important to answer the question whether the Regulatory Strat-
egy of the UKE President till 2015 is a strength that has an impact on the development 
of the information society and how the proposed actions will bring the development of 
the digital civilization to a higher level.

Translated by Dorota Oniszczuk

***
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PIOTR SIENKIEWICZ
Akademia Obrony Narodowej

PARADYGMAT ROZWOJU S CYJNEGO

A.

Wprowadzenie

y-
spieszeniem procesów zmiany, nawarstwieniem systemów konstruowanych przez 

i funkcjonalnym. Widoczna jest kumulacja efektów, a tak
e-
d-

z dru przesuni cie w kierunku indywidualizacji, partykula-
t-

i komunitarianizmu1.
O ile n

j-
nego jako swoistego zwiastuna

1 „Communitarianism” – po-
.
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poszukiwaniu (konstrukcji –
informacyjnego2.

a-

ang. Word governance)3.
o-

i-

1. Systemizm versus netyzm

systemów, jest w istocie oczywista. Zrozu-
a-

s-
temów4.

przez 
w sposób 

nada y-
i relacji 

rzeczy, zdarzenia lub procesy, e-
go jest 
ewe

macyjne). Istnieje uzasadnione 

systemowy. 

2 Szerzej w: P. Sienkiewicz: e-
go, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ego nr 650, Ekonomiczne Problemy U
67, t. 1, WNUS, Szczecin 2011.

3 A. Wierzbicki:
„Biuletyn PTE” 2010, nr 6 (50).

4 P. Sienkiewicz: , w: Wspomaganie 
i usprawnianie dz – organizatora – eksploatatora, WAT, Warszawa 2009.
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Tabela 1

Cechy konstytutywne systemizmu

Cecha Istota

Holizm Rozpatrywanie zjawisk (obiektów) jako ; wszelkie zjawiska 
twor

Emergencja
mi dzy 

Strukturalizm
o-

niczna); struktura – n-
tami systemu; nurt filozofii, w humanistyce (lingwistyka, antropologia)

Esencjalizm a-
p

fenomenalizmu

o-

Teleologizm
dany stan sytuacji)

Funkcjonalizm

u-
– – „robienie rze-

. 3E (e e e

Samoorganizacja ntanicznemu 
a-

nych struktur przestrzennych; korelacja w przestrzeni i czasie

Synergizm

a-

antyentropijny
opracowanie 

e-
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-systemowe (T. Par-
sonsa) oraz funkcjonalistyczno-strukturalno-systemowe (N. Luhmana), to bez trudu 

-systemowym 

,
historyczno- –
Wallersteina.5 i rozwoju techno-
logicznego cybernetyka N. Wienera i C. E. Shannona z modelami systemu cyberne-

z modelem systemu informacyjnego i miarami 
6

doktryna emergencji7, czyli holizm jako teza o hierarchicznej organizacji rzeczy 
e-
a-

m zarówno dla redukcjonistów, jak i „syste-
k-
o-

l-
nym8.

e-

9:
- ujmowanie zjawiska rozwoju w kategoriach systemu, czyli dynamicz-

a-
ci systemowych;

- , l-
szym otoczeniem systemowym;

- s-

i adaptacji do zmian w otoczeniu;

5 A.W. Nowak: ,
6 P. Sienkiewicz, , w: Zeszyty Na-

ukowe nr 650, 
Szczecin 2011.

7 Np. A. Rothert: , ELIPSA, Warszawa 2008.
8 Np. J. Gleick: Chaos, Zysk i S-ka, Warszawa 1996.
9 P. Sienkiewicz: Analiza systemowa, Bellona, Warszawa 1995.
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- k-

- s-
temu w kategoriach optymalizacji (wielokryterialnej, wieloatrybuto-
wej) strategii.

Od zarania

obiektywnymi prawami, któr a-
10.

Tabela 2 

Typologia sieci

Typ sieci
Sieci fizyczne
Sieci organiczne 
Sieci neuronowe

Sieci techniczne Systemy techniczne: drogi, sieci energetyczne, telekomunikacyjne, 
komputerowe itp.

Sieci medialne Systemy komunikowania masowego
opracowanie : I. von Dijk: ,
PWN, Warszawa 2010.

11 ony system 
(ang. complex system –
ludzi (ang. group of interconnected people or things)12.

e-

13.
(np. transportowych, energetycznych, telekomunikacyjnych itp.) oraz sieci niefi-

10 Jay W. Forrester, twórca metody dynamiki systemów,

nieliniowych sieci t-
. R. Dubos: , PUIW, Warszawa 1986.

11 Ang. Network, niem. Netzwerk, fr. réseau, hiszp. La red.
12 The Oxford Dictionary & Thesaurus, Oxford 1996, s. 336.
13 Np. B. Korzan: Elementy grafów i sieci. WNT, Warszawa 1976.
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zycznych – nych, w tym politycznych (organizacje, instytucje publicz-
ne i prywatne, grupy nacisku, jednostki itp.)14.

j-
15:

- l – plem ,
- sieci metropolitalne (miejskie),
- ,
- o ,
- s .

16 (tabela 3).

Tabela 3 

Cechy

wspólnoty)
i-

ków
Homogeniczna Heterogeniczna

Skala Rozszerzona Rozszerzona i zredukowana
Zakres Lokalny „Glokalny” (globalny i lokalny)

Wysoka
Centralizacja Wysoka (niewielka liczba centrów) 

Wysoka
Typ wspólnoty Fizyczna jednolita
Typ organizacji Biurokracja zintegrowana werty-

kalnie
y-

zontalnie
Typ gospodarstwa 
domowego

o-
munikacji

o-

Rodzaj mediów Mass media skierowane do wszyst-
kich odbiorców

Media interaktywne skierowane 
do wybranych odbiorców

Liczba mediów
J. von Dijk: …, s. 53.

14 Szerzej np. w: , red. u-
blin 2007. 

15 J.van Dijk: …, s. 38-40.
16 M. Castells: , PWN, Warszawa 2009.
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S

ang. complexity theory)17. Swoistym 
n k-

18 nie 
– racjonalnych (w sensie racjo-

nalizmu metodologicznego (tabela 4).

Tabela 4

Cechy konstytutywne netyzmu

Cecha Charakterystyka
Struktura topologiczna

Struktura niehierarchiczna

o-

Struktura elastyczna

Struktura koordynacyjna Koordynacja opar

Struktura mobilna
opracowanie 

rmacyjnego 
a) tego, b) tego, co jest prawdopodobne, c) tego, co 

b-

17 w obszarze modelowania matematycznego – kla-
– Laszlo Barabasiego na Uni-

18 reklamowe Sun Microsytem 
,
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stwo informacyjne (sieci) w jego niejako modelowej postaci – wybór strategii roz-
o-

stwa informacyjnego
i-
e-

19.

apurski, Doliny Krzemowej),
20.

Tabela 5 

Model perspektywiczny 
a-

cyjnego
Charakterystyka Autorzy 

(wybrani)

polityka innowacyjna

A. Wierzbicki, 
L. Zacher

ne Z. Bauman, 
U. Becka

informacyjna
M. Castells

stwo cyberne-
tyczne -demokracja, e- A. Straszak, 

P. Sienkiewicz

zmediatyzowane
o-

we, homogenizacja, polityka informacyjna
K. Krzysztofek,
T. Goban- Klas

w-
skie

ograniczenia demokracji, polityka bezpiecze
stwa 

Z. Bauman,
L. Zacher,
T. Goban-Klas,
P. Sienkiewicz

opracowanie asne.

19 Np. E. Bendyk: Bunt w sieci, Warszawa 2012.
20 M. Castells, Himanen P.: , Wyd. Kry-

tyki Politycznej, Warszawa 2009.
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Podsumowanie

y-
21:

- rozwój versus stagnacja,
- orientacja strategiczna versus dryf populistyczny,
- g
Pierwszy z dylematów prowadzi do wyboru racjonalnej polityki innowacji, 

e-

do populistycznego dryfu „generowanego przez 
o-

informacyjnego.
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PARADIGM OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY

Summary

The paper presents the general methodological reflections and proposals for the 
construction of a network system paradigm of thinking about the development of the 
information society.

Translated by Piotr Sienkiewicz






