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AGNIESZKA BUDZIEWICZ-

AUKOWO-BADAWCZEJ
W ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

Streszczenie

n-
kowskie 

badawczo-
naukowo-

gospodarka oparta na wiedzy, B+R, polityka gospodarcza.

Wprowadzenie

. XX w. Jego 
strategii l W go-

spodarce opartej na wiedzy istotne w-

–
– rozw
– rozwój systemu innowacyjnego.

-
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1. ka i strategia Europa 2020 jako wynik polityki gospo-
darki opartej na wiedzy

t-

3). W 2004 r. i-

Wskazano brak determinacji 

m.in. na kilku priorytetach:
– ;
– w e-

w-
skic ;

–
nowania firm na terenie Unii Europejskiej, m.in. po-

przez rozszerzenie funduszy wsparcia.

W kolejnym dokumencie, jakim jest Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, 

-badawczej i edukacyjnej oraz 
-rozwojowej, wspieraniu rozwoju instytucji szkoleniowych 

r-

Kolejnym opracowanym dokumentem jest Krajowa Strategia Rozwoju Regio-
nalnego 2010– procesów 

e niewykorzystanych zasobów pracy, 
-

-
ch 

(rozbudowa i modernizacja infrastruktury) oraz instytucjonalnych (poprawa w sys-

Strategia Europa 2020 jest kolejnym programem rozwojowym dla zjednoczo-
k-
o-

jowej realizowanej jako strategia l W strategii Europa 2020, która dotyczy 
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pr

racjonalnego wykorzystania zasobów. Zgodnie z celem strategii Europa 2020 przy-

9):
– wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy 

i innowacjach,
– sustainable growth), czyli rozwój i transfor-

z zasobów oraz gospodarki konkurencyjnej,
– inclusive growth), czyli 

roz

e-
do gospodarki opartej na wiedzy, a mianowi-

cie: Unia innowacji, , Europejska agenda cyfrowa, Program na 
.

dzy. Kluczowe znaczenie ma skuteczna 

przez sektor prywat-
ny,

a-

s. 178).

2. B+R – element nieodzowny rozwoju nowej gospodarki w aspekcie zmian 

o-

o-

– badania podstawowe,
–
– prace rozwojowe.
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stwa w finansowaniu sfery nauki i przejmowania tej funkcji przez silne przedsi
biorstwa. 

Gospodarka oparta 
rynkowa. W gospodarce tej bardzo istotna jest informacja1. Aktywne wykorzysty-

Zape o-

l-
nego rynku i sterowania (Sadowski 2005, s. 173). W obecnej gospodarce rynkowej 

jako podstawy zatrudnienia Zmiana paradygmatu 

o-

Edukacja i polityka powinny tworzy

o-
oju poprzez 

lub wynalezione przez odpowiednio przygotowanych do t oni

s. 12). : odpowiednia infrastruktura nauko-
wo-

1 s-
cyplinach naukowych i o-
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Tabela 1

Nowy paradygmat
Ekonomiczne 
funkcje 
publicznych

z-
o-

socjalnych i strategicznych.

i oparcie na wiedzy gospodarki rynkowej po-
przez wspieranie realizacji celów socjalnych 
i strategicznych.

autonomii w 

polityki

l-

w skali makro.

tworzonych na 
r-

w
Relacje 
z firmami

a-
nia konkurencji.

konkurencyjnych miejscowych zasobów i umie-
granicz-

nych rynków.
Relacje 
z innymi 

Tylko fragmentaryczna konkurencja 
i harmonizacja polityki. Kilka 

o-
wych.

o-
dowej 

i
i funkcjonowania mechanizmów ponadnarodo-
wych.

Organizacja 

publicznej
partamenta-

mi. Podejmowanie decyzji w skali 
makro. Tendencja do marnotraw-

n-

(Industrial Competitiveness 1997, s. 29; Polityka ekonomiczna 2007, s. 180–181).

rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przede wszystkim zainteresowane rozwojem 
sfery edukacji i nauki po (Sadowski 2005, s. 260). 

24).

powiedni 

wania 
14).

-
ostu. W okresie 2002–
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y-

a-
lsce 

(Rynek B+R 2012, s. 10).
-

-rozwojowej. Zgodnie z raportem iznesowych w Pol-
sce za rok 2012 na koniec 2011 r.

-rozwojowe. W poprzedniej edycji 
tan na koniec kwietnia 2011 r., wskazano 77 centrów B+R –

2.
-badawcze

r-

z-
-badawczego 

-
e-

– ,
a-

t-
kich kra –

danych za 2011 r. wynika, c B+R w Polsce w stosunku do 
UE- proc. (Raport 2010, s. 49). W komunikacie Komisji 
Europejskiej „EUROPA 2020.

3% PKB. Cel krajowy dla Polski ustanowiono na poziomie 1,7% PKB.

2 Najbardziej dynamiczny rozwój przewidywany jest w j-

medycznej i farmaceutycznej, budownictwa, robotyki oraz nanotechnologii. Por. (http://www.
akcjonariatobywatelski).
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Pozostawienie -badawczej 
rynku” skutkuje jej znacznym ograniczeniem, przede wszystkim z powodu wyma-

k-

przewag konkurencyjnych, nie tylko w przypadku poszczególnych prze
odarki danego regionu lub kraju (Chorób 2013, 

s. i-
o-

darki w-
czo-rozwojowej –214).

Podsumowanie

u-
gospodarka rynkowa oparta jest 

a

a-
by wie-

dzy (Drab-
d-

rozwój wiedzy powinny o-
kiego tempa wzrostu gospod
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THE ROLE OF SCIENCE AND RESEARCH ACTIVITIES 
IN THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE BASED ECONOMY

Summary

The knowledge-based economy nowadays is growing rapidly. The European Un-
ion policies have created a different strategies aimed at development of the Member 
States in the use of knowledge. The Individual Member States formed and form their 
own policies to focus on the development of knowledge-based economy in the country.
In These policies concentrate on research and development activities. This Article 
shows that without research knowledge-based economy activity will not be uniformly 
develop.
Keywords: knowledge-based economy, R&D, economic policy

Translated by Agnieszka Budziewicz-
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WYBRANE ASPEKTY G
I ICH PRAWNEJ OCHRONY 

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane widmem 
radiowym. Zaprezentowano w nim i-

j-

nielegalnemu i nieefektyw-
nemu wykorzystywaniu widma radiowego.

Wprowadzenie

aczko o-
z-
z-

o-

e-
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o-

plam”, czyli lokalizacji wykluczonych cyfrowo z powodu niedostatków infrastruk-
tury telekomunikacyjnej. Po trzecie, wr stopniem 

u-

ó-
re odno naj-

i-
minacji niektórych nagminnych zjawisk szkodliwych w tym obszarze.

1.

16 lipca 2004 r. – Pra-
wo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800, dalej: Pt), akcie normatywnym 
wy

(Pt, art. o-

u-
rencji w obszarze dostarczania sieci teleko

e-
znaczenie i spos

a-

i 112). T o-

, ze swej istoty ograni-

cele Prezesa UKE w tym 
a-
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tegia regulacyjna Prezesa UKE do roku 2015” (Strategia r-

e

y-
korzystania widma, druga dywidenda cyfrowa oraz tzw. refarming. 

om 

podmiot,

lub rozprowadzania r-
u-

–1015, w drodze konkurencyj-
–

15 MHz w zakresie 2010–
2025 MHz, 100 MHz w zakresie 2300–2400 MHz
wszystkim rozwój (Strategia 2012). 

W rozpocz
o-

–
1754,9 MHz oraz 5 MHz z pasma 1824,9–
udzieleniem rezerwacji P4 Sp. z o.o. i Polskiej Telefonii Cyfrowej SA. W
w jego trakcie podmioty 
zadeklarowanej 

zji o rezerwacji. n-

stacji bazowych umieszczonych na obszarach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich 
www.uke.gov.pl, Wyniki przetargu na 

dalszy rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce, jak i prekursorski charakter 
w do-

z zakresu 791–816 MHz oraz 832–857 MHz 
i z zakresu 2500–2570 MHz oraz 2620– e-

,
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pasma 800 MHz oraz 

o-

co najmniej 83–89% gmin wskazanych przez Prezesa UKE w dokumentacji au-

gmin, na obszarze który
o

www.uke.gov.pl,
Konsultacje aukcji na pasma 800 MHz i 2,6 GHz). 

2.

u-
–

w-
czas, gdy zasoby tego dobra 

z-
e-
e-

z nie-

n-

-odbiorczego 

do 1

czynu e-
any jest 
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rznym 
2013, s. 42–44 a-

wodawstwa reg i-
nie telekomunikacji

i n.).
e-

z 16 listopada 2012 r. i-
stracyjnych tego rodzaju. Jeden z nich stanowi konsekwencj
Prezesa UKE -odbiorczych, 

a-
pewnienia okazjonalnego przek

o-
w

dzenia radiowego bez wyma-
e-

a widma 
wprowadzonych typów deliktów administracyj-

podmiotu, który pomimo posia nie wykorzystuje, 
z

zatem w praktyce 

ciu sytuacji, gdy pozyskane przez przeds o-
i-

z we ia Ministra Infrastruktury z 19 sierpnia 
2011 r. 
lub nadawczo-
(Dz.U. nr 188, poz. 1122), a-
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i podmiotem korporacyjnym, który w miejscu, gdzie korzysta z telefonu komórko-
d-

–
– opera-

siedztwie stacj a-

a-

h-

zy-

wzmacniaczy GSM uprawnieni s

ypu telefonii (www.uke.gov.pl,
Szkodliwe wzmacniacze GSM).

3.

ych warunków korzystania z nich jest równie

o-
2002 r. o systemie oceny 

zgod U. z 2010 r. nr 138, poz. 935, ze zm.; dalej: usoz),
dokonuje implementacji na grunt polskiego systemu prawnego szeregu dyrektyw, 
w szczególn
ustawodawstw k-
tromagnetycznej (Dz. Urz. WE L 139 z 23.05.1989 r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 13, t. 9, s. 481) oraz dyrektywy 1999/5/WE z 9 marca 1999 r. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, s. 254). Celem tego aktu normatyw-
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warzanych przez wyro-

war

cowych.
Wyroby wprowadzane o-

a-

nicze wymagania 

wymagani a-

o-

j-

ustawach, np. w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o a-
gnetycznej (Dz.U. nr 82, poz. 556, ze zm.) (usoz, art. 6). y-

o-
wych Prezesa UKE (Pt, art. 192 ust. 1).

u-

i-
strac

e-
zgodnego z zasadniczymi wymaganiami;

umieszczanie na wyrobie znaku podobnego do oznakowa
tora tego 

wyrobu;
go takiego oznakowania; umieszczanie 

oznakowania zgodn , lub 
wprowadzanie do obrotu takiego wyrobu (usoz, art. 45–47b).
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ko, wspomnia-
e-

www.uke.gov.pl, K

15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywa-
aczonych do 

wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz.U. n

kompatybilno-
e-
e-
c-
o-

wykorzystywania infrastruktury teleko s-

Podsumowanie

w-
nienie z jednej strony efektywnego wykorzystania dóbr ze swej istoty ograniczo-

o-

kl arnego, 
przeprowadzonego w 2013 r. na zlecenie UKE, n-

o ga go 
jako atrakcyjniejszy a e

o-
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p. 
u-

a-

mobilnego, natomiast laptop czy tablet – ok. 2,5 GB (wg Ericsson Mobility Report). 

CISCO w zakresie rocznego transferu danych w sieci IP szacowana na rok 2017 na 

4-
w roku 2012 (uke.gov.pl., Aukcja 800 MHz i 2,6 GHz). Tym samym o-

z-

regulac

Literatura

karnoadministracyj-
nej w nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16.11.2012 r., internetowy Kwar-
talnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 8.

Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa.

-odbiorczych, które 
nr 188, poz. 1122).

indywidualnych (2013), Sopot, listopad.
Strategia regulacyjna Prezesa UKE do roku 2015 (2012).
Ustawa z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800, ze zm.).

tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., 
nr 138, poz. 935, ze zm.).

www.uke.gov.pl (2013).
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THE SELECTED ASPECTS OF FREQUENCY MANAGEMENT AND LEGAL 
PROTECTION OF FREQUENCY RESOURCES

Summary

This article presents the selected issues related to the management of radio spec-
trum. The author presents the main assumptions of the Strategy of the President of the 
Office of Electronic Communications with respect to the management of frequency 
resources and the most important President’s ventures in this field which have been 
undertaken recently. The author also elaborates some legal protection measures intend-
ed to counteract illegal and inefficient use of radio spectrum. 
Keywords: radio frequencies, legal protection, conformity assessment system.

Translated by Mariusz
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DARIUSZ DOBROWOLSKI

MODEL
Z WYKORZYSTANIEM SIECI SEMANTYCZNYCH

Streszczenie

i

.

Wprowadzenie

encyklo rzeczy-

a-
wiera w sobie wszelkie feno e-

Wiedza praktyczna, ogromnie cenna w pracy doradczej, oznacza natomiast posia-
ia danego zadania.

o-

proces global
i-
o-
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a-

l-

t znacze-
j-

nych.

1. Istota wiedzy

o-

z tworzenia
wiedzy o-

– wiedza zasadnicza,
– wiedza zaawansowana,
– wiedza innowacyjna
Zasobem centralnym wiedzy organizacyjnej jest wiedza spersonalizowana, na 

e-
dzy spersonalizowanej. usys-
tematyzowaniem oraz przedstawiana jest w sposób formalny, podczas gdy wiedza 
ukryta nie jest sformalizowana i o-

Wiedza jawna jest przedmiotem komunikacji, podczas 
gdy wiedza ukryta jest niekomunikowalna; przekazywana w drodze socjalizacji.

y-
r-
i-

óra powstaje w efekcie stosowania i rozwijania wiedzy 
.
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Rys. 1. Typy wiedzy organizacyjnej
(Perechuda 2005).

2.

przedstawiona przez P. Murraya i A. Myersa (Strojny 2000)

i wykorzystywanie wie

banki danych konsultantów, projektów doradczych, problemów organizacyjnych 
i
doradczych. W systema-

o-
ji wiedzy w trak-

cie funkcjonowania organizacji” -Ortyl, Potocki 2002). Zarz
e-

nia i wykorzystywania wiedzy (Mazurkiewicz 2005), obok których istotne znacze-
nie w (Strojny 2000):

– a-
cowane do potrzeb indywidualnych,
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–
ualnego,

– kultura organizacyjna, która zorientowana jest na ludzi, przez co sprzyja 

(2002) uka-

a-
, a-

y-

a-
tego, e

isiejszej erze czasu. Systemy informa-

okajania potrzeb informacyjnych kierownic-
o o-

e-

postaci symbolicznej i niesymbolicznej J. Mulawki
(Mu-

lawka 1996):
– m a-

chunek predykatów),
– m ,
– m ,
– metody z wykorzystaniem sieci semantycznych,
– metody oparte na ramach,
– m

3.

Sieci semantyczne

o-
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r-
dzeniami.

o-
zumi
automatycznej integracji, negacji czy manipulacji. 

Rys. 2. Schemat aplikacji sieci semantycznej. 

(Watson 2011).

ug M. Morzego (2009) 
m.in. XML 

i ich struktury, RDF jako sposób zapisywania metadanych o

semantic web) jest 

W. (2007)

(1999), który 
y-

(np. programu), danych lub 
struktury formalnej (np. diagramu). W nieformalnych modelach danych semantyka 
oznacza odwzorowanie danych lub schematów (diagramów, modeli) w obrazy po-
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a. Za Morzym
liwych

– dane czytelne dla maszyn

i wie-

2001);
– inteligentni agenci: „celem sieci semantycznej jest uczynienie aktualnego 

t-
nym agentom pobierania i manipulowania informacjami” (Cost, Finin,
Joshi 2002);

– rozproszona baza danych
o-
o-

ers-Lee, Karger, Stein, 
Swick, Weitzner 2000);

– automatyczna infrastruktura a-

istotny w wiedzy” (Berners-Lee, Hendler, Lassila
2001).

Kluczowym elementem w konstrukcji globalnej sieci semantycznej jest poj
cie ontologii.

Ontologia rozumiana jest jako zbiór klas i bytów 

:
– Klasa – a-

daj a-
nych n-
aczej koncept – ang. concept)

– Byt – reprezentuje konkretny elemen

– Komentarz – ,

– Relacje – e-

p-
tualizacji procesu produkcyjnego, tworzonej na poziomie gruntownej eksperckiej 
wiedzy, do postaci odpowiednich ontologii (formalnej konceptualizacji),
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e-
projektowanej grafowej semantycznej bazie danych. 

Minimalna

, e-
niami) klas (rys.

do uogól-
nionej w formie generatywnego modelu formalnej i wykonywalnej reprezentacji 

o-
wych metod uczenia maszynowego i automatycznego wnioskowania. 

Rys. 3. sieci semantycznej opartej na grafowej bazie danych
.

Podsumowanie

MNiSW nr N N313 774840. Wymiernym, udokumentowanym efektem tej pracy 

w
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KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL PRODUCTION 
USING SEMANTIC WEB

Summary

This article is an attempt to present the possibilities of using the semantic web for 
the purpose of knowledge management in manufacturing processes. Based on the es-
sence of knowledge and its management in manufacturing, by using a graph database 
implements the semantic web solutions for the management of agricultural production 
knowledge.
Keywords: semantic web, knowledge management, production engineering.

Translated by Dariusz Dobrowolski





NR 808 EKONOMICZNE PROBLEMY NR 112 2014

ANNA DRAB-KUROWSKA
Uniwersy 1

KI KONKURENCJI W POLSKIEJ GOSPODARCE –
ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Streszczenie

w warunkac wy-
w wybranych sektorach.

konkurencja, polityka konkurencji, regulacje rynkowe.

Wprowadzenie

pol w tym obszarze zarówno przez 
, jak i 

– 2,
– z n-

kurencji UE.
n-

arodowych (Czaplewski 2013, s. 65). o-

1 Katedra Polityki Gospodarczej i Ekonomii
2

ewymienione.
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konkurencji.
, w jakim kie-

e-

– ;
–

konkurencji?

1. Istota konkurencji

encja jest zagadnieniem podstawowym, zarówno 

i-

, k-
niejszych nurtach 

ekonomicznych (Maniak 2005, s. 151).

w gospodarce. N , konkurencja traktowana jest 
ich naturalny poziom. Konkurencja ma charak-

ego n-
kowych relacji wymi

,
o-

braku odpowiedniego nadzoru przedsi
(Jong 

2003, s. 35–43).
W ekonomii neoklasycznej konkurencja traktowana jest jako pewien stan 

rynkowa (Stigler 1957, s. 395–399).

i Joan Robinson a-
, i-

o-
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n-
, by gospodarka funkcjo

w warunkach „czystej konkurencji” lub
–

–
w jaki s ó-

m.in. 
free rider problem) ( ).

ment procesu innowacji (My-
kosik 1993).

workable competition), która ich zdaniem charak-

o-
l

( ).
Natomiast z

(free entry
j-

(Bork 1978).

2. Polityka konkurencji – teoretyczne aspekty 

Polityka konkurencji to obsz elem 

o-
( 13). Podmioty gospodarcze

rzadkie
e-
-

-gospodarcze e konkurencja rynkowa posiada 
(Wrzosek 1996, s. 242; Knieps 2001, s. 4):

–
a-

lizacji procesu zaspokajania ich potrzeb),
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–
struktury popytu i techniki 

– (sprzyjanie optymalnej alokacji zasobów zgodnie z optimum 
o-

dukcji lub 
– regulacyjn podmiotami rynku 

n-

ekonomicznej),
– innowacyjn (przyspieszanie procesu wprowadzania oraz upowszechniania 

-organizacyjnego) (Kotylak 2013, s. 722).

tylko do wykonywania zdefiniowa-
zdefiniowanie czynników stricte eko-

Polityka konkurencji sku-
(Michalski 2013):

– wowanie uczciwej 
rywalizacji, zakaz
nadzorowanie procesu koncentracji rynkowej oraz zapobieganie y-

( 93);
– e warun-

konk
krajów, które prz (Chorób 2013, 
s. 173);

– procesach demonopolizacji (likwidacja ,
w sektorach, w których wraz z wprowadzeniem mechanizmów konkurencji 

k-
szenia ; pozwoli to na uzyskanie korzystniej-

;
– o-

n-
w sto-

sowaniu wsparcia tym sektorom (pomoc publiczna postrzegana jest jako 
;

– a-
cj



43

3. Polityka konkurencji w Polsce

W latach 90. XX w. w Polsce do
polityki 
antykonku .

konkurencji na do tej pory zmo-
nopolizowanych rynkach. j-

tworzenie konkurencji w sektorach infrastrukturalnych e-
gólnie widoczne w telekomunikacji, energetyce i transporcie lotniczym) oraz zwal-
czanie praktyk
w tych sektorach3. Pod koniec ostatniej dekady coraz o-

oraz kwestii stosowania nowych technologii w gospodarce (Budziewicz-
- 105).

ji w Polsce wy-
4. silna polityka 

konkurencji przycz
i rozwoju gospodarczego,
zakresie. 

Jej g o-
wania konkurencji w gospodarce tam

– dobrobytu 
konsumentów. Realizacja cel t-

(Polityka konkurencji…, s. 6):
1. Ochrona konkurencji na rynkach krajowych.
2. Tworzenie warunków do rozwoju konkurencji.
3. Wspieranie rozwoju konkurencji w gospodarce.

Ochrona konkurencji na rynkach krajowych
W Polsce, poprzez wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej, wa-

runki do rozwoju konkurencji. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie swobo-
e-

nia z rynku oraz e-
y,

3

Unii Europejskiej w roku 2004.
4 „Europa 2020” to unijna strategia wzrostu na okres od 2010 do 2020 r. Obejmuje ona 

krajów. 
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mniej lub bardziej sprawnie funk-

r-

Mimo
to na szereg swobodne funkcjo-
nowanie i rozwój. a-

istotnym

,

konkurencji, u
konkuren Do 

(Polityka konkurencji…, s. 7):
– zwalczanie praktyk antykonkurencyjnych – i dominu-

u-

– kontrol koncentracji, czyli weryfikacj
t-

nego ograniczenia konkurencji; 
– monitorowanie pomo

iotami.

legislacyjnych. 

Tworzenie warunków do rozwoju konkurencji
Kolejnym istotnym celem rozwoju konkurencji 

j-

Jednak 
a-

ektory infrastrukturalne: telekomunikacj , ener-
getyk

ym.
Unii Europejskiej, reali-
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– – regulator telekomuni-

(KRRiT) mediów elektronicznych,
– – regulator rynków energii,
– –

kolejowych,
– – regulator transportu lotni-

czego.
Po , tworzenie warunków do 

spodarki otwieranie ich na kon-

Wspieranie rozwoju konkurencji w gospodarce
proces budowania

Kluczowa jest z
rynkowej i prawa konkurencji, co daje 

u-
ko-

(Polityka konkurencji…, s. 7).

gdzie on 
nieuzasadnionych przeszkód

n-

w gospodarce. 
szerokim zakresem celów p

wyspecjalizowane organy regula-
cyjne, czyli Prezesa UOKiK oraz regulatorów sektorowych, istrów, 

(Polity-
ka konkurencji…, s. 7).

yspie-
w krajach (w tym w Polsce), w których ist-

nieje znaczna luka technologiczna w porównaniu do gospodarek krajów wysoko
rozwój konkurencji pozwala na umac-
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ji w gospodarce, a co za tym idzie prze-
i zapobieganie fuzjom 

.

Podsumowanie

transformacji ustrojowej 
organów publicznych jest tworzenie warunków do jej rozwoju, jej ochrona oraz 

pierwszy jako priorytetowe, czyli takie, którym powinno
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COMPETITION POLICY IN THE POLISH ECONOMY –
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Summary

This article focuses on the presentation of the essence of competition policy and 
actions that are implemented by the state in this area. The author defined the concept of 
competition and competition policy. Then referred to the competition policy in Poland.
The author describes the objectives of this policy and shows the markets regulators
situations who are supporting competition in special sectors.

Translated by Anna Drab-Kurowska
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ALEKSANDRA SCHICK
1

ACY TRANSGRANICZNEJ

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane aspekty
-

-
z jednej strony do generowania przychodów, z

o-
o-

one-
do 

realizowanych 
projektów BalticMuseums 2.0 i 2.0+.

w
projekt BalticMuseums 2.0 i 2.0+.

Wprowadzenie

technologii IT 
oraz tworzonej, na partycypacyjnych zasadac po-

1 –
Wspomagania Decyzji; Aleksandra Schick – d
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a-
nia w oparciu -

konsorcjum, dwóch partnerów naukowych UNI Szczecin i Stralsund oraz czterech 

2 mln euro 
w ramach programu regionalnego South Baltic.

content management
muje sto-

sowne formy organizacyjno-prawne, inicjuje, tworzy
i organizacyjne m char
Radek 2007, s. 55 i dalsze). W ostatnim okresie, na skutek wprowadzania technolo-

,
czy innowacyjnych wprowadzany jest partycy a-
nia. W modelu tym, na partycypacyjnych zasadach, integrowani nie tylko 
aktualni klienci czy potencjalni odbiorcy, sympatycy, obserwatorzy ofe-

kreowanych Tworzony 
w ten sposób nowy typ relacji a-

form, rodzaju mediów do komunikacji,
pracy grupowej, interpretacji, przetwarzania tworzonych 

stosowane dotychczas modele biznesowe, sposoby wymiany 
informacji, zasady niejednokrotnie 
nieadekwatne oraz technicznie i W proponowanych,
w wyniku nowych technologii,
networked society oparte na two-
rzeniu aliansów, sieci aliansów, partnerstwie, koopetycji (kooperacji i konkurowa-
niu) czy prosumpcji2.

2 ‘prosumpcja’ (zbitka : ‘produkcja’ i ‘kon-
sumpcja’) e konsumenta (klienta, odbiorcy o-

o pozyskiwanie wiedzy konsumentów w celu wzbogacania zasobów informacyjnych, oferowa-

– nowego typu – ma za zadanie prze-
tworzenie innowa-

o-
logiach w

lei prowadzi do powstawania nowych 
jak np. system operacyjny Linux, opro-

gramowanie open source, W e-
inne.
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aktualizacji y-

niu i przeznaczeniu. Proponowane zasady

z opracowanych modeli biznesowych W szczegól-
olityka, tworzone strategie czy koncepcje :

–
i

:
– a-

1. Relacje transgraniczne

‘Transgraniczny’
stosunku przedmiotów (Encyklopedia 1992, s. 698)

wykracza poza granic
przymiotnik ‘transgraniczny’ tworzy szcze-

i ujmowanymi przez obserwatora w da-

czasowym.
konwencji madryckiej (Kon-

wencja 1980)3 w art. 2 jako „(…) 

a-
warcie p e-

”. 
dla go typu inicjatyw 

do realizacji o charakterze gospodarczym, kulturalnym, 
i o charakterze organizacyjno-

3 P a-



52

o-
i uwarunko-

wania. ca transgraniczna,
cych ,

i nadaje nowy charakter wielowymiarowym, dotychczasowym relacjom oraz przed-
m ,

rozwoju technologii (Rymarczyk 1996, s. 75 i dalsze).
Istotnym elementem

W konkretnych przypadkach
esem, 

popularyzacji czy ab-
sorpcji

W tej sytuacji 
poszczególne organ n-

j-
a-

nicznych projektowana jest infrastruktura techniczno-programowa. Winna ona 

e-

dzy prac

o-
wania w sytuacjach kryzysowych.

Z europejskiego punktu widzenia istotn
y-

ska 

a-

(
W chwili obecnej, w dobie
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w tym regionie.

2.

(ang. content) to „informacje
specyficznego wykorzystania” (Boiko 2005, s. 47)4. kolekcja 
informacj drzewa), przypisana do pewnej 
kategorii i opisywana y-

w regionie). konfigu-

raz 
z rozwojem informatyki a-

celach,
adresowana do wielu grup odbiorców.

obejmuje swoim zakresem zagadnienia przygotowywa-
nia, dystrybucji oraz kontroli nad wytwarzaniem oraz przekazywaniem informacji 
dla 

e-
go odbiorcy oraz ustalenia sposobu/ów ich realizacji. Czynnikiem o istotnym zna-

nimi relacje oraz zdefiniowane 

do:
– gospodarowania na rynku wiedzy, 
– o-

tach sieciowych (np czy filmy), 
– – generowanie przychodów (kosz-

ty plus zysk) – „darmowych” tre-

Koncepcja a-
e-

4 Content is information that you organize around a specific purpose for a specific use.
Por. równie dalej: Defining Data, Information, and Content; Content Has Format; Content Has 
Structure; Functionality Is Content.
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Winna, z jednej strony, e-
ika

komercjalizacji

3. Rozwój komputerowego wspomagania

wykorzysta-
nia komputera w obszarach przetwarzania: danych, informacji i wiedzy oraz wy-

o-
wych technologii. 
1. Przetwarzanie danych – z punktu widzenia o-

wym danych a obecnie 
nowe generacje tych systemów, tj. systemy klasy MRPII, ERP, np. lider na 
rynku – oprogramowanie firmy SAP. Mimo

SIZ timedialne dla decy-
dentów oraz oka , ode-
rwane od zasobów komputera , to z per-
spektywy komputera – zasoby to dane, a

Nowe oprog i jak pi-
sze B. Boiko

ny pierwszego w drugie. Ponadto z punktu wi-
dzenia systemu komputerowego –

e-

(…)” (Boiko 2005, s. 5). 
2. Przetwarzanie informacji to obszar

do wykorzystania komputera do a-
zetwarzanie infor-

a-
cji dla mene
technik i modeli do wspomag

n-
cji e

y-
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3. Przetwarzanie wiedzy – rozumianej jako podzbiór informacji, który wyselek-
i-

Pozyskiwanie i przetwarzanie wiedzy i problematyka jej 
powodzeniu

przy-

zawodowych i interesów, techniki oraz technologii IT do efektywnej komuni-

– technologia Web 2.0 – e nowej genera-
do 

stnictwa (The Architecture of Par-
ticipation

lony, 
sky...) i okre l-

a-

5. nowej ekonomii, 

u-
alnej. Z punktu widzenia za a-

u-
;

– hipertekst – poza liniowe spojrzenie na organizacj , przetwarzanie 
tekstu w formie hipertekstu. To znaczy –

l-
nych komponentów z odwzorowywanych dokumentów, formalizmów dla 

y. Techniki multimedialne 
o-
y-

;

5 – – podejmuje szereg nowych jako-
, a-

mowanie open source itp.
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– hipermedia adaptacyjne – r-
zenia, przechowywania i prze-

twarzania rozmia-
a-

file, a personalizacja interakcji z reprezentowanymi 
przez profile grupami jest realizowana poprzez dostarczenie stosownej tre-

.

4.

partnerów o niekoniecznie kompatybilnych celach i preferencjach, istotna
- a-

o-

open 
source zanie monolityczne, roz-

mobilnych. m

po t-
sourcingu czy wyboru jednej z architektur SOA. Konieczne natomiast jest wspólne 

rodziny
(ang. Content Management Systems – CMS)6. Generalnie systemy te wykorzysty-

y-

audio lub wideo, portalu internetowego, wpisu na por
czy strony wiki.

– DMS – Document Management 
System
i przez nie przetwarzane dokumenty 
w formie pliku;

6 l-
Basic system features) Content editing

(User-interface related) i wymagania niefunkcjonalne (Non-functional requirements
Matrix, która pozwala na wyszukanie i porów-

nanie ponad 1200 s
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– WCMS – Web Con-
tent Management System) do tworzenia stron WWW w oparciu o przygo-
towane formularze. System tej klasy oferuje r-
f

;
– DAMS – Digital Asset Ma-

nagement System) przystosowany do obróbki i l-
nymi zasobami przed ;

– KMS – Knowledge Management Sys-
tem) i-

– r-
ma e w sieci 

;
– ECMS – Enterprise Con-

tent Management System) – korpo-
przeznaczone do organizowa r-

ganizacji lub innych „ ” zacji.

5.

zedstawione 

transgranicz-
r-

ea oceanograficzne i dwa uniwersytety, które w okresie 2009–
Museums 2.0 i 2.0+.

n-
w Internecie ch

zasobów w cyberprzestrzeni.
ms, 

2014):
– portalu informacyjnego – danych, informacji i wiedzy 

WWW
s-

– sekcji o-
staci zaimplementowanych gier;

– wersji mobilnej portalu dla najbardziej popularnych systemów operacyjnych;
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– panoramicznych z autorskim systemem za-

map obiektów;
– m-

w pr ;
– o-

wa );
– eManual – o-

wany w wersji internetowej i off- dne opisy 
z-

nych, ponad 40 wideotutoriali (filmów prezentacyjnych i instrukta-
m lektora; 

– o-
Wypracowa-

z s-

, w którym 
dokonano
funkcjonalnych partnerów projektu;

– multimedialnych przewodników po muzeach w formie e-guide zaimple-
m

Podsumowanie

South Baltic Programme 
2012

e-
nie coraz bardziej wydajnych aplikacji.
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CONTENT MANAGEMENT 
AS AN ELEMENT OF CROSS-BORDER COOPERATION

Summary

The paper presents selected aspects of content management in the context of 
cross-border cooperation and the integration of new information and communication 
technologies. It has been assumed that content is an economic good and content man-
agement must contribute on the one hand to generate revenue, on the other hand to the 
free sharing of content and making it available over networks and web portals. Another 
group of problems are the problems of acquiring new content, use of skills and innova-
tion in a networked society, and the principles of commercialization activities. The 
article ends with specification of tools for content management used in Baltic-area mu-
seums, which are the results of the projects BalticMuseums 2.0 and BalticMuseums
2.0+.
Keywords: cross-border cooperation, content management, Project BalticMuseums 2.0 
and 2.0+.

Translated by Aleksandra Schick
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ERZ SOBCZAK
1

OWANIU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 
ISTOTNYCH DLA BUDOWA KA PRACY

Streszczenie

r-
. : l-

. Cechy te
realizowane zadania prohumanistycznego rozwoju organizacji.

kompetencje, , .

Wprowadzenie

y-
u-

, pozwala-
. Warunkiem przeprowa-

,

b-
gdy charaktery-

zowane jest poprzez wymagania we.

1
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y r-
e-

tencje zawodowe. 
sposób 

na rynku (Szczygielska 2012, s. 139–150) t-

zbudowanie mi cele e
i humanitarne pozwala na tworzenie nowej kultury organizacyjnej (Urbanek 2007, 
s. 48)

o-
n-

kowej i
a-
o-

1.

zawodowych. Wykorzystywana jest do zakomunikowania istotnej wiedzy. Równo-
z-

k
ó-

Encyklopedia 2009, s. 92). Infor-
y.

biorstwo od otoczenia, nabiera szczególnego znaczenia.

kompetencji zawodowych. Cechami decyd

–



… 63

– o-

–
Z pu

,

problemu. Informacja y-
–380). 

i-
zow e-

, z
,

o-

zaintere-
sowanych oraz wykorzystanie.

e-
– i-

–
istotny jest pr e-

i-

e-

w: Górny 2010, s. 411–419; Górny 2012, s. 48–65; DeMarco, Lister 2002).

Wymiernym efektem z-
k-
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2. cych 

, w których wykonywana jest pra-
ca. O
zatrud

, nabiera 
ny 2012, s. 48–

a-

(PN-EN ISO 9004:2010, pkt 6.6):
– o-

r-
stwie,

– o-

–

–
–
–
– tl
–

a-

owia i zadowolenia zatrudnionych i pracodawcy. 

o-

ch prawnych i wymaganiach technicznych 

a-
o-
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i zdrowie zatrudnionych (PN-N-18001:2004, pkt 3.2). Dla zapewnienia realizacji 

niekorzystnych czynników y-

n-

a-

e od

a-
a-

lenie prowad
–366). Sukces, 

, realizowany jest 
-EN ISO 9004:2010, pkt 4.2):

–
– monitorowanie i regularne analizowanie otoczenia organizacji,
– identyfikowanie wszystkich zainteresowanych stron oraz ocenianie ich in-

organizacji,
– - u-

w celu jego zmniejszenia,
– a-

równo jak i dla utrzymania wymaganego

e 

-EN ISO 9004:2010, pkt 6.3.3):
– a-

trudnionych,
– ustanowienia systemu kwalifikacji kompetencji, stosowanego w celu pro-

mowania rozwoju osobistego,
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–

,
zatrudnionego pracownika),

2.3.

, utrzymanie w sto-
sunku do wszystkich zainteresowanych stron. Istotne jest, aby i utrzyma-

z-
kim (Malow, Edvinson 2001, s. 45)

n-

0, s. 367–381).
e-

–
–

– o-

e-

posiadania informacji roz-

eli 1.

y-

a-
cji oraz . Zakres o-

o-
kszta

towaniu kompetencji w tabeli 2.
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Tabela 1

Technologia – stworzenie bazy materialnej do wykonywania pracy twórczej,
– zapewnienie dobrych (przyjaznych zatrudnionym) warunków wykony-
wania pracy,
–
–
posiadanej wiedzy

Struktura organizacyjna –
systemowe,
–
–
oceny i nagradzania,
–
zatrudnionych

Kultura organizacyjna –

– zapewnienie odpowiedniego klimatu w pracy,
–
– ujednolicenie sposobu przekazywania informacji

opracowanie -EN ISO 9004:2010.

Tabela 2

– e-

Ekonomia –
–

Komunikacja –
–
–
–

przez adresata
Psychologia –

-EN ISO 9004:2010.

-EN ISO 9004:2010, pkt 6.3.2):
– identyfikowaniem zawodowych i osobistych kompetencji, których organi-
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– identyfikowaniem
pomi ,

– m
– m i ocenianiem w-

–
a-

rzedstawiono na rysunku 1.

–
a-

– d-

Rys. 1. 

zbierania wiarygod-
w celu przetworzenia tych danych w informacje nie-

–
–
– gromadzenie wiedzy dokumentowanej,
– zdobywanie nieudokumentowanej wiedzy ukrytej i jawnej,
– zapewnienie
–

DANE 

FUNKCJONO
WANIA 
OBSZARU

informacje

-
WANIE 

KOMPETENCJI

REALIZACJA 

zakres 
wymaganych 
kompetencji)

-
WANIE 

PRACY

wiedza
(ocena) na 

pracy

WYKONY-
WANIE  
PRACY

ocena 
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e-
mowych, jest zarz a-

Podsumowanie

r-

Z y-

zawodowych jest pos o-
ych o-

,
o-
o-

sukcesu w jego rozwoju.
e-

cym hu-
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AN INFORMATION IN FORMATION OF THE PROFESSIONAL 
COMPETENCES IMPORTANT FOR WORK ENVIRONMENT 

QUALITY CREATING

Summary

The professional competences are factors, which make essential influence on work 
environment quality. This condition obtainment is access to useful information. The 
useful information features are: accessibility, topicality, comparability and detaility. 
These features influence on realized tasks and determinate possibility of prohumanistic 
development of organization.
Keywords: competences, quality, work environment.

Translated by Adam Górny





NR 808 EKONOMICZNE PROBLEMY NR 112 2014

AGNIESZKA GRZELCZAK
1

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNYM PR

Streszczenie

a-
cownicy danej organizacji to jej zasób strategiczny – r-

Szerokie spojrzenie na kompetencje i potrzeby pracowników, które 
danej organizacji

rozwoju nowoc .
kompetencje i kom e-

tencji, kompetencje pracowników 

Wprowadzenie

a-
runkach gospodarki opartej na wiedzy, o-

z-

zasobów organizacji, a w szcze u-
dzie, ich wiedza oraz kompetencje.

i-

zgodnych ze strategicznymi zamierze 2006, s. 18,

1 .
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za: Sitko-Ludek, Skrzypek 2009, s. 69). Kompetencje wszystkich pracowników 
y-

1. Kompetencje

‘kompetencje’, tak w teorii, jak i w praktyce biznesowej, odnoszone 

competency) i kompeten-
(competence o-

ie 
danej kompetencji (Walkowiak 2007, s. 17–18).

Kompetencje
, a , a nie 

m-
strong 1998, s. 107–108):

– ja-

sukces;
– kompetencje rodzajowe (stanowiskowe), czyli kompetencje grupy ludzi 

, ce ten aspekt pracy, który jest dla 

;
– l-

o-
dzajowych

n-
o-

Z
cych dziedzin (Armstrong 1998, s. 108–109):

– – krytyczne uzasadnienie, charakter 
strategiczny, biznesowe know-how;

– wykonanie pracy – aktywne, zaufanie, ela-
;

– – o-
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ompetencji, 
2. Kompetencje to 

zasadniczo 

ytuacjach zawodowych (Walkowiak 2007, s. 19–20). Kompe-
w-

ne specyficzne cechy kompetencji (tabela 1).

Tabela 1

Cechy kompetencji

Cechy Interpretacja

o

innym zawodzie

nie zintegrowane

Walkowiak 2007, s. 23–24.

a-
nowicie 2013, s. 149):

– e-
dzy, 

;
–

;
–

a-

2 a-
pi dzkiego w Polsce” (2011).
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n

a-
cownika. Druga definic

tej motywacji kompetencje pracownika pozost

wytyczonego celu. Oznacza 
na efekty re-

2013, s. 149–150).

2. Model kompetencji

e-
tencji indywidualnych – Lyle’a i Signe Spencerów
lodowej, do której przyrównali kompetencje pracowników (rys. 1

nia i rozwijania, jednak 
a-
o-

ze do 
y-

-Puda 2012, s. 2). Z punktu widzenia organizacji

Elementów tych

iami organizacji (Czainska, Odrakiewicz, 
Sworowski 2009, s. 16).
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Wiedza

Normy 
i

Motywacja, etyka, 
inicjatywa, samokontrola

uczenia

niska

wysoka

Rys. 1. Model kompetencji L. i S. Spencerów

Baron-Puda 2012, s. 2.

z-

-Puda 2012, s. 2).

3.

o-

n-

, tak
(por. Scheelen, Bigby 2011, s. 29–33). Zidentyfikowanie oraz wykorzystanie klu-

owanie 
no-

iu do 
kompetencji pracowniczych
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kompe-
znaczeniu, 

y-

i zachowania awnienia do 
2010).

2003, s. 138). Kompetencje 

y-

, czyli zdat-

funkcji kompetencji pracowni-
czych, tj. e-

2009, s. 83– i-

e-

e-
o-

s-
e-

rom
–

2009, s. 87–88).

4. Kompetencje pracowników i kierowników

Na podstawie analizy kompetencyjnych opisów stanowisk oraz zbiorów kom-
o-

wacji”) u
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n-
o-

tabela 2).

Tabela 2

Kompetencje w podziale na kategorie

Kompetencje
zawodowe osobiste

budowanie sprawnej 
organizacji

ocena i rozwój pod-

delegowanie
r-

ska
motywowanie

coaching
odwaga kierownicza
organizowanie
planowanie
przywództwo

przez cele

administracja
orientacja 
w biznesie

o-
sowanie procedur
rozwój zawodo-

do
wiedza zawodowa

n-
formacjami

o-
jektami

o-
cesami

y-
ków obcych

etyka zawodowa

dzanie 
czasem

z-
ne

podejmowanie 
decyzji

problemów
l-

budowanie 
i rozwój relacji
identyfikowanie 

o-

komunikowanie
kultura osobista
negocjowanie

orientacja na 
klienta

w zespole

konfliktów
, 2012, s. 19.

Ze 
2013, s. 151–156):

–
;

– kompetencje y-
j-

;
– u-

;
– o-

pracy, zawodu i stanowiska.

zczególne znaczenie dla przed-
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i-
Daigeler, Hölzl, Raslan 2012, s. 9–12):

–
i predyspozycje kierownicze;

– h-

;
– t-

zorganizowanie ;
–

;
– a-

Podsumowanie

Kompetencje pracowników im do wykonania 

uwarunkowane kwalifikacjami zawodowymi, ale o kompetencjach danej osoby 
a-

ia oraz uwarunkowa-
nia otoczenia od

przygotowany na zmiany.
Oznacz pracownika do rozwijania i nabywania nowych kompetencji, 

o-
a-

nia kompetencji
K

naj
.
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– Competency Institute, Warszawa.

Walkowiak R. (2007), w-
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THE COMPETENCE OF EMPLOYEES IN THE MODERN ENTERPRISE

Summary

According to the basic assumptions of the concept of human resource manage-
ment, the staff of the organization are its strategic resource and it is a potential which is 
worth and should be invested in. Broad look at the competencies and needs of employ-
ees, which in turn are closely linked with the strategy and culture of the organization, 
contributes to the development of modern enterprises.
Keywords: competency and competence, qualities of competence, competency model, 
competency of employees and enterprises.
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MAREK GRZYBOWSKI 
Akademia Morska w Gdyni1

WARUNKI TRANSFERU WIEDZY W STRATEGII UNII EUROPEJSKIEJ
DLA REGIONU MORZA BA 2014–2020 

Streszczenie

W artykule przez Obserwatorium Regionu 
j-

w których uczestniczy Katedra Ekonomii 

transferu wiedzy
nauki i oraz 

anie tych instytucji przyczynia

transfer wiedzy

Wprowadzenie

a-
. Wynika to z poziomu wy-

, wiedzy (Adjukiewicz 1985, s. 37).
.

1 e-

k-
tor naczelny „Transfer Wiedzy” ISSN 2082-7520, redaktor naczelny „Internet Manager” ISSN 
1895-426X www.im.org.pl.
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2007–
a-
o-
o-

ojczystym. W pr

u-
o-

u-
n-

Platona, za którym powtarzamy, 
, efekt rozumowania o charakterze deduk-

cyjnym (Pawluczuk 2004, s. 11).
. Arystoteles z kolei 

niach ych

humanistycznych i technicznych. Dodatkowym utrudnieniem jest, gdy trzeba 
e gospodarczym i spo-

w

1. –

–

(Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja), -Pomorze 
Przednie, Szlezwig-Holsztyn i Ham ,

kaliningradzki i leningradzki). Do regionu 
(State of the Region Report, s. 10).

150 mln osób. Zas
67 30,9% zasobów Unii Eu-

ropejskiej. O potencjale naukowym regionu nim
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uniwersy -naukowych, z których jedna 
czwarta to klastry transnarodowe (np. Medicon Valley w regionie Kopenhagi i Ma-
lmö). ego

i (Thönnes 2012).

Tabela 1

Dynamika wzrostu PKB (rok poprzedni = 100)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EU-28 1.5 2.5 2.1 3.3 3.2 0.3 -4.3 2.1 1.6 -0.3 0.0

EA-17 0.7 2.2 1.7 3.2 3.0 0.4 -4.4 2.0 1.6 -0.7 -0.4
Dania 0.4 2.3 2.4 3.4 1.6 -0.8 -5.7 1.6 1.1 -0.5 0.3

Niemcy -0.4 1.2 0.7 3.7 3.3 1.1 -5.1 4.0 3.3 0.7 0.5

Estonia 7.8 6.3 8.9 10.1 7.5 -4.2 -14.1 3.3 9.6 3.9 1.3

7.6 8.9 10.1 11.2 9.6 -3.3 -17.7 -0.9 5.3 5.2 4.0

Litwa 10.3 7.4 7.8 7.8 9.8 2.9 -14.8 1.5 6.0 3.7 3.4

Polska 3.9 5.3 3.6 6.2 6.8 5.1 1.6 3.9 4.5 1.9 1.3

Finlandia 2.0 4.1 2.9 4.4 5.3 0.3 -8.5 3.3 2.7 -0.8 -0.6

Szwecja 2.3 4.2 3.2 4.3 3.3 -0.6 -5.0 6.6 2.9 0.9 1.1

Uwaga: .

Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1& plugin=
1&language=en&pcode=tec00115 [6.01.2014].

jest i-
tycznym, geograficznym, demograficznym, jak gospodarczym. Mieszka tu 96,5 mln 
osób. nordyckie zamieszkuje 

w rosyjskiej 

km2 (EU Strategy, s. 114) i-
czono na 27,7 mln (w 2011 r.) (Top of Europe 2012, s. 10). 

, os 300 
(Top of 

Europe 2011, s. 9).



Marek Grzybowski86

Rys. 1. Mapa Regionu Morza 

Nordregio, http://www.nordregio.se/en/Metameny/About-Nordregio/Research-
Development/Geographical-scope-we-cover/Baltic-Sea-Region/ [10.01.2014]. 

W czwartym kwartale 2012 r., ch wyso-

trzeciego -27). 
W RMB w ostatnim kwartale 2012 r. o-
towano w Danii (0,9%), Niemczech (0,6%) oraz Finlandii
przyrost w Estonii (0,9%) oraz Litwie (0,7%). W Polsce osi

, a w Szwecji nie odnotowano wzrostu. 
W 2011 r. PKB 350 mld euro, nie 

-27. W 2011 r. 60,5% (62% w 2010 r.) tej wiel-
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n p
Rosji (leningradzki i kaliningradzki) w

b

(State of The Region Report, 
s. 10).

Kraje n o-
nu), – -
-wschodnie Niemcy (6,3 mln, –200 mld 
euro PKB -
46–55 mld; –40 mld 
euro; Polska wytwarza e województwa Polski 
(5,4 mln) – 24–30 mld euro PKB (Dillemas and Coherence, s. 12).

2.
2007–2013

egionu Morza 
w-

szej strategii makroregionalnej w Unii Europejskiej (Komunikat Komisji, s. 4).

,
c-

10 czerwca 2009 r.

w a-

o charakterze horyzontalnym, a transfer wi
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Rys. 2.
w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza –2013 r. 

Baltic Sea Region Programme, http://eu.baltic.net/ [10.01.2014].

czterech celach strategicznych, w wyniku 
zrów-

o-
a-
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infrastruktura
.

–2013 strategia nie dyspo wydzielonymi 
kami, w ra-

euro na 

wydzielono 6,7 mld euro, w tym 
2,4 mld p-
nym, pozyskano 27,1 mld euro, w tym na –
1,4 mld euro, na – 23,1 mld
energetyczne – 2,6 mld

697 mln euro (Panorama Inforegio, 2009).

3. Strategia UE na lata 2014–2020

Zatwierdzony w lutym 2013 r. nowy dokument Komisji Europejskiej pod 
skróto Action Plan e-

z-

(Action Plan, 2013).
P

– erne efekty 
o zniwelowanie znacznej luki innowa-

krajami regionu.

w obszarach prioryteto Europy Wschodniej powin-
i-

nien wzrost kooperacji w ramach wspólnych projektów o 20% w 2016 oraz 

o-

e poprzez a-
y-
e-

m.in. przez

w-
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Rys. 3. 
2014–2020
Action Plan, {COM(2009) 248}, February 2013 version.

Strategii UE 2020, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej regionu w UE 
i na rynku globalnym, o-
spodarek regionu do zmian klimatycznych oraz ich ochrony przed ryzykiem w dzia-

Aby zre , wyty-

a-
, regionów i

:
1. HA Involve – o-

auki, 
2. HA Neighbours – a
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3. HA Promo – w e-
gionalnej,

4. HA Spatial Planning – r

5. HA Sustainable development and bio-economy – z
regionu „zielonej gospodarki” (Action Plan, 
2013).

Podsumowanie

,
. W nowym programie UE dla Regionu 

na rzecz realizacji trzech celów 
priorytetowych. We wszystki e-
rów z co najmniej trzech efektywne i korzystne 

klastrów. 
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KNOWLEDGE TRANSFER CONDITIONS IN THE IMPLEMENTATION 
OF THE EUROPEAN UNION STRATEGY 

FOR THE BALTIC SEA REGION 2014–2020

Summary

The article discusses the results of the research carried out by the Baltic Sea Re-
gion Observatory and the projects implemented by the European Union Programme for 
the Baltic Sea Region. It shows that the most effective form of knowledge transfer be-
tween science and economy in the Baltic Sea Region are scientific and industrial clus-
ters and transnational projects. The partnership of these institutions has contributed to 
the synergy of science and business practice in the Baltic Sea Region.
Keywords: Baltic Sea Region, knowledge transfer.

Translated by Marek Grzybowski
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Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

EGO W PROCESIE GLOBALIZACJI

Streszczenie

a-
z-
r-

dzo silne.

e-

Wprowadzenie

1. –

e-

przede wszystkim telekomunikacyjnych i informatycznych, wymaga odpowiednie-



94

zystoso-
y-

rozwoju, uzasad
e-

energii witalnej 
w-

ska, Saganowska, Wojciechowska 2009, s. 6) k-
l-

nictwa,
warunki psychofizyczne i kulturowe pracy tych osób” (Florczak, Sabatny, Welfe, 
2001, s. 6)

i-

1.

2.

y-
o-
o-

wym.

owy 

i kulturowych.

- y-
k-

1 http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/conference_en.htm.
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o-
y-

Zmi e-
i-

i na takich nigdy nie brakuje popytu (Skrzypek 2010, s. 58).

zmiany ekonomiczne (Zorska 1998, s. 22–59).
r-

h-

o-
n-

westycyjnych. Do i-
e-
o-
i-

y-
stanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej.

cny 

o-
trzebny jest pewien zasób 

sków, korzystania z coraz 
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y-

zaawansowanej technologii informacyjno-telekomunikacyjnej pracownicy z ró
y-

a-

opartymi na wykorzystaniu szerokiej wiedzy, informacji (Wierzbicki 2010, s. 53–
i-

3.

–10 lat. 

w-

i-

a-
ró human capital

o-
wymi2 z-
no-

dotrzesz – ani tam, ani w ogóle nigdzie. Niestety tylko niewielu zdaje sobie z tego 

–128).

2 www.bip.ress.gov.pl; Sfera (wy-
brane zagadnienia), .
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Tabela 1

Elementy procesów globalizacji
Technologie informatyczno-telekomunikacyjne –

–
–
–

Nowy charakter pracy –
–
– Permanentna edukacja

Nowe zawody –

4.

i-

a-

o-

Tendencje do koncentracji najlepiej wykw y-
p-

o-
- i-

zowanych
n-

ników wzajemnie
i-

Zró
-ekonomicznego. Najbar-

y-
cyjny obszar rozwoju i wykorzystania nauki – tzw. Europejski Banan czy 
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u na wiedzy.

e-

d-
z-

sytuacja 
k-
i-

stanem 
- -technology. 

Wynika to z:
– -rozdzielczej,
–
– o,
–
–
– braku odpowiedniego finansowania i skutecznej polityki naukowej,
– –

rozwojowych,
–
–

u
e-

a-
nia. Brak odpowie

innowacjach, z-

n-
niki:
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– Wzrost wiedzy i 
Jest to szczególnie istotne w okresie, gdy zaawansowane technologie od-

o-

– – najistotniej-

– Ka o-

–
walki z bezrobociem, wykluczeniem socjalnym. Nowy charakter i warunki 

to bowiem ze .
– e-

Podsumowanie

z-

Gl

rozwojowe. o-
rz

(Janc 2010, s. 71–82).
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THE PART OF HUMAN RESOURCESL IN THE GLOBALIZATION PROCESS

Summary

The process of globalization is in large measure dependent on human capital, and 
so as only capital is from him dependent. The globalization carrying for me the consid-
erable range of changes places before human capital the new conditions. Mutual con-
nection between human capital, and they are the process of globalization very strong. It 
was one should so seek methods attractive turning on in these general developmental 
tendencies. This possible becomes in conditions how the most rational utilization and 
investing in human capital.

The article shows the impact of the quality of human capital in the process of 
globalization, and also indicates the features which should characterize it in a globalized 
reality.
Keywords: human capital, globalization, computerization, high technology.
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1

INTERNET PRZEDMIOTÓW A

Streszczenie

Internetu 

i-
ny, niesie 

Celem ania
Internetu przedmiotów, potencjalnych za-

Internet przedmiotów, Internet rzeczy, IoT, inteligentne obiekty. 

Wprowadzenie

Internet przedmiotów Internet of 
Things –

o-

IP address). W dotychczasowej historii swego rozwoju
o, a 

o-

1 Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej.
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ju Internetu o tyle 

sterowanych mi
smartfony, tablety, telewizory, netbooki, czytniki e- o-

a-

), a obecnie (stan na 
–3) a-

, d-
miotów.

i-

niemo
e-
n-
n-

cepcji IoT, ale z drugiej strony –

1. Podstawy techniczne

e-
(Perera, Zaslavsky, Chri-

sten, Georgakopoulos 2013)
obiektów (ang. Internet of Smart Objects) (Kortuem, Kawsar, Fitton, Sundramoor-
thy 2010; Brachman 2013, s. 6).

Historycznie , Internet przedmiotów w-
nie przez rozwój technologii RFID (ang. radio-frequency identification), która sta-

kody paskowe i kody dwuwymiarowe, np. QR Code), a która jest z olbrzymim suk-
k-
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narciarskiego, autobusu, biura, pastwiska r-

infrastruktury czytników RFID. Rozwój Internetu rzeczy stanowi kolejny etap roz-
woju tego typu aplikacji –

ementom 
o-

z otoczenia danych, a
o-

cego zbieranie informacji z otoczen actu-
ator (Brachman 
2013, s. 7)
na rozpoznawanie ich aktualnej sytuacji i na interakc a-

,
k-

techniczne
i-

–
(Thing-To- –maszyna (Machine-To-Machine 

w-
nego obszaru (intrane (Internet 
of Things 2009).

2.

w sferze
near field 

communication – komunikacja (NFC 2014) 
u do transpondera NFC dodatkowe informacje na temat 
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numery seryjne produktów farmaceutycznych (zarejestrowane w kodach kresko-

do pacj
2014) n-

a-
ko niebezpiecznym produktom (Keeping

2012).
a e-

ych aktualnych cen energii) i umo
li k-
trycznej (Mój licznik 2014).

i handel, „inteligentne obiekty” k-

przez owady lub .
r-

pracy (Brachman 2013, s. 6).
leku (Brachman 2013, s. 7).

poda-
wane jako przyk

2013, s. 31–61).
na taki

.

3.

niesie ze
|

a-

e-
gólnych osób (e-paszporty, elektroniczne karty bankowe [karty czipowe, ang. smart 
cards], elektroniczne legitymacje, elektroniczne karty miejskie, telefony komórko-

u-
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e

na odczytywanie przechowywanych przez nie danych przy pomocy technologii 
bezstykowych, (ang. proximity cards) o za-

(ISO/IEC 14443), jak i kart dystansowych (ang. vicinity cards)
o z (ISO/IEC 15693), co jest wykorzystywane do wykonywania le-

skimmingu2 c-

RFID Security and Priva-
cy Lounge o-

opublikowane zosta-

u-
cje Unii Europejskiej (Internet of Things 2009, s. 5–6; Internet przedmiotów 2010).

l-

AOL, Apple, Dropbox, Google, Facebook, Microsoft, PalTalk, a-
Google).

inne kra
z-

nie powinno mu prze-
szkadza dane na jego temat. Ostatecznie 

Lee 
Childa, który nie ma SSN, telefonu komórkowego w-

Nie jest to jednak 

4. Wyzwania

woluntarystyczny,

2 znych lub elektronicznych.



106

Internet rzeczy ma charakter heterogeniczny –

char – h-

de facto a-
wione wad – roz-

om d a na-

i-
u-

bariery we o-
tów koszty operacyjne,

i y-
skanie efektu skali lepiej konkur n-
ternet of Things 2009, s. 7)

ce obecnie ap

e-
n-

(Brachman 2013, s. 7).
d-

ego technologia RFID. Istnieje na tym 
polu kilka organizacji standa RFID USA a-

– nie istnieje 

d-
noznacznie adresowane. Naturalnym kandydatem takiego schematu adresowania 
jest adres IP. Obecnie
pomocy adresu IP w wersji 4 (IPv4). Jest to adresowanie 32-bitowe. W
z
r.

-bitowej wersji adresowania – Internet Protocol version 6 (IPv6). 
sposobu adresowania stanowi kolejne wyzwa

do realizacji zamierzenia
(Evans 2011, s. 9).
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niekiedy niedoceniany, a ma on olbrzymie znaczenie praktyczne. Problemem tym 

o-
wania i wymiany baterii w milia baterie i akumula-

h-
nologii wytwarzania akumulatorów i baterii nie przebiega tak szybko, jak to jest np. 

– i-
kon-

densatorze
funkcjonalne (Anderseck, Hengst, Wilken 2013, s. 46)

energii termicznej, energii mechanicznej (Vermesan, Friess 2013, s. 98).

Podsumowanie

n-
o-

tów 4. miejsce w 2014 r. Gartner, rendy technologiczne w 2014 r., idzie 
dalej – o-

–
tej technologii: Internet of Everything (IoE – Internet wszechrzeczy). Internet wszech-

ucja, cloud compu-
ting Big Data

, jakie da Internet wszechrzeczy (Evans 2013).
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INTERNET OF THINGS: OPPORTUNITIES AND THREATS

Summary

It is considered that the Internet of things was born in the year 2008/2009, when 
the number of devices connected to the Internet exceeded the number of inhabitants of 
the Earth. The aim of the study is to present the opportunities and benefits that can be 
obtained as a result of the implementation of the concept of the Internet of Things, as 
well as potential threats and challenges that are associated with it.
Keywords: Internet of things, IoT, smart objects.
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MONIKA ODLANICKA-POCZOBUTT

OD WEJ DO GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
CZ. 1 – DETERMINANTY TWORZEN IECIOWYCH

Streszczenie

w kierunku gospodarki opartej na wiedzy wy-

d-

biorstwie Welur-Matt.
gospodarka oparta na wiedzy, n-

.

Wprowadzenie

u-

,
w publikacji, rstw sieciowych 

k-

na podstawie danych uzyskanych w Welur-Matt z Kietrza.
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1. Czynniki 

Proces globalizacji jest oparty na procesach przemiany gospodarki przemy-

o-
darce, tw sieciowych, nale-

-technic -finansowych, gospo-
darka informacyjno-komunikacyjna, gospodarka oparta na wiedzy, cechy globalnej 
ekonomii, rozwój technik komputerowych i globalnej sieci komputerowej, dynami-
ka zmia

,
procesy dys-

i wyk
,

n-
–

y-
r-

czym zazwyczaj o-

Rozwój technologii informacyjno- e-
zorganizo-

wanych na wzór modelu sieciowego. przedsi
-

-komunikacyjnymi, które sta a-
stells 2007, s. 34–37).

organizacji otoczenia bizne-
sowego, któr
w - 2007, s. 152). Z tej dynamicznie zmie-

o-
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(Castells 2007, s. 94).
o-

balnej, a ich 
Jak twierdzi D. Barney, do warunków polityczno-ekonomicznych, w ramach któ-

iczenie autonomii politycznej i ekonomicznej su-

y-
najmniejszej liczby

(Barney 2008, s. 89).
w tej chwili wkraczamy w okres globalizacji 3.0,

o-

bliskie a-
czenie tych czynników skutkuje efektem „potrójnej konwergencji: masy krytycznej 

(Fung, Fung, Wind 2008, s. 25–26). Zdaniem T.L. Friedmana 

(Friedman 2006, s. 224). Rynek globalny 
a-

terialnych, a migracje pracowników w ramach ujednoliconego rynku europejskiego 
cingowym

potwierdza tylko funkcjonowanie tego procesu.

fer

do nowych i niespodziewanych zdarze
szym otoczeniu 24)

n-
dencja do

z czynników ch oraz 
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substy-
u-

,
innowacyjno

(G. Hamel, C.K. Prahalad 1999). Procesy innowacyjne a-
o-

zku z p
e-

e z niewystarcza-

z-
dla wielu przedsi

przewag konkurencyj-
nych o charakterze krótkotermi Hesselbeina: „

n-
tów przewagi konkurencyjnej” (Hesselbein 1998, s. 109). 

(War-
necke 1999, s. 9). W celu zrealizowania tego wyzwania w swojej 
wieloletniej strategii

a co 
za tym idzie

r-
stwa (Harrison 1997, s. 25).

o-
wych pojedyncze organizacje ch, bardziej 

i-

globalnej 
gospodarc -centrycznego” na system „sieciowo-
centryczny” (Prahalad 2009, s. 29). 
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2.

Welur-Matt o-

Welur-Matt samochodowych, 
o-

trzebnych do produkcji, Welur-
Matt

ionej grupy akcyjnej. Welur-Matt
w Europie Wschodniej, a-

Welur-Matt o-
dukcji, jak i ma zapewniony transport wyrobów gotowych do konkretnych magazy-

Welur-Matt
produkcja m samochodowych, pakowanie wyrobów gotowych 

s-
po r-

l-
a-

nie na obecnym u-
Welur-Matt obecnie poszukuje no-

i-
czych.

3. Czynniki r-
stwa Welur-Matt

Welur-Matt

– c – czyli te, które doty
zastosowani w sieci, jak: 

-

i prawne;
– czynniki –

Ka
utworzenia struktury sieciowej, w której uczestniczy Welur-Matt. Warto zatem 
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funkcjonowania owej struktury. 

naukowo- Welur-Matt

wówczas u zagranicznego zleceniod

o-
typu telefon czy 

faks

anie 

a-
Welur-Matt

Welur-Matt
dla wykwalifikowanej kadry pracowniczej (Zajdel 2014)

y-

y-
bucji, za rozwojowymi metodami pozyskiwania klienta i

twa Welur-Matt do struktu-
t-

nanie 
Welur-

Matt
klienta i w-

e-

a-
np. w strukturach sieciowych. W strukturze 

z Welur-Matt y-
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konkurencyjne tylko wobec Welur-Matt d-
o-

bów, meto

Nasza g e dóbr, informacji i kapita
w prawne. Wprawdzie nadal 
istnieje z-

sieciowych. Rozw
biorstwa Welur-Matt zakresie przemieszczania 

w d-
.

Jako Welur-Matt 
wymiany kompetencji i zasobów. y-

Welur-Matt
, pozyskania zaso-

bów do produkcji oraz metod realizacji produkcji dywaników samochodowych 

Welur-Matt
w z k-
cyjny. W zamian zleceniodawca otrzymuje gotowy produkt, przy niskim koszcie 
produkcji. Ma równie o-
nawcy. Wymiana zasobów i kompetencji zachodzi nie

bez szkód dla je Welur-Matt.
w zakresie d-

.
P e-

Bardziej szc o r-

. Koszty jednak poja-
momencie potrzeby magazynowania surowców i produktów gotowych. 
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towaru. 
Z Welur-Matt. Produkcja od-

zapasy, co ograniczenie kosztów. W omawianej sieci to zlece-
niodawca organizuje magazynowanie surowców i produktów gotowych.

a-
– y-

i do nich nny. 

zasobów i kompetencji z innymi podmiotami.

do powstania przeds Welur-Matt

twa Welur-Matt
o-

rzenoszenie ryzyka na inne podmioty.
P

, k-
e-

Welur-Matt. Przed-
y-

konania produktu i jego p
a-
a-

cza mniejsze koszty.

Podsumowanie

Zestawie Welur-
-Matt e-

o-
logiczny i globalizacyjny p
Dla Welur-Matt, jako dla podwykonawcy, z-
ne, czyli zalety e-
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niu w sieci w ogóle powst funkcjonuje w niej do 
dzisiaj.
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FROM THE INDUSTRIAL ECONOMY INTO KNOWLEDGE ECONOMY -
THE DETERMINANTS OF CREATION NETWORK ENTERPRISE

Summary

Changes in in the industrial economy to a knowledge-based economy make it 
necessary to seek new forms of business organization. One of them are network organi-
zations. The publication discusses the determinants of the setting up of the network,
verified during the tests carried out in the company Welur-Matt.

Translated by -Poczobutt
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CZYNNIK ROZWOJU NOWEJ GOSPODARKI

Streszczenie

, z podstaw 
polityczno-gospodarczych dla i-

szego celu w niniejszym artykule d-
stawy nowej gospodarki, uwarunkowania polityczno-

Wprowadzenie

e zmian w funkcjonowaniu 
e-

i znaczenia wiedzy oraz coraz szybsze tempo 

dla powstania nowej gospodarki. Powstawanie nowego typu gospodarki jest jednym 

w swoich skutkach reorientacja a na stopnio-
wym przechodzeniu do gospodarki opartej na 
informacji i wiedzy. W jej wyniku

h-
decyduje i 
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Budowa nowej gospodarki, w której klu ludzie, jest 
faktem niezaprzeczalnym, a w XXI w.

s
celem niniejszego opracowania jest zwrócenie 

uwagi na jako czynników determi-
a nowej gospodarki.

1. Podstawy nowej gospodarki

Nowa gospodarka1 o-
o-

giach informacyjnych i automatyzacji. 
Nowa gospodarka, n-

a-
ez pryzmat gospodarki opartej na w u-

ów organizacji, jako jednego 
(

2008, s. 219).
e-

o-
e-
s

a efektem 
(red. 

-Ortyl, Potocki 2007, s. 113).
, zarówno pracowników poszczególnych firm, 

.

gospodarki, jest wnoszona przez ludzi. 

i informacji (Grudzewski, Hejduk 2004, s. 68).

1 ‘nowa gospodarka’ i ‘gospodarka oparta na wiedzy’
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Aktualny etap w -gospodarczym przynosi wzrost zain-

hy takiej gospodarki, nazwanej 
g iedzy. W systemat gospo-

iedzy
przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsi

szybszemu rozwo-
(Korea..., OECD 2000, s. 11). W tym kontek-

( , OECD 2000, 
s. 13):

– know-what
– know-why
– know-how
– know-who

, czym jest wiedza i gospodarka na 

w gospo (Woroniecki 2001, s. 72).
nowej gospodarki 

2. Uwarunkowania polityczno-

nowej gospodarki

wsp
Uzasadnienia tak prowadza o-

szonej w 2000 r. strategii l aby do 2010 roku gospodarka 

a-

a
gospodarki opartej na wiedzy.

Istnieje w 2000 
r. strategii l ludzkiego. 

Niestety iepowo-
dzenie strategii l z-



124

o-
jowych. 

3 marca 2010 r. 
strategii rozwoju Unii Europejskiej: Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentne-

(http://
www.europejskiportal.eu/id17.html). Dokument ten 
ciem strategii l

– rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 
–

– y-
o-

(http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf).

W Polsce w odpow
Ludzkiego.

cel u-
mencie strategicznym Unii Europejskiej

Ludzkiego. to:
–

do 10%, a co najmniej 40% osób 

/20” w zakresie klimatu i energii (w tym ograni-
).

3.

nowej 
gospodarki obejmuje nie tylko procesy i

a-

. Elementem 

i od
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nowej gospodarki. Jest wymieniany jako jedna 
z determinant rozwoju nowej gospodarki o-
wych i infrastruktury teleinformatycznej (http://www.europejskiportal.eu/id03.html).

( )
uzyskania przewagi konkurencyjnej pr ‘ ’

w Raporcie o kapitale intelektualnym Polski (2008) k
e-

o Polski.
O

e cechy stotne z punktu 
widzenia konkurency ci i rozwoju nowej gospodarki.

nowej gospodarki to pracownicy 

o-
nowej gospo-

darki
wiedzy.

Tym samym j wy-
jest 
koncepcji 

j-
Kreowanie efek-

tywniej tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana wiedza, wymaga 
stymulowania i permanentnego rozwijania

a tu kre-

d-
i-

(Godziszewski, Haffer, 
Stankiewicz 2005, s. 313) d-

C tylko taki, który posiada specyficzne cechy 
. Do cech 

m.in.: uzdolnienia, walory intelektualne 
problemami i zjawiskami, 
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podejmowania ryzyka. Ela-
po: rozumieniu 

o-
(West 2000, s. 27).

(Niklewicz- ).

4. Innowacje

wiedzy oraz nowych 
nie u-

e-
spieszonego rozwoju gospodarczego i technologicz-

nego.
-

, nie na innowacjach. Podobnie o

jest,
stwa do wprowadzania innowacji (zob. Porter 2001, s. 191).

Dl kluczem do 
schumpe-

j-

wprowadzenie nowej organizacji (Schumpeter 1960, s. 104).
Innowacje 

przy budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Innowacja tworzenie 
lub modyfikowanie procesów, wyrobów, technik i metod o-
strzegan

dyspozycji (Penc 1999, s. 143)
o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyj-

( ). i-
(Pomykalski 2001, s. 18). Tworze-

a-

Warunkiem zaistnienia innowacji n-
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w gospodarce opartej na wiedzy

na procesy we

na szanse i wyzwania globalizacji i wzrost konkurenc (Baruk 2006, s. 103),

Podsumowanie

Niniejsze opracowanie , do
nowej gospodarki.

nowej gospodarki ,
L

c
r-

Innowa-
o-

waniu i rozwoju nowej gospodarki.
obszaró

motorem rozwoju gospodarczego. Jako nowocze
y-

analizowa-
nowej 

gospodarki postindustrialnej. R wyeksponowana 
w

stw, w tym Polski
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HUMAN CAPITAL AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT 
OF A NEW ECONOMY

Summary

The aim of this study is to present the category of human capital as a factor deter-
mining the development of the New Economy, with regard to the political foundations –
the growing economic role of people and their knowledge, as factors determining inno-
vation, and ultimately, the development of the New Economy.

To achieve this objective, in this article, drew attention to the basics of the New 
Economy, political factors – economic strengthen the role of human capital, human 
capital and innovation.
Keywords: New Economy, human capital, knowledge, development
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MEGAUSTAWA – PRÓBA OCE
NA ROZWÓJ POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO

Streszczenie

o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych. S
tej ustawy i dokonano próby oceny jej

rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego.
.

Wprowadzenie

17 lipca 2010 r.
telekomunikacyjnych (Ustawa z 7 maja 2010)

j-
a-

,
socjalnym. Sposobem na o-

cyjnej oraz 
(Uzasadnie-

nie do ustawy z 5 maja 2009) , jakie 
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1. ów (prawo drogi). W ustawie zawarte 

a-
o-

wania e-
komunikacyjnego (UKE) w zakresie procedur i rozstrzygania sporów doty-

2. Usuniecie barier prawnych i usprawnienie procesu inwestycyjnego. Ustawa 
wprowadza w tym i-

procedur oraz zwolnienie „infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym 
jej

lokalizacj .
3.

u-
struktury tele-

4.
podstawy prawne dla jednostek 

te , jakim 
podlega dzi u-

z-
woju skutecznej konkurencji. 

5. Stworzenie otwartego systemu informacji na temat infrastruktury telekomu-
nikacyjnej. W tym celu u a-

o-
d-

zobo-
n-

frastruktury telekomunikacyjnej. 
z , jakiego 

o-
n
w wielu innych aktach prawnych. O skali wprowadzanych zmian w systemie 

trzynastu ustaw. 
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1. Powody uchwalenia Megaustawy – rys historyczny

, ,
:

Internetu,
przyznanych Polsce na 
informacyjnego w latach 2007–2013.

ch 

krajowym,
e-

lom i instytucjom dos

cych strategi
polsk z-

e-

,
domo-

.

w styczniu 2010 r. j-
(Progress report 2009).

problem plam, czyli obszarów pozba-
. .

Dodatkowo w okresie poprz ,
2009 r., a-

generacji (Next Generation Network/Access – NGN/NGA).

i rozwój konkurencji na rynku mobilnym
rnetu,
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o-
4,3% (Progress report 2009).

o-

internauci
,

r. i-
sji do 2 Mbit/s, podczas gdy w kraja –10

e-
dwie 4,3% internautów, natomiast w krajach UE ok. 23% (Raport o stanie rynku).

. ok. 50% 
i b kt proc.

, jak wskaza-
no,

e-
rodków unijnych przyznanych Polsce na 

rozwój infrastruktury szerokopasmowej na lata 2007–2013 (http://www.samorza-
doweforum). –2013 Polska 

Programów Operacyjnych (Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny 
Rozwój Polski Wschodniej oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) na 

sieci transmisji danych oraz 
zapobieganiem wykluczeniu cyfrowemu zaplanowano blisko 1,5 mld euro, z czego 

szerokopasmowej. 
Zgodnie z wymogami programu RPO i PO RPW podpisanie umów o dofinansowa-
nie pow ca
2015 r trzech adne z woje-
wództw a-

(Zaawansowanie projektów 2010),
dpisane umowy na 

dofinansowanie

z budow ,
lenie ustawy 
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a-
w unijnych.

2.

l-
skiego rynku telekomunikacyjnego,

nwentaryzacji infrastruktury telekomu-
nikacyjnej w Polsce. Na podstawie art. 29 Megaustawy oraz wydanego przez Mini-

r-
ca 2011) o-

UKE dane na temat posiadanej infrastruktury oraz zrealizowanych i zaplanowanych 

Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS), czyli system teleinforma-
tyczny, którego zadaniem jest zbieranie, przetwarzanie i prezentowanie informacji 

1. W oparciu o posiadane 
informacje Prezes UKE przynajmniej raz do roku publikuje wyniki inwentaryzacji 

e-

enie poszczególnych elementów infra-
,

n-
formacji na temat infrastru

snej sieci czy wykorzystania sieci 

pokrycia lub rozbudowy sieci (stacjonarnych i mobilnych)2 ch, na 

1 e-
dzy z zakresu infrastruktury i u i-

s-
-

2 n-
.

o Internetu w standardzie LTE (800 MHz i 2,6 GHz). W warunkach 
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terytorialnego po o-
art.

,
t-

nerstwo publiczno-prywatne), o-
e-

p
sam

3

o-

o-
bariery prawne i administracyjne4 bar-

ó-
infrastruktury telekomuni-

i-
lowy krok na drodze rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego , po-

kosz
obiektów telekomunikacyjnych z gminnych planów rozwoju przestrzennego 

3 ,
warunków i uzyskania zgody Prezesa UKE wydanej w drodze decyzji.

4 Stanowisku 
w sprawie barier procesu inwestycyjnego w telekomunikacji

j-
a-

struktur
e-

”.
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(art. 46). W
w tym Telekomunikacji Polskiej oraz operatorów komórkowych, Megaustawa 

%.

cieli Telekomunikacji 
a-

zawartych w podpisanym w 2009 porozumieniu z UKE (Ja-
.

, co zgodnie z koncepcj drabiny inwestycyjnej (ladder of invest-
ment

innego inwestora) o-
k-

rozporz
dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej a-
metry instalacji telekomunikacyjnej w budynkach da 
2012). .5 wszystkie nowo budowane 
budynki mieszkalne wielorodzinne oraz 

, d

–
–

b e-
-

-
telekomunikacyjnych.

Od mome
w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu inwestycji telekomunikacyj-

e-
pisami, np. z zakresu ochrony zdrowia czy ochro

Megaustawy na rozwój polskiego rynku telekomunikacyj-

ne z praktycznym zastosowaniem nowych regulacji. 

5 Od 23 lutego 2013 r. wsz
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a-
o-

u-

opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. W ocenie Prezesa UKE,
s ch funkcjonowania ustawy, sa-

a-

sieci szerokopasmowych .
, ,

, potrzebowali
,

Nieprecyzyjne b a-
cje, ,

do wprowadzenia do ustawy 
zmian koniecznych dla poprawy sytuacji.

. nowelizacja ustawy

2012) nie doprecyzowanie zapisów budz
oraz wprowadzenie dodat z-

Zn a-
lizacji regionalnej sieci szerokopasmowej. doprecyzowa-
nie definicji t-

Wprowa-
nowe a-

trakcie przebudowy lub remontu drogi. Zmia-
eczno-

u do infrastruktury wszystkich przedsi
biorstw -kanalizacyjnych, nie tylko tych, które 

e
przez takie jednostki.

Nowelizacja wprowadz ublicznych, 
Prawie budowlanym i Prawie telekomunikacyjnym.
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Podsumowanie

,
na rynku telekomunikacyjnym po ponad trzech

, u-

powodów, a-
z-

,

dla tej ustawy w procesie legislacyjnym.

z-

system 
prawny (utworzenie „specustawy”) czy

, a-
–

Literatura

http://www.samorzadoweforum.pl/2010/materialy/Koziara_UKE_Megaustawa.pdf.
M., , http://www.polskaszeroko-

pasmowa.pl/artykuly/debata-co-na-rynku-zmienila-megaustawa.html.
Progress report on the Single European Electronic Communications Market 2009 (15th

report), SEC(2010)630.
Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku (2011), UKE, War-

szawa.

z-
ynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2012 r., 

nr 0, poz. 1289.



140

e

i publicznymi sieciami telekomunikac

U. nr 46, poz. 238).
T., , http://www.

polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/megaustawa-znacznie-przyspieszyla-procesy-
inwestycyjne.html.

i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r., nr 0,
poz. 1256.

sieci telekomunikacyjnych, 
Dz.U. z 2010 r., n . zm.

e-
komunikacji z 5 maja 2009 r. http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option= com_k2
&view=item&task=download&id=190&Item id=3.

Zaawansowanie projektów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej z funduszy unij-
nych, maj 2010, UKE.

MEGA LAW – AN ATTEMPT TO ASSESS THE IMPACT ON THE 
DEVELOPMENT OF THE POLISH TELECOMMUNICATIONS MARKET

Summary

The article presents the historical background and the reasons for the adoption of 
the Act on supporting the development of telecommunications networks and services 
(Mega Law). The article also describes the most important effects of the adoption of the 
Act and has been trying to assess the impact of this law on the development of the 
Polish telecommunications market.
Keywords: telecommunication services, telecommunication networks.

Translated by Piotr 
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JOANNA -KACPEREK
1

2

W ERZE WEB 2.0

Streszczenie

-biznes, e-administracja, 
Web 2.

Wprowadzenie

aterialnych lub niematerialnych.

-

, o-

1

2 Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych. 
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go lub publicznego konta), blogi, mikroblogi, 
i-
o-

,

ale

o-

1.

o-
a-

a-
niu kon Gol-
denLine, Profeo czy LinkedIn i-
styczne portale dedykowane grupom zawodowym, pracownikom jednej instytucji 

ielanie odpowiedzi (Yahoo Answers), zbieranie danych 
na zadany temat (Memory Alpha), zbieranie funduszy (PolakPotrafi) lub budzenie 
(Talkoclock -

jak np. ResearchGATE czy Mendeley e-
-Kacperek 2011). 

r-
y-

waniu trudnych tematów, twor a-
dem lub kursem. W e- o-

-kursu. Na uczeln

MIT OpenCourseWare czy Stanford on iTunes).
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strategie wykorzystania mediów sp

-Kacperek 2013, s. 222). Profile na porta-

o-
bów czy systemów informatyczn

-Kacperek 2013, s. 72). System ERP prz e-

IT i ich odpowiedniemu wykorzystaniu

, albo jako prosument

roli gospodarstw domowych z typowego 

w których e-
-Kacperek 2013, s. 74). 

y-
y-

W gospodarce oprócz wspólnych zasobów
o-

-Kacperek 2013, s. 68).
o-
d-

cztery
–
–
–

–
.
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Tabela 1

Nazwa modelu Zachodzi mi
dzy:

Wspólne zasoby 
informacyjne

Wspólne plat-
formy wspó

pracy
Wspólny cel

Korporacyjny organizacjami i 
w organizacjach

dane z 
rynku, marketin-

gowe i komunikacji

nowy/lepszy pro-
, nowy 

klient

Aktywizacyjny a klientem
dane o produkcie/ do zawierania 

transakcji

a-
sowanie produk-

,

Kreatywny - o- e-
nia

Propubliczny a obywatelem 
lub biznesem

otwarte dane 
publiczne

weryfikacji 
danych i transak-

cyjne

a-

administracji oraz

d-
punktach.

2.

organizacji lub 
przez partnerów biznesowych w lub opracowania 

y-

k-
nesowej.

eSpedytor.pl
e-
t-

formy komunikacyj W3 stosowany w IBM 
(w3-

a-
SKAT o-

wy Yammer, dedykowany prywatnej komunikacji w ramach jednej organizacji. 
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Yammer a-
cownikami. SKAT a-
stach Danii. Yammer stanowi dl

i-
o-

,

3. Model aktywizacyjny

o-

s. 230).

o-
o-

a jest tu forma 

d-
, ta-

kim jak np. Wikipedia, WikiLeaks, Genoteka.pl
Flatter.com). Wsparcie w formie mikroprzekazu to 

i-
su, , np. z umiesz-
czanych reklam na stronie serwisu.

W przypadku inwestycji a

kultury i sztuki (np. MegaTotal.pl). Mikroinwestycje to sposób finansowania startu-

e-

2013, s. 143).
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ielania kredytu na 

– Pozycz.pl,
Kokos.pl, Ducatto.pl, w Wielkiej Brytanii – Zopa.com, w Niemczech – Auxmo-
ney.com).

z-
Groupon.pl, CityDeal.pl,

Kumulator.pl, Znizkomania.pl). Interneto
a-
y-

azdów turystycznych, 
u-
o-
a-

sie. Transakcja dochodzi do skutku, gdy zostanie wyczerpana pula zaoferowanych 
, lub gdy oferent zdecyduje a-

acisków (a w ostatecz-

m.in. Pozywamy-zbiorowo.pl, Wspolnypozew.com
Aktywizac o-

Packard (http://h30434.www3.hp.com/psg/).
a-
o-

-Kacperek 2013, s. 230). Zatem wykorzystano goto-

4. Model kreatywny wsp

t-
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d-
e-
e-

raj a-
i

– Stadtwiki Karlsruhe (zawieraj
cy zbiór informacji na – np. projekt 
Memory Alpha Wikivoyage

l-
sku – np. Genoteka.pl y-

e-
dialnych, jak Garmin Adventure. go
planowanie podró smartfonach,

5.

-
-Kacperek 2013, s. 87). a-

ejskich (CSC 2011). W 2010 r.
Data.gov.uk p-

go,

obecnie stawia sobie za zadanie publikowanie niemal wszystkich danych nieoso-

, w jaki sposób 

e publiczne. W grudniu 
2013 r.

London Traffic – apl

Danii (Digitaliser.dk), Finlandii (Data.suomi.fi) i Hiszpanii (Aporta.es). Jest to 
pr



-148

a-
„ ” o-

,
smar o-

unkcjo-

p-

, i zastawiania samochodów. 

Podsumowanie

r-

i do po-
o-

dzia Web 2.0,

Literatura

CSC (2011), Uncharted Waters. The State of Open Data in Europe.
Ebersbach A., Glaser M., Heigl R. (2011), Social Web, UVK Verlagsgesellschaft, 

2. Auflage, Konstanz.
Il Messaggero (2013), Vigili, ecco le prime multe social, sulla Salaria 34 

contravvenzioni dopo le denunce su Twitter, http://www.ilmessaggero.it/-
roma/cronaca/salaria_doppie_file_denunce_twitter/notizie/414506.shtml

Ordanini A., Miceli L., Pizzetti M., Parasuraman A. (2011), Crowd-funding: transform-
ing customers into investors through innovative service platforms, „Journal of 
Service Management” 2011, Vol. 22, Issue 4.
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-Kacperek J. (2011), ,
w: Zeszyty Naukowe Uniw nr 28, Wydawnictwo Nauko-

-Kacperek J. (2013), y-

Business models and social media in the electronic economy, „In-
formation Systems in Management” 2012, Vol. 1, No. 3.

-
- , Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

MODELS OF SOCIAL INTERACTION

Summary

Digital media and applications that use these, open the possibility of better coop-
eration in many areas of life. The article describes the methods of social interaction. The 
author proposed a classification of existing contemporary models.
Keywords: social interaction, Web 2.0, e-business, e-government, crowdfunding.

-Kacperek
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TOMASZ PROTASOWICKI
Asseco Poland SA1

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA
KONCEPCJI ARCHITEKTURY KORPORACYJNEJ

W TRANSFORMACJI SYST ARODOWEGO RP2

Streszczenie

jest jednym d-
nych interesów narodowych RP o-
wego RP (SBN RP) jest niedostatecznie uregulowana w przepisach prawnych oraz
rozproszona e-
efektywnym. Konieczne zmiany w uregulowaniach prawnych oraz opracowanie 
metodyki transformacji tego systemu. Jako kon-
cepcja architektury korporacyjnej, której aspekty istotne z punktu widzenia procesu 
transformacji SBN RP

oracyjna, e-administracja, 

1 -rozwojowe w Departa-

SA m.in. architekta, analityka i kierownika projektów. Ponadto jest 
naukowo- a-

e-
tyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

2 z-
o-

wa nr DOBR/0076/R/ID1/2012/03 z dnia 18.12.2012 r., numer rejestracyjny projektu:
O ROB/0076/03/001).
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Wprowadzenie

stanowi jeden 
interesów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Obecna organiza-

(SBN RP) e-
mów operacyjnych, których integracja ich

(Protasowicki i in. 2013, s. 4). Ponadto 
z tych systemów te same lub prawie te same elementy

.
poszczegól-

nych 
aparatem wykonawczym poprzez odpowiednio zorganizowany system bezpiecze
stwa , powiatu, województwa i central-
nym)
sprawnie zarówno w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny (por. Kitler 
i in. 2013, s. 243).

z jednej strony dokonanie zmian 
prawnych, które stworzenia 

(por. BBN 2013, s. 234). Z drugiej strony konieczne jest zastosowanie odpowied-

rzecz SBN RP, które pozwoli na skuteczne przeprowadzenie tego procesu zarówno 
w warstwie organizacyjnej, informacyjnej, jak i technicznej. Docelowym efektem 
tej tra
funkcjonalnie i informacyjnie SBN RP zdolnego do realizacji misji na rzecz ochro-

e-

odpowiedniej metodyki o-
rzonych rozwi

systemem informacyjnym 
i in. 2013, s. 4).

architektury korporacyjnej (AK) jako podstawy do zbudowania metodyki transfor-

czterech
n-
o-

transformacji SBN RP z zastosowaniem AK.
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1.

Termin ‘ ’, sine cura = securi-
tas (bez pieczy), w potocznym rozumieniu jest ujmowany negatywnie jako brak za-

,
e-

k e-

s. 8).

zapewnienia warunk a-

e-
ody rozwojo-

stanowi 

e-
mu (systemu) kierowania i szeregu podsystemów (systemów) wykonawczych, 
w tym podsystemów operacyjnych (obronny i ochronne) i podsystemów wsparcia 

i gospodarcze) (BBN 2013, s. 250).

ego RP jest zapewnienie nienaruszalnego przetrwania 

o-
redukowa-

nia ryzyka rowadzenie 
aktywnej polityki wykorzystywania szans.

2. Diagnoza stanu SBN RP przed uruchomieniem procesu transformacji

Liczne badania3 SBN RP jest systemem aspektowym kiero-
a-

3

Uniwersytet Humanistyczno-
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j y-
l-

nie i terytorialnie. W sensie organizacyjnoprawnym system ten jest obecnie uregu-
lowany szeregiem akt z-

narodowe a-
narodowego a-

wa w tym zakresie. Tryb realiza-

o-
sensie 

prawnoorganizacyjnym SBN RP jest systemem niespójnym i zawiera zarówno 
braki, jak i nadmiary (dublowanie kompetencji).

nim procesów bizneso-

prawnych i organizacyjnych, które zos

SBN RP otaso-
wicki i in. 2013, s. 248–255):

– o – 14
procesów,

– m – 14 procesów,
– z – 12 procesów,
– u – 12 procesów,
– k – 18 procesów,
– z – 20 procesów,
– k – 16 procesów.
W tych jest 

aktorów e role (decydenta, wykonawcy, organu sztabowego, organu
doradczego). Stan ten p obszar systemów tele-
informatycznych SBN RP. W trakcie przeprowadzonych w 2013 r. i-

w ramach SBN RP procesy biznesowe u-
umownych kategorii , a ich 

r. Protasowicki i in. 
2013, s. 255):

„System 
”,

dziedzinie skupione a-
nowanej transformacji SBN RP.
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– brojne – 18 systemów (14%),
– rejestry publiczne – 15 systemów (12%),
– policja – 10 systemów (8%),
– s – 23 systemy (18%),
– m – 22 systemy (18%),
– m – 1 system (1%),
– monitorowanie i kontrola ruchu oraz granic – 19 systemów (15%),
– k – 17 systemów (14%).

ramach poszczegól-

teleinformatyczne, przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. 
w podziale na poszczególne funkcje

.

, o-
nym z wielu ych systemów operacyjn

, a poszczegól-

skomplikowania. Stan rozproszenia kompetencji koordynacja na 
poszczególnych szczeblach kompetencyjnych
bytów plani

w. e-
m.in. potrzeba

opracowania odpowiedniej metodyki transformacji e-
nie ewolucji SBN RP
koncepcja architektury korporacyjnej jest odpowiednim kandydatem,

, jakim jest SBN 
RP.
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3. architektury korporacyjnej na tle SBN RP

architektury 
korporacyjnej (AK) jako podstawy do budowy metodyki transformacji systemu 

(SBN RP) wymaga zdefiniowania podstawowych 
a SBN RP.

Korporacja (ang. enterprise

a-
cji (por. The Open Group 2011, s. 9; por. Sobczak 2013, s. 20–22). W tym rozu-

SBN RP, gdzie zdefiniowana ustawowo misja reali-

agencje itd.
Na potrzeby niniejszej publikacji a rozu-

(The Open Group 2011, s. 3):
– m-

,
– jemnych relacji oraz pryncypiów4 i wy-

k-
a-

nych elementów (

‘architektura korporacyjna’
(ang. enterprise architecture u-

ormalny opis 
a-

tymi komponentami oraz pryncypia 
i wytyczne 
w czasie (por. The Open Group 2011, s. 37; por. Sobczak 2013, s. 22–28). Na tle tej 

k-

o-
n-

formacji i wykorz
w ramach SBN RP.

4 Pryncypia architektury korporacyjnej (ang. enterprise architecture principles
ozwoju korporacji (organizacji) 

a-
cyjnych (Sobczak 2013, s. 27).
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Zbudowanie architektury korporacyjnej SBN RP wymaga ustanowienia zbioru 

architektury oraz metody budowy architektury dopasowanych do specyfiki SBN 

– architecture governance) ro-
zumianego jako mechanizm 
której ustanawiany jest zbiór celów tworzenia architektury korporacyjnej 

, o-

– opracowanie i zastosowanie do budowy architektury ram architektonicz-
nych (ang. architecture framework), które, o-

o-
spójnego aparatu poj

n-

; wprowa-
o-
o-

up 2011, s. 4; por. Sobczak 2013);
– opracowanie i zastosowanie metody budowy architektury (ang. architectu-

re development method , u-
i-

strów, wojewodów, dyrektorów departamentów, szefów poszczególnych 
niezawodnego, udowodnionego sposobu 

rozwoju architektury, wizji architektury, efektywnych metod komunikacji 

architektury (por. The Open Group 2011, s. 4; por. Sobczak 2013);
– baseline architecture

opis b 5 (por. The Open 
Group 2011, s. 6);

– stworzenie architektury docelowej (ang. target architecture

– opracowanie mapy drogowej (ang. roadmap
ewo o-

5

w ramach projektu pt. „ ” O ROB/0076/03/001 (por. 
Protasowicki i in. 2013).
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4. Koncepcja transformacji SBN RP z zastosowaniem architektury korpo-
racyjnej

Transformacja posiada obecn
m-

pa i skali, charakteru itd. (por. Sobczak 2013, s. 217–219). Na potrzeby dalszych 

o-

ej na wzrost 
o-
a-

stwa narodowego RP.
P

z-
nych (ang. network centric capabilities

e-
jest 

wieloaspektowy, a jego realizacja przebiega zarówno w wymiarze biznesowym, jak
z punktu widzenia SBN RP

do zbierania, przetwarzania i przekazywania informacji w wymaganym czasie oraz 
maksymalizacja stopnia jej wykorzystania w procesie podejmowania przez nie 
decyzji, co zobrazowano na rysunku 2.

Specyfika funkcjonowania SBN RP je oparta na a-
niu

a-

RP. Z wielu po-

e-
a-
e-

RP 
efektu synergii, . m.in. z modyfikacj
i/lub porzuceniem

n-
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RP w realizacji proce-
o-

RP,
która obejmuje 

Rys. 2. o-
centrycznych

D. Alberts, J. Garstka, F. Stein, Network Centric 
Warfare: Developing and Leaveraging Information Superiority, CCRP, 1999, s. 28.

y-
sowa-

o-
k-

na stworzenie kaskady architektur stanowi r-

, omy (por. 
Sobczak 2013, s. 28–31, 232–236):

– strategiczny, który reprezentuje uproszczony formalny opis korporacji, 
r-

;
– segmentu, który stanowi szcze

korporacji, wykorzystywany na poziomie programu lub portfela, w celu 
;
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– systemu, który przedstawia e-
alizacji .

kaskady obejmuje wszystkie domeny architektoniczne:
– , która opisuje r-

poracji, sy biznesowe;
– danych, która tych 

tymi danymi;
– aplikacji, która opisuje na poziomie logicznym poszczególne systemy 

oprogramowania, ich r relacje 
;

– , która e-
a-

.
ono na rysunku 3.

Rys. 3. Architektura korporacyjna SBN RP
na podstawie Sobczak 2013, s. 232.

przeprowadzenia transformacji SBN RP,

segmentów i podsystemów. 
a-

lokalnie (tj. ich projektowania z punktu widzenia resortowego lub problemowego). 
y-
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zowania zasad kierowania SBN RP we wszystkich stanach funkcjonowania pa
6

dedykowanych poszczególnym segm e-

zaplanowanie i skoordynowanie zmian w ramach poszczególnych podsystemów SBN 
o-

na opracowanie architektur systemów o-
jektowy

, w opinii autora, m.in. na:
–

n-
nymi elementami infrastruktury informacyjnej RP,

–
ie,

– ,
– e-

,
–

,
–

,
–

g ych barier zidentyfikowanych w dotychczasowej praktyce budowy SBN RP,
:

– ,
–

wspomagania procesów realizowanych w ramach SBN RP,
– brak rzeczywistego 

SBN RP i jego wsparcia IT na ,
–

,

6 Rozumianych tu jako grupa projektów dedykowanych transformacji pewnego podsyste-
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– i-
i,

– d-
a-

tycznego,
– t-

ach SBN RP.
metodyk transformacji SBN RP,

a-
nia: programami (np. itp.), projektami (np. PRINCE2, PMBoK itp.), ryzykiem 
(np. MoR), e a-
rzaniem

e-
ment prac badawczych prowadzonych przez autora.

Podsumowanie

a-
nia architektury korporacyjnej 
narodowego RP , w jaki metody 

o-
jem w transformacji SBN

RP (rozumianego jako kombinacja ludzi, procesów, informacji i narz
dzi). Zaproponowane
w toku dalszych prac badawczych i rozwojowych ych

y-
zji w zakresie organizacji SBN RP i jego wsparcia teleinformatycznego.
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SELECTED ASPECTS OF APPLYING THE ENTERPRISE ARCHITECTURE 
CONCEPT TO THE TRANSFORMATION OF NATIONAL SECURITY 

SYSTEM OF REPUBLIC OF POLAND

Summary

Ensuring the security of the state and its citizens is one of the overriding national 
interests of the Republic of Poland. The present organization of the national security 
system of the Republic of Poland (SBN RP) is poorly regulated in the legislation. This 
system is also dispersed and full of redundant elements. It makes this system complicat-
ed and inefficient. Changes in the legislation and the development of the methodology 
of transformation of the system are currently the most urgent need. This paper presents 
the concept of applying the Enterprise Architecture approach to perform transformation 
of polish national security system.
Keywords: national security, enterprise architecture, e-government, interoperability.

Translated by Tomasz Protasowicki
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ALEKSANDRA RADZISZEWSKA
1

WYKORZYSTANIE WIEDZY KONSUMENTÓW
MEDIÓW 

Streszczenie

l-
nych wspólnot, gdzie konsument jest postrzegany jako 

orstwa wykorzy-

.

Wprowadzenie

Przedsi
o,

którym
h techno-

rocesie produkcji oraz kreowaniu i dys-
obecnie najsku-

n-

1
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z-
a innowacyjnych produktów, a przede wszystkim dzielenia 

a-
ga skutecznych 

r-
e-

zgod-
nie 

w powstaniu nowego ro

(Kaplan, Haenlein 2010, s. 64–79). Media spo-
o-
i-

ków w postaci ich wiedzy konsumenckiej. Praca charakteryzuje poszczególne ro-
rowania 

wiedzy internetowych konsumentów or wykorzystania.

1.

o-

projektowania produktu (Steng, Kjelberg, Lu 2003, s. 509–
trzy modele 

n-
sumentów. Projektowanie dla konsumenta polega na tworzeniu produktów na pod-
stawie informacji uzyskanych od klientów. W przypadku internetowej przestrzeni 

a-
liza logów serwera, ekstrakcja danych ze stron internetowych, wykorzystanie pli-

yskusyjnych 

n-
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jednak realizowana 
y-

-shirtów za-
mieszcza na stronie internetowej projekty koszulek przygotowanych przez grafi-

co
koszulek z

sponsorow

w proces projektowania i rozwoju 

w procesie tworzenia innowacji oraz zaplanowane i systemowe wykorzystanie jego 
r-

Tabela 1

Model wykorzystania wiedzy konsumentów
Projektowanie dla konsumenta Elektroniczne ankiety

Analiza logów serwera
Ekstrakcja danych ze stron internetowych
Wykorzystanie plików cookies

Blogi firmowe

Firmowe strony internetowe

Projektowanie przez konsumentów Crowdsourcing
.

Wykorzystanie którejkolwiek ze strategii pozyskania i wykorzystania wiedzy 
e-

problemu czy stworzenia oferty maksymalnie do-

i-
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2. y konsumenckiej

w l-
n-

tami i dzie 

u-
-konsumentów,

o-

e-

profilu nowoczesnego konsumenta, który nie tylko korzysta z najnowszych rozwi

w sieci, ale ró

e-

n-
r-
e-

o-
wadzenia (Chu 2009, s. 276–291). a-
nie sponsorowanej powodzeniem wyko-

o-
a First Direct Lab n-

takich informacji, jeszcze na etapie projektu,
o-

konkr
Sieci 
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o-
wiedniego p

jej profil. W ten sposób informa a-

n-
o-

r-
t sa-

,
a-

o-

skierowane do o
temat funkcjonowania serwisu. Równie
o to

ie,

, Podane przy-

y-
- n-

o-
e-

rze. 

r-
a
,

e-
irmy.

t-
o-
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o-
r-

–
e-

3. Wykorzystanie wiedzy konsumentów przez crowdsourcing

l-
u-

mentom. Media 
wiedzy konsumentów poprzez crowdsourcing, który polega na zastosowaniu wie-

biorstwem. 
do

sposób 
o-
e-

produktów

o-
wany, o-

o-
d-

Ponadto crowdsourcing wykorzystuje
poszczególnych osób, co w szczególny sposób predestynuje do jego stosowania 

ku social mediów. 
w celu wykorzy-

stania ich wiedzy 
e-

na profilu banku w ser-
wisie You a-
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m celem
tach z posiadania konta w banku Millenium. 

r-
cingu jest platforma Bank Pomys ów BZ

oraz potencjalnych klientów banku, 
ych

Jest 

enie brakuj czy 
propozycje Roz-

w porównaniu z typowymi projektami crowds e-

tru
dnio przez 30

y-
a-

mieszcza komentarzy (www.bankpomyslow.bzwbk.pl).
rowdsourcingu jest Wirtualny 

Konsumenta ch, po-

cechy pojazdu. W praktyce
z-

i-
(www.crowdsourcing.org.pl).

Crowdsourcing producenta klocków Lego. Firma 

o-
iczno-

o-
i-

crowdsourcingowym klienci przek o-
o-
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Platforma crowdsourcingowa Noki i oraz ankiety do 
badania satysfakcji klientów. dem zastosowania crowdsourcin-
gu jest program MVP (Most Valuable Professionals) firmy Microsoft. Pro-

internetowych , którzy 

dnym wynagrodzeniem finansowym. 90 krajach. 
(www.consider.pl).

Otwarte metody tworzenia nowych 
Naj-

firma Starbucks, 
która poprzez portal MyStarbucksIdea.com od swoich 
klientów. Dell IdeaStorm 

z projektów Lego i-
ków. Z kolei 25% wszystkich nowych produktów Procter & Gamble pochodzi 
z open innovation, u nowych pro-
duktów z 15% do 50% (www.pi.gov.pl) a-
stosowanie w tym celu medi

Podsumowanie

o-

Rozwój mediów a-
nizacji,

o-
duktów i innowacji. Korzystanie z wiedzy konsumentów w procesie tworzenia 

a-
nia konsumentów i wykorzystania ich kolektywnej wiedzy. 
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USE OF CUSTOMERS’ KNOWLEDGE IN THE CONTEXT 
OF SOCIAL MEDIA DEVELOPMENT

Summary

The paper refers to the challenges in customers’ knowledge management resulting 
from growing importance of network and virtual communities, where consumer is per-
ceived as a value co-creator and knowledge source. The wisdom of crowd idea and 
corresponding paradigm of value co-creation are discussed in the context of 
crowdsourcing as source of customers’ knowledge. Consumers become increasingly 
involved in the process of creating products and services. Enterprises are increasingly 
using the potential of social media to build competitive advantage.
Keywords: social media, crowdsourcing, wisdom of crowds, presumption.

Translated by Aleksandra Radziszewska
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MODELE FUNKCJONALNE ORGANIZACJI WIRTUALNEJ 

Streszczenie

’

trzech wymiarów: interakcji podmiotów z klientami, konfiguracji aktywów, 
wiedz .

Wprowadzenie

i funkcjonalne (Brzozowski 2010, Sankowska 2009)
(instytucjonalnym) organizacja wirtualna to nowa forma organizacji w stosunku do 
tradycyjnej organizacji (Grudzewski, Hejduk 2002, Grudzewski i in. 2007). 

jako zbiór jednostek organizacyjnych, przestrzennie rozproszonych, ch na 
czas realizacji ok .

Lethbrid-

1



Maciej Roszkowski176

ge’ u-
nek, zrównow kooperacj o-

u-
rys. 1).

Rys. 1. Modele organizacji wirtualnych

opracow Ash 2000).

j-
da-

Interakcja podmiotów z klientami e-
w-

albo jako 
p

Dodatkowo klienci 

Konfiguracja aktywów
y-

stywane l-
. Natomiast do za-

wiedz , know-how. W celu 
r jektów a-
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, y-

Wiedza jest 
pracownicy 

o-
o-
r-

szych grup, przez co powstaje wiedza zbiorowa. Wiedza zbiorowa grupy jest 
znacznie szersza od sumy wiedzy poszczególnych jednostek. Podmioty uczestni-

t-
kich podmiotów. w OW wymaga zdefiniowania, do jakich 
informacji ’a (Let-

j-
nych:

– – u-
nek rozwoju OW,

– – informacje wykorzystywane w tworzeniu produktów 

– operacyjne (O) – informacje wykorzystywane w codziennej komunikacji 
(np. w kontakcie z klientem informacje na temat zamówienia, dostawy).

Modele funkcjonalne organizacji wirtualnej

rialne i zasoby niemate-
o-

Wirtualny wizerunek

(rys. 2). Najprostszy model OW pokazuje ego, który 

–
e-

klamy. Umieszczenie reklamy w serwis a-
d-
y-
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e.
–

y-
p-

i dostarczony bezpo-

–
y-

– Mode
r-

ó-

cy do produktu i dokonanie zakupu

Rys. 2. Wirtualny wizerunek

o .

j kooperacji to
(rys. 3)

o-
rga-
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o-

wszystkich kategorii (P, K, O).

Rys. 3. j kooperacji

.

to grupa
w roli lidera (rys. 4)

o-

ych a-
cymi podob

a-
wa na trwalszy charakter modelu

n-

odejmuje 
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Rys. 4.

.

to grupa podmiotów zorganizowana na 

(rys. 5).

Rys. 5.

opraco .

a-
e-
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operacyjne prz

Alians rynkowy to wiele grup podmiotów zorganizowanych na zasadzie sze-

rynku (rys. 6)

Rys. 6. Alians rynkowy

opr .

Broker wirtualny a-
(rys. 7). W mode-

e-
lekcjonowane p

e
encie wymieniony na inny podmiot 
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informacyjne.

Rys. 7. Broker wirtualny

.

Podsumowanie

Poszczególne modele organizacji wirtualnej (od wirtualnego wizerunku do 

r-
ne modele cha-

e-
lach. 

e-

+ K +
w mia

+ a-
raz bardziej ograni-
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FUNCTIONAL MODELS OF VIRTUAL ORGANIZATION 
IN THE PROCESS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Summary

There are presented functional models of virtual organization according to Leth-
bridge’s taxonomy: Virtual Face, Co-Alliance, Star Alliance, Value Alliance, Market 
Alliance, Virtual Broker. In the description of every model an emphasis was put on 
an interpretation of three dimensions: interactions with clients, configurations of assets, 
knowledge management.
Keywords: virtual organization, models, knowledge management.

Translated by Maciej Roszkowski
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PIOTR SIENKIEWICZ
Akademia Obrony Narodowej1

ANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

.

Arthur Clarke

Streszczenie

W artykule przedstawiono ogólny model technologii jako przedmiot oceny spo-
w procesie analizy systemowej. Omawia

w dziedzinie oceny technologii do planowania rozwoju nauki i technologii. Przedstawia
ogólnej metodologii Information Technology Assessment.

.

Wprowadzenie

2 na 
h-

u-
, w codziennych sytu-

acjach praktycznych. Natomiast ta druga strona techniki jest dostrzegana w sytu-
d-

1

2

podczas gdy technika ma szersze znaczenie:
‘technologia’ wyra
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z Ulricha Becka (Beck 
2002, Beck 2012)

o-

z eka, wymyka 
” (Herman 2001, s. 80–81).

Obecna rewolucja informacyjna wymaga innowacyjnego, prospektywnego 
ewaluacji 

r-
– TA (Technology Assessment

w Kongresie Stanów Zjednoc w 1972 r.
kongreso

, np. EPTA (European Parliamentary 
Technology Assessment), PACITA (Parliaments and Civil Society in TA), ELSA 
(Ethical, Legal and Societal Aspects of Science and Technology) itp. Do najbardziej 
aktywnych europejsk n-
stytucje ewaluacyjne w Niemczech i Finlandii3.

1. Podstawy metodologiczne 

Rewolucja naukowo-techniczna, zjawisko opisane po raz pierwszy w 1939 r.
, uwidocz-

o-
a

(Biczyk 2012).
sposoby rozumienia determinizmu technologicznego: 1) kulturowe 

n-
; 2) pod-

ch konsekwencji innowacji (rozwój niekontro-
lowany;

i n-

3 a-
rzystwa Oceny Technologii.



187

Rys. 1. Istotne cechy technologii

: (Pretorius 2000).

Rys. 2. Technologiczne determinanty systemu rozwoju

o

Zacher
– p anie i analizowanie 

o-

– o
skutków danej technologii;

– wielowariantowa analiza strategii rozwoju techniki i technologii. 

3). 
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Rys. 3. 

o

Z s-
elowej, 

(rys. 4, tabela 1). Celem ich jest w n-

ekonomicznych, ekologicznych itp. 

Rys. 4. Zarys problemu wielokryterialnej TA

optymalizacja wielokryterialna, AGH, Kraków 1999.
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Tabela 1

Porównanie wieloatrybutowych i wielocelowych metod wspomagania decyzji

Cecha Problem
MADP MODP

Ocena oparta o Atrybuty Cele
Cel

Atrybut
Ograniczenie Nie ty)

Opcja e-

oprac

MADP – Multiple Attribute Decision Problem, MODP – Multiple Objective 
Decision Problem.

2. Metodyka analizy systemowej

, takie
w-

cost-benefit, cost-effectiveness), analizy skutków (environmental impact,
economic impact
itp.

Ogólna me (rys. 5):
– problem definition);
– Opis techniki (technology description);
– Prognoza techniki (technology forecast);
– social description);
– social forecast);
– Identyfikacja skutków (impact identification);
– Analiza skutków (impact analysis);
– Ocena skutków (impact evaluation);
– Analiza opcji polityki, strategii (policy analysis);
– Informowanie o rezultatach analizy (communication of results).

Rozpatruje 

A. Sytuacja decyzyjna:

Dany jest wzór dopuszczalnych technologii T = {Ti:=1,…,N},
z nich charakteryzuje zbiór parametrów X i={x i

j : j=1,…M}, na podstawie któ-
K={Kl:l=1,…L}takich,

KL=F(x1,…, x2 ,…,x i,…,xN), gdzie xi=<xi
1 ,…,x i

j ,…,x i
M t> X.
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,
a K (np. w sensie Pareto), tzn. p-

e-
i, przy czym np. 

)(
1

ii
l

L

l
i xF

)(
1

ii
l

L

l
i

i xFK
,

{K1,  K2,  …,KN} w celu wyboru technolog po-

{T *
i :Ki

ma x = max(K1, . . ,Ki ,…,KN)}.
Szczególnym przypadkiem sytuacji typu A jest optymalizacja parametrów techno-
logii, czyli:

)(max xK
Xx

,

gdzie X={x:: GT(x) 0, GE(x),  GS(x)};

B. Sytuacja ewaluacyjna:

z-
o-

rozwoju technologii, i-

l-
nych skutków, u-
ralne lub „punkty” przypisane przez ekspertów)4 s-

lub dezaprobata). Na 
i-

4
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Rys. 5. 

o

Analiza problemowa:
Konsekwencje zastoso-

Analiza identyfikacyjna
techniki:

parametry i charakterystyki

Techniki eksperc-
kie

(Delphi) i scena-
riusze

Analiza identyfikacyjna 

techniki

EWALUACJA 
SKUTKÓW 

polityki (opcji, strategii)

Wielokryterialna analiza 
porównawcza

Prognoza rozwoju 
techniki

WYBÓR POLITYKI

WAP, gry, symula-
cje, metody oceny 

Techniki eks-
perckie

Prognoza rozwoju 

Techniki eksperckie 
symulacja

Analiza 
ryzyka
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(1) Identyfikacja technologii:
– nowoczesnej wiedzy (WIEDZA)
–

Tabela 2

Identyfikacja technologii

SKALA
WIEDZA

niski A
B

wysoki C D
.

Typy technologii: A – – technologia 
– – technologia zaawansowana 

Technologie typu C i -Tech”.

(2)
–
–

Tabela 3

DOCHÓD
niski redni wysoki

niski A B C
redni B C D

wysoki C D E
o

– zacofane; B – przedmodernizu –
– –
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(3) :

Tabela 4

Typ 
technologii

Typ 
s

A B C D

A
B
C
D
E

RAA
RBA
RCA
RDA
REA

RAB
RBB
RCB
RDB
REB

RAC
RBC
RCC
RDC
REC

RAD
RBD
RCD
RDD
RED

o

Rij –
typu j w pertów za po-

brainstorming lub Delphi, albo w ramach procesu „foresight”).

(4)

–
i podstawowych funkcji technologii, oraz uboczne (U), tj. skutki niezamie-

–
o-

Tabela 5

SKUTKI B D

G HGB HGD HG

U HUB HUD HU

HB HD

o

gdzie: HB = HG
B + HU

B, HD = HG
D + HU

D, HG = HG
B + HG

D, HU = HU
B + HU

D



Piotr Sienkiewicz194

H = HB + HD = HG + HU

aprobata, gdy H > 0 lub H > H0

Ocena (H) 

dezaprobata, gdy H < 0 lub H < H0

gdzie H0 –

z-

luacji we w (4),

Hk = Hk
B + Hk

D = HG
k + HU

k

gdzie: 
k = 1 – ; k = 2 – gospodarka; k = 3 – nauka; k = 4 –edukacja; k = 5 –
komunikacja; k = 6 – energetyka; k = 7 – polityka; k = 8 – ; 
k = 9 – informacyjna infrastruktura.

9

1
)(

k
kHH

Podsumowanie

spo
u-

acji typu TA jest analiza systemowa oraz foresight jako warunek racjonalizacji 
polityki roz

m-
e-
a

y-
(Zacher 2012).
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SOCIAL INFORMATION TECHNOLOGY ASSESSMENT

Summary

The article presents a general model of technology as an object of social assess-
ment in the process of system analysis. It discusses international experiences in the field 
of Technology Assessment for planning the science and technology development. It 
presents a proposal of a general methodology of Information Technology Assessment. 
Keywords: Technology Assessment, system analysis.

Translated by Piotr Sienkiewicz
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U LUDZKIEGO W GOSPODARCE ELEKTRONICZNEJ

Streszczenie

warunkach, z-
z-

kiego z wyko

wiedza.

Wprowadzenie

o-
i-

, t-
nie dowiedziono, jest kluczowym czynnikiem skutecznego i efektywnego funk-

a-
e-

gicznym znaczeniu dla organizacji, jak i
(Buchelt 2008). Organizacja stale budu poprzez 

a realizuj
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1.

planie ko naj-
1991). Teoretycy dostrzega z-

kich, a-
, to wynik e-

y-

esnej literatury (Brush, Green, Hart 2001). Zdaniem 
autorów organi

(Ramos-Rodriguez, Ruiz-Navarro
2004). go-

ludzkim, który tym samym staje
strategicznym zasobem organizacji.

jak 
charakteru jest inteligencja. Pracownik jest jedy-

j-

t-
nauki i 

Dlatego tak istotne jest pozyskanie i zatrzymanie najbardziej kompetentnych spe-
cja

o czym decyduje przede wszystkim ich ograniczona liczba, posiadane kompetencje, 
kwalifikacje, wiedza

podstawowy element W gospodarce elektronicznej 
formy prowadzenia dzi , takie jak 

firmy internetowe czy wirtualne organizacje, w których odpowiedni pracownik
stanowi kluczowy czynnik sukcesu. Podstaw transformacji tradycyjnej gospodarki 

. Stwarza to nowe 
warunki i coraz to nowsze wyzwania
w organizacji. Technologie informacyjne ce funkcjonowanie gospodar-
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ki elektronicznej o-
stosowania informacji i wiedzy, które

do funkcjonowania i rozwoju e- e-gospodarki, e-
w

a.
Autorzy „ ” ,

e k-

(Snell,
Bohlander 2012, s. 4–6).

jej funkcjonowanie. Istnieje jednak

technologii.

zasoby niematerialn takie cechy ludzkie, jak: szyb-
ce e o tworzenia warto-

2001, s. 17). Pracownicy dys-
wiedz , ami ami, motywacj ,

,
o-

wnicy wiedzy
a jej przewagi konkurencyjnej (Drucker 1999). 

Zgodnie z rang kluczow om w organiza-
cji elektronicznej z-
kimi jest doskonalenie i 
jak o-

2007, 
s. 274). r-

:
– cec

– l-

–

y-
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zasobów firmy (Ja-

i-

(Dziewulski 2012, s. 69–70). 

ludzkiego e-
nie kompetencji, wiedzy, ci poszczególnych 
pracowników. W gospodarce elektronicznej z

.

2. odarce elektronicznej

, by 
e cele strategiczne, powinn

poprzez 
, p ie i zatrzymanie 

a-
cjami . doskonalenie
ludzkiego organizacji,
z jednej strony na wzmocnienie pracowników. 
t , wymagany jest aktywny i-

ny konieczne jest doskonalenie poszczególnych funk-
cji i procesów o-

, a-
,

O
udzki racowników oraz zapewnienie 

im odpowiednich warunków pracy, opieki socjalnej i medycznej, a o-

go doskonalenia. pracownicy uczestni-
, utrzymanie poziomu 

swoich a-
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Doskonalenie procesów ZKL
Rys. 1. 

opracowanie z wykorzystaniem (Juchnowicz 2014).

rzez 
uczestnictwo w szkoleniach czy nia zwi
zane z
przede wszystkim z nieustannym (Sajkiewicz 2004, s. 16):

– poszerzaniem i gruntowaniem wiedzy teoretycznej;
– poszerzaniem profili specjalizacji i posiadanych kompetencji;
– przygotowaniem do pracy w nowoczesnych strukturach sieciowych;
– edukowaniem
– pozyskiwaniem intelektualnych elit organizacji.
Gospodarka elektroniczna daje organizacji z-

wojem pracowników, 



202

wykorzystaniem technologii informacyjnych na potrzeby do-
oraz do tworzenia nowych teorii i paradygmatów, 

znajduj cych nie w praktyce. a-
nia, wobec których konieczna jest transformacja stosowanych w organizacjach 

ozwoju personalnego. W miejsce personelu, kadr czy 
(rozumianych 

jako osoby o wybitny a-
cja, a-

y-
wan

3. i-
ludzkiego organizacji w gospodarce elektronicznej

gospodarce z-
nego przyspieszenia uniwersalnych (opartych na ogólnie 

komputerowych. Wymagana e-

zarówno naukowych, jak i technicznych z dziedziny informatyki. Dla efektywnego 
uwa-

runkowania zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych, takich jak: 
multimedia, sieci komputerowe, sztuczna inteligencja czy hurtownie danych. Coraz 

funkcjonowania organizacji w gospodarce elektronicznej nowych alternatywnych
ów komunikacyjnych, takich jak:
– telefonia przewodowa i bezprzewodowa

i najpowszechni informacyjny;
– serwisy online;
– Internet (przede wszystkim WWW), najszybciej 

gospodarki elek-
tronicznej;

– kioski multimedialne;
– telewizja interaktywna.
W gospodarce elektronicznej zdecydowanie zmieni r-
niematerialnych, takich jak czy

do prowadzenia dz
W wyniku rozwoju elektronicznych metod komunikacji wszelkie podejmowane 
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wszecho
reakcji na zjawiska 

miejsce zamieszkania pra , traci 

w gospodarce elektronicznej ma znaczenie dla precyzyjnego planowania zasobów. 
O sukcesie organizacji elektronicznej na rynku decyduje wiedza i informacja, do-

podejmowanie optymal-

W grupie najpopula
- o-

– takie jak elektroniczny news-
ców aktualne informacje), poczta 

t-
u-

anych infor-
interaktywny kontakt oraz wy-

r-
macje), portale sp a-
nych przez poszczególnych pracowników). Komunikatory internetowe, czat i wide-

wirtualnych szkoleniach i innych 
formach nauczania online ch troniczne 

o-
efektywne 

W sieciach komputerowych wewn y-

wydzielonych sieci tzw. intranet i ekstranet, co pozwala w znacznym stopniu do-
e w organizacji. Intranet pozwala na bardzo 

i-
stym, i zakresu wybranej zawarto-
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, poszczególnych pra-

sposób znacznie uproszczone. Pozwala to m.in. a-

cym stano d-
w-
o-

st zdalnie z wykorzystaniem szerokiej gamy 

wszechstronna, wszelkie bariery czy a-

Podsumowanie

W warunkach gospodarki elektronicznej proces doskonalenia pracowników 
postrzeg jako oraz ko-

w e organizacji. Dosko-
nalenie , ci o stan 

a i zatrzymania odpowiedniej liczby specjalistów 
Zastosowanie najnowocze-

na 

w strategii rozwojowej firmy,
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IMPROVEMENT OF HUMAN CAPITAL IN ELECTRONICAL ECONOMY

Summary

This article provides a brief overview of issues associated to the improvement of 
human capital in the electronic economy. The article focuses on the new conditions 
posed by the electronic economy for the functioning of the human capital in the organi-
zation. The study also describes the possibilities of improving the human capital with 
the use of new communication channels.
Keywords: improvement of human capital, new communication channels, information, 
knowledge.
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E-COMMERCE OBSTACLES & SECURITY
FOR ONLINE PAYMENT TRANSACTION IN TANZANIA

Summary

The rapid evolution of computing and communication technologies and their 
standardizations have made the boom in e-commerce possible. Lowering of the cost of 
operation, increase in the speed of transactions, and easy global reach to customers and 
vendors have been the reasons for the overwhelming popularity of this new way of 
commerce. However, in Tanzania many are still wary of using the internet for such 
transactions, unsure as to whether the security of their transactions would be guaran-
teed, Nature of online transaction in Tanzania is constrained by obstacles resulting from 
insecurity, unprotected transaction, lack of knowledge as well as trust. Online shopping 
could become predominant source of shopping method, if the obstacles associated with 
insecurity, trust and customer’s protection are tackled by Tanzanian institutions or or-
ganizations. This paper highlights the obstacles and solutions related to the policy and 
private as well as security measures as the step toward secured online transaction pay-
ments. Since protocols like SSL, PKI and SET have proved to be effective in USA and 
European countries as the steps to be taken to assure efficient and effective online Pay-
ment transaction activities over the internet why not implementing these in Tanzania? 
Keywords: online payment transaction/online shopping, Public Key Infrastructure, 
Digital Signature, Secure Socket layer, Secure Electronic Transaction, Secure 
E-commerce Protocol.

1 Instytut Organizacji i Zarz dzania. 
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Introduction

It is conceived that e-commerce is a phenomenon of developed country and 
new technology generally put challenges for developing countries like Tanzania 
that lacks the requisite capabilities, as well as the economic and financial resources 
to cope with the developed countries. Especially internet presents both opportunities 
for economic and social development and threat to further increasing the gap be-
tween developed countries and developing country like Tanzania (Paulo 2013).
However, there is a concern over online shopping especially when customer’s per-
sonal information and financial transactions is required to facilitate transaction 
through internet medium. A lack of trust is likely to discourage online consumer’s 
intention from purchasing via online stores. However, with the existence of pur-
chasing online, a secured system is needed to enhance online transaction since con-
sumers cares for their privacy and security (Udo 2001).

1. Related work

An e-commerce obstacle such as security and trust is one of the principal and 
continuing concerns that limit customers and organizations engaging with 
e-commerce. The main goal of this paper is to highlights the solutions of online 
shopping obstacles and security strategy issues that face e-commerce for online 
payment transaction from both customer and organizational in Tanzania. 

Due to the increasing warnings by the media from security and privacy 
breaches like identity theft and financial fraud, and the elevated awareness of online 
customers about the threats of performing transactions online, e-commerce has not 
been able to achieve its full potential. Many customers discouraged to perform 
online transactions and relate that to the lack of trust or fear for their personal in-
formation (Rashad, Noor 2011). The impact of security, protection and trust to-
wards consumers as well as attitudes plays a key role in e-commerce implementa-
tion, if well implemented, instantaneous flow of goods and services internally and 
externally. Besides, vital information could also be simultaneously processed to 
match with data flowing from external e-commerce transactions which could allow 
for efficient and effective integration into organizational processes (Yuanqiao,
Chunhui 2008). A transaction between buyers and sellers in e-commerce includes 
requests of information, quotation of prices, placement of orders and payment, and 
after sales services. The high degree of confidence needed in the authenticity, con-
fidentiality, and timely delivery of such transactions can be difficult to maintain 
since they are exchanged over the Internet (Sengupta, Mazumdar 2005). Privacy
and security can be viewed as ethical questions. At the same time the privacy and 
security area attracts a large amount of attention from the commercial sector be-
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cause it has the potential to determine the success or failure of many business ven-
tures, most obviously e-commerce activities (Biswajit, Jibitesh 2013).

Fig. 1. Digital e-commerce cycle based on life cycle approach

Source: (Niranjanamurthy, Dharmendra 2013).

2. Major obstacles of e-commerce in Tanzania

Despite the fact that e-commerce has endless opportunities, there are numer-
ous obstacles inhibit the successful uptake of e-commerce. One point of this presen-
tation is to revealing the existing and prospective obstacles to e-commerce and de-
vising their solutions in the context of Tanzania.

– Lack of sufficient Security system and reliability as a major technical limi-
tation

– In sufficient of telecommunication bandwidth.
– The software development tools are still evolving and changing rapidly 

to catch up.
– The need for special web servers and other infrastructures, in addition to 

the network servers that means more cost.
– Possible problem of inter-operability meaning some software, hardware 

and other components are incompatible.
– Lack of trust and user resistance is the non-technical obstacle. 
– Cost and justification is a non-technical limitation as well.

3. Study findings

Below is the studies conducted in which six major factors has been highlight-
ed for e-commerce obstacles in Tanzania. Lack of security, lack of privacy, lack 
of experts.
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Table 1

Main e-commerce obstacles in Tanzania

Source: Based on the Prospects and Barriers of E-Commerce Implementation in Tanzania 
(Oreku, Fredrick, Mtenzi, Ali 2013).

The mean score of the variable lack of security shows that the average people 
to some extent agree about the fact that it has substantial contribution to the obsta-
cles of e-commerce. The mean score of the lack of experts, computer illiteracy, and 
inappropriate laws indicates that the average respondents agreed that these variables 
have impact on the development of e-commerce in Tanzania. Security is one of the 
principal and continuing concerns that restrict customers and organizations engag-
ing with e-commerce. The study collected and analyzed primary data about existing
and prospective inhibitors from customers has identified critical factors toward 
e-commerce that is exactly the main goal of this paper trying to highlights and put 
forward steps to overcome this obstacle such as lack of security, privacy and policy 
of e-commerce in Tanzania (Oreku, Fredrick, Mtenzi, Ali 2013).

Based on that research, my opinion is still that e-commerce is not something 
new in this 21st century, although e-commerce in Tanzania is ta early stage. 
Tanzanian consumers are not well aware about online shopping due to the doubtful 
factors toward online shopping such security,trust and privacy when dealing with 
web merchants. Trust as an important obstacle factor affecting consumer behavior 
determines the success of online shopping in Tanzania. contrariwise, security, 
confidence and protection in e-commerce are determinant factors to consumer 
acceptance of e-commerce as an efficent business transaction strategy in Tanzania.
On top of that delivery address could also raise concerns among consumers 
embarking online shopping in Tanzania. Government and business organiations 
could lift the limitations by affectively planning and implementing quality 
e-commerce shopping online strategy with consumers, however remains a potential 
strategy to boost business transaction in Tanzania.

Lac_of_sec Lac_of_pri Lac_of_inf Lac_of_exp Comp_ill Inap_law

N Valid 200 200 200 200 200 200

Missing 0 0 0 0 0 0

Mean 2.9900 2.4500 2.7000 2.8500 2.3500 2.1500

Median 3.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000

Std.Dev 1.1904 1.1904 1.1298 1.1723 .9550 .8551
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4. The challenges of security, protection and trust of e-commerce in Tanzania

The obstacles associated with online shopping are more to consumer’s 
protection in transaction that requires privacy and trust between different 
geographical locations. Also there is an increasing concern over online shopping 
because of the insecurity, lack of customer’s protection and trust which are vital 
elements for a successful e-commerce online transaction in Tanzanian institutions 
and individuals. 

Also it was pointed out that the major problem faced by consumers in an 
online transaction is security. From survey report, it is obvious the most reports 
acknowledged that transaction base on e-commerce have been constrained by 
security. In addition, consumers are concern about their privacy especially when 
their personal information are required to facilitate transaction besides, potential 
risks are also posed to those using credit cards to make purchase online. Secured 
system is needed enhance online shopping since consumers cares for their privacy 
and security (Udo 2001). I hereby proposed that efficient measures for effective 
implementation of e-commerce transaction in Tanzania economic developments 
should integrate web-based infrastructures so as to;

– Credit card issuance must be regulated to control and monitor fraud 
through predetermined security code and features. 

– Transportation infrastructure through which goods and services are deliv-
ered should be enhanced through adapting good maintenance and change 
of outdated facilities. 

– Transaction should be carried out only through secured network besides; 
parties embarking on online transaction should be acquainted on security-
related issues to ensure reliability. 

– Reduce high costs associated with internet access, such as pronounced in 
service connection charges, tariff on subscription and hosting charges for 
websites with sufficient bandwidth.

– The use of physical and residential addresses must be encouraged and to be 
well designed in some area.

4.1. Recommendations for solution to the problem of e-commerce obstacles 
in Tanzania

Tanzania still is a developing country and private organizations are not 
organized enough to provide with IT infrastructure, Government should initiate 
programs to reduce limitations:

– It is imperative that the World Trade Organization (WTO) support Limita-
tion-free e-commerce and the WTO rules and disciplines are applied, and 
where necessary adapted, to ensure effective execution of e-commerce. 
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Adopting and implementing the WTO IT agreement on financial services 
and the WTO agreement on basic Telecommunications are essential for in-
ternational business relating to e-commerce (Worldwide Coalition Calls for 
WTO Policy Agenda to Enhance Growth of E-Commerce).

– Creating effective distribution channels like postal service, direct delivery, 
third party delivery, and alliances with other established companies.

– Giving an education to the consumers about the easiest and advantages 
of online shopping.

– Careful selection of products to offer in the virtual stores in terms of nature 
and price of the products.

– Minimalize or removing any obstacle that hinder the effectiveness of the 
method in an online payment.

5. Security in e-commerce 

The successful functioning of e-commerce security depends also on 
a complex interrelationship between several applications development platforms, 
database management systems, and systems software and network infrastructure.

E-commerce transaction phases
Information phase Negotiation phase Payment phase Delivery phase
Security measures

Confidentiality
Access control
Integrity
Checks

Secure
Contract
Identification
Digital
Signatures

Encryption
Secure
Delivery
Integrity
Checks

Each phase of E-commerce transaction has a security measures.

Fig. 2. Security measures in different phases of e-commerce transaction 

Source: (Yasin, Haseeb, Qureshi 2012).

6. E-commerce security protocols in online payment for Tanzanian

Online business organizations in Tanzania should search for high-tech security 
mechanism to protect itself from intrusion and also protect it customer from being 
indirectly invaded. There are two lines of defense for e-commerce which are tech-
nology solutions and policy solutions that can be implemented in Tanzania as a first 
step.

Secure Socket Layer: Secure Socket Layer (SSL) was developed by Netscape 
to provide secure communication between web servers and clients. The information 
is broken into packets, numbered sequentially, and an error control attached. Indi-
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vidual packets are sent by different routes (Zimmerman 2004). SSL is widely used 
on the Internet, especially for interactions that involve exchanging confidential 
information such as credit card numbers (Yasin, Haseeb, Qureshi 2012). SSL uses 
Public Key infrastructure and digital certificates to ensure privacy and authentica-
tion (Zimmerman 2004). SSL protects the communication between a client and
a server and provides authentication to both parties to secure communication 
(Yasin, Haseeb, Qureshi 2012). SSL encryption is at transport layer rather than 
Application layer. SSL provides point to point security (Yasin, Haseeb, Qureshi 
2012). Message is encrypted only during transmission over the network and other 
security mechanisms are required to handle security of the messages in an Applica-
tion or disk. SSL is above TCP layer and below application layer. SSL allows many 
key exchange algorithms, but some algorithms such as Diffie-Hellman key ex-
change have no certificate concept (Zhiguang, Xucheng, Rong 2004). The design 
goal of the protocol is to prevent eavesdropping, tampering or message forgery 
when a data is transported over the Internet between two communicating applica-
tions (O’Mahony, Peirce, Tewari 2001).

Public key infrastructure: PKI provides a foundation for other security ser-
vices. The purpose of a PKI is to allow the distribution and use of public keys and 
digital certificate to provide secure communication. There are some popular public-
key encryption algorithms, for example, RSA, and ECC. The security of the most 
public-key encryption algorithms is based on discrete logarithms in finite groups 
or integer factorization (Yasin, Haseeb, Qureshi 2012; Amador, Green 2005; Laih, 
Chen 2004).

Secure Electronic Transactions (SET): A SET specification for credit/payment 
card transactions is required for the safety of all involved in e-commerce. It is de-
signed to meet three main objectives. First, it will enable payment security for all 
involved, authenticate card holders and merchants, provide confidentiality for pay-
ment data and define protocols and potential electronic security service providers. 
It will also enable interoperability among applications developed by various ven-
dors and among different operating systems and platform (Chapin, Skalka, Wang 
2008; O’Mahony, Peirce, Tewari 2001).

– Digital Signatures and Certificates: Digital signatures provide the require-
ment for authentication and integrity. A sending message is run through 
a hash function and new value is generated known as message digest. The 
message digest and the plain text encrypted with the recipient's public key 
and send to recipient. The recipient decrypts the message with its private 
key and passes the message through the supplied hash algorithm. Digital 
certificate are also used for security purposes. CA issues an encrypted digi-
tal certificate to applicant that contains the applicant's public key and some 
other identification information. The recipient of an encrypted message can 
use the CA public key to decode the digital certificate attached to the re-
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ceiving message that verify it as issued by the CA and then obtains the 
sender public key and identification information stored within the certifi-
cate (Yasin, Haseeb, Qureshi 2012).

– Availability and reliability; Apart from needing to secure, an electronic 
payment must be available and reliable. It must be available all the time, 
seven days a week, and 24 hours a day. It must also have some protection 
against denial-of-service attacks, or at least be able to detect them early 
and start recovery procedures. To ensure reliability, payment transaction 
must be atomic. This means they occur either entirely (i.e., completely 
successfully) or not all, but they never hang in an unknown or inconsistent 
state (Zhiguang, Xucheng, Rong 2004).

7. Strategy of e-commerce security

As e-commerce security problems caused by many factors, to solve the securi-
ty problem from different aspects, offers a variety of counter measures (Yang 
2009).

– Security Strategy: To ensure the safety communications must be the neces-
sary measures to guard against them. Communications links, we can use 
a firewall, proxy server, Virtual Private Network (VPN) technology; in the 
identification and authentication, encryption and authentication techniques.

– Legal Protection: As e-commerce activities are a commodity transaction 
and security issues should be protected by law. Must ensure that the legal 
status of electronic contracts and digital signatures, electronic contracting 
parties to the contract approved Electronic Contract denied or modified to 
ensure that electronic contracts can be implemented.

– Social Moral Norms: e-commerce transactions are not direct and face-
to face features transactions but often seen in the traditional process 
of e-commerce fraud and is bound to have security implications. Thus, the 
healthy development of e-commerce depends on the establishment and perfect.

– Perfect Management Strategy: As e-commerce transaction system is 
a highly integrated man-machine system, in addition to network security, and 
management is also very important, but the factors that play a decisive role.

8. Security tips to the problems of the online payment transaction for Tan-
zanian 

– Transact to secured website; How do you say the website is secured? En-
cryption method is used to secure site by transferring information from 
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one’s computer to merchant computer and the information are encrypted
before sending so that cannot be compromised by the hackers on its route. 
The only person who can unscramble the code is the one with the legitima-
cy access privilege. Here is how you can say the website is secured:
- at the address bar where the website address is displayed is always 

shows https://. The “s” after “http” mean the website is secured in 
most cases appear in the order page of the site;

- nevertheless, if the padlock displayed on the address bar of the screen 
is closed then it is assumed that the site is secured. It’s advised to read 
the merchants privacy and security policy before online payment 
transaction for the security.

– Never reveal your password; Some online site payment require customers 
to login by providing username and password before proceeding the order 
in that case don’t use your predicable information such as name, date of 
birth or surname and don’t reuse the same password to the other website. 
You are strictly advised to use the password with the combination of letters 
and number combining at least eight characters

– Don’t disclose unnecessary information during the order; Always when or-
dering online there is some information you must provide to the web mer-
chant such as full name and address for deliver, but the merchant will try to 
get some more details about you for the market purpose that may lead 
to spam so you are advised not to disclose information that you feel is not 
required to process the order.

– Be careful with cookies; Cookies is used by online merchant and other 
sites to watch the surfing or online payment activities, an online tracking 
system attaches pieces of codes to the internet browser that tracks the site 
visited. Normally there are types cookies remaining stored in the computer 
and other type expire after turning off the computer and online merchant 
use cookies to recognize you and speed up the online payment process for 
the next site visit. Once you opt to disable the cookies the tradeoff may 
limit some of the functions online activities and possibly prevent from or-
dering online unless you enable session cookies to place the order.

– Understand the website security policy and privacy before ordering; Make 
sure you read and understand the website’s privacy and policies. Reputable 
website offer details on how it processes the order. You will find out if the 
merchant intends to share you details with a third party or not, if happens 
merchant is the member of seal of approval program that sets voluntary 
guidelines for privacy and may change the merchant membership in web 
seal program and privacy policy then there is no guarantee that web mer-
chant will always protect your privacy.
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9. Future works

Residential addresses, reliability and online payment methods are still the 
challenges ongoing in e-commerce since Tanzania is still fresh new to this kind of 
business and needs to start having post codes and proper addresses because when 
one order product through online must be a way to deliver it to the buyer without 
always relying on express couriers because they're expensive. Also the Internet 
which is the primary medium most e-commerce transactions which is designed to 
encrypt data exchanges over the internet. E-commerce is evolving toward using 
XML (Extensible Markup Language) technology, which not only will serve as the 
foundation of many web services, but also will secure transactions between ma-
chines, relying on complex trust hierarchies to do so. SSL’s foremost drawback is 
its reliance on certificate authentication at the user end, which requires users to have 
at least a basic understanding of the technology and processes involved in ensuring 
security. The same weakness is responsible for the demise of PKI (public key infra-
structure) security; browser vulnerabilities and user ignorance often result in unse-
cured used for conducting e-commerce transactions which is not designed to handle 
transactions securely.

Conclusion

Despite the obstacles and insecurity to e-commerce, the future is bright. Inter-
net is massively impacts all aspects of business and e-commerce is no longer 
an option for business revolution but necessity for Tanzanian. This paper has exam-
ined the existing and prospective obstacles including security to e-commerce to a 
successfully operation of e-commerce in Tanzania and suggest some strategies to 
overcome these obstacles including insecurity and trust. Furthermore; privacy integ-
rity, confidentiality and non-repudiation are main security dimension to protect 
e-commerce transactions against threats. These objectives are achieved by cryptog-
raphy functions and techniques. When customers and merchants perform online 
shopping the protection of information against security threats is a major issue. 
During sending the sensitive information, the data must be protected from unauthor-
ized access to maintain its privacy and integrity. Finally the e-commerce innovation 
in Tanzania will help to grow small and medium enterprises to make business with 
the ICT utilization.
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E-
LINE W TANZANII

Streszczenie

Szybki rozwój technologii komputerowych i komunikacyjnych oraz ich standary-
zacj e- nie 

ów i dostawców przyczyni-
n-

obawa 
o bez ji. Zakres transakcji online w Tanzanii jest ograni-

transakcji, braku wiedzy oraz zaufania do kontrahentów. Zakupy on

a-
u-

blicznym, jak i prywatnym, 

takie jak SSL, PKI i 
ku zapewnieniu efektywnych i sku-

tecznych transakcji online w Tanzanii?
zakupy online, infrastruktury klucza publicznego 

(PKI), podpis cyfrowy, Secure Socket Layer (SSL), bezpieczne transakcje elektronicz-
ne, bezpieczny e-commerce.
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E W INFORMATYZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Streszczenie

na uzyskaniu osobi-
dnego 

poszczególnych krajach o-

gospo o-
rupcja jest zjawiskiem st Celem niniejszego
jest wprowadzenie do problematyki korupcji w informatyzacji przestrzeni publicznej
w Polsce, w tym proponowanych sposobów prze-

temu zjawisku. Sfera informatyzacji uznaw
ych .

Wprowadzenie

Korupcja ( . corruptio – zepsucie, przekupstwo, , uwiedzenie) 
rozumiana jest powszechnie jako na uzyskaniu osobistych 

najbardziej rozpowszechnionych 
definicji

i-
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(Barcikowski 2012, s. 99).

(Pitera 2011, s. 81).

r-
czych. W poszczególnych s (krajach) d-

Transparency International (TI) z 2013 r. nasilenie 
jest obecnie zdecydowanie mniejsze (tabela 1). W 2003 r. na 

4 pcji Korupcji 
TI od j-

k-
, stosowanej przez TI

skali oceny, tj. od 0 do 100) (http://www.transparency.org/research/cpi/overview).
Celem niniejszego wprowadzenie do problematyki korupcji 

w informatyzacji przestrzeni publicznej w Polsce, w tym próba identyfikacji prze-
temu zjawisku. Sfera informaty-

zacji, obok wykorzystywania , infrastruktury y zdrowia, 
sektora obronnego, energetyk aparatu skarbowego, uznawa-

ych
.

1.

W polskiej praktyce gospodarczej z korupcyjnych n-
szczególnie tam, gdzie zarówno instytucje 

publiczne, jak i p y-

projektów. Korupcji sprzyja ponadto liczba projektów oraz 
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e sprawowany nad nimi nadzór nierzetelne 

(poleg . na nienaliczaniu i niedochodzeniu kar 

korupcji ci instytucji, a zatem i 
bowiem zasadnie efektyw-

,
odpowiednich mechanizmów kontrolnych s (Cichocki 2012,
s. 17).

Tabela 1

Transparency 
International w latach 2003 i 2013

Ranking TI z 2003 r. Ranking TI z 2013 r.

kraj WPK kraj WPK

e- Finlandia 9,7 Dania 91

Islandia 9,6 Nowa Zelandia 91

Dania 9,5 Finlandia 89

Nowa Zelandia 9,5 Szwecja 89

Singapur 9,4 Norwegia 86

Szwecja 9,3 Singapur 86

Holandia 8,9 Szwajcaria 85

Australia 8,3 Holandia 83

Norwegia 8,3 Australia 81

Szwajcaria 8,3 Kanada 81

Polska (poz. 64) 1,8 Polska (poz. 38) 60

10
 

o- Angola 1,8 Syria 17

1,8 Turkmenistan 17

Kamerun 1,8 Uzbekistan 17

Gruzja 1,8 Irak 16

1,8 Libia 15

Myanmar 1,6 14

Paragwaj 1,6 Sudan 11

Haiti 1,6 Afganistan 8

Nigeria 1,6 8

Bangladesz 1,6 Somalia 8
http://www.transparency.org/research/cpi/overview 2.01.2014].
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Identyfikowanym elementem w wadliwy sposób informatyza-
cji jednostek administracji publicznej jest ponadto nieprzygotowanie merytoryczne 

a-
u-
o-

wych praw, np. do licencji gwarancji.
ów –

niektórych – ch
z ów lnych), ych

Dominuj
cerny

ra-

zachowa
gospodarczym przeprowadzenia post powania w sposób dla nich korzystny. Ta 
forma korupcji uwarunkowana zakresem kompetencji przyznanych 

prowadzenie i dokumentowanie po
w efekcie 

nielegalnym a-
dzie. 
innowacyjne oraz l-

( 2013,
s. 5–6).

logii w zakresie informatyzacji jed-

porozumienia potencjalnych dostawców poszczególnych firm tego sektora (ochro-
polowa 

[Ustawa z 16 lutego 2007] –
,

równie skutecznie jak przekupstwo,
a-

publicznych dla dostawców produktów 
l-
a-

zazwyczaj borze techno-
,
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niejedno
wynikiem korupcji jest w tym 

( 1999,
s. 159).

umowa z o-
o-
e-

mem. Nierzadko sprzedawcy teleinformatycznych 
(Zmowy cenowe 2012, s. 18).

jest konstruowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w porozumieniu 
z nielegalnie preferowanym oferentem, w tym m.in. przeprowadzanie przetargów 

aneksowane w sposób korzystny dla wykonawcy, w tym tak, aby ich 

k
jest wydatkiem jednorazowym. Wybór ten wyw dla

t-
tualnianie

doskonalenie oprogramowania, 
z-

nych. ,
, od którego nie wyma-

gano przekazania pon e-
rowanie dodatkowych kosztów za aktualizacje. Podobny proceder 
wykorzystano w zamówieniach realizowanych przez Centrum Projektów Informa-
tycznych MSWiA. Wydarzenia ostatnich kilkunastu a-
nie w administracji publicznej korupcyjne e-

a-
dzone od lipca 2011 r.

( 2013, s. 17).
Pomimo zidentyfikowania w obszarze informatyzacji przestrzeni publicznej

procederów korupcyjnych obej kilka resortów i setki 
, próba oszacowania rzeczywistej skali i zakresu tych zjawisk sprawia 

zasadnicze wiele o charakterze korupcyjnym nie jest ujaw-
nianych, zarówno z uwagi na fakt ich dotychczasowego niewykrycia, jak i oczywi-
sty brak zainteresowania stron. 
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Podsumowanie

Korupcja, rozumiana jako 
, -gospodarczej, poli-

tycznej, prawnej, socjologicznej, historycznej i etycznej. Aspekt -
- alka 

wyborem moralnym, ale wynik z przeko-
n

, ,
godzi w pod

n-

u-

a-

Z podstawowe znacze-
nie stworzeniu
zastosowania w instytucjach j-

a rozw
i-

prac legislacyjnych 
nad projektami przepisów o istotnym znaczeniu dla interesów ekonomicznych pa
stwa (Zmowy cenowe 2012, s. 53).

O l-
czana, mierzalnego, lecz bardzo 
istotnego jako czynnik rozwoju – . W takim kontek-

, a obserwacja socjologiczna pro-
i ma zaufanie do pa

stwa i do siebie nawzajem, tym mniejsza skala oporu przeciwko koniecznym eko-
(Barcikowski 2012, s. 101).

i-
e-

. Instrumentem zapobiegania 
i zwalczania korupcji powinny 
np. placówki doradcze dla petentów administracji, które m.in. 
wnioski od kierowników instytucji i

. i-
a-
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nia z odpowiedz winny 
a-

telskiego ( 2012, s. 35).
kontrolne i represyjne, ale rów-

prewencja i profilaktyka, których e wa-
powstawaniu tej patologii. Z analizy rankingu przeprowa-

dzanego corocznie przez Transparency International (tabela 1
wniosek generalnie 
PKB . Natomiast 
wysoce skorumpowane kraje charakteryzuje niski PKB per capita,
brak wolnego rynku. Kluczowe zate

y-
watelskiemu oraz rozwój gospodarczy oparty na zasadach wolnorynkowych.
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RISKS OF CORRUPTION IN THE COMPUTERIZATION 
OF PUBLIC SPHERE

Summary

In colloquial meaning of corruption is a phenomenon of obtaining personal bene-
fits from the illegal agreement. The risk associated with disruption of lawful public 
spending can and do occur in many spheres of social and economic. In individual coun-
tries, however, remain varied in scope and magnitude of the impact on social life, par-
ticularly on the economy. So far, none of the countries have failed to solve this problem 
and corruption is always present in society. The purpose of this article is the introduc-
tion to the issue of corruption in the computerization of public space in Poland, includ-
ing presenting evidence, effects, and proposed ways to counter this phenomenon. The 
sphere of informatization is considered one of the most endangered by corruption.
Keywords: computerization, public space, corruption risks.

Translated by Jacek Buko
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WYZNACZNIKI ROZWOJU INNOWA EGRACYJNYCH
IA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY1

Streszczenie

W artykule dokonano identyfikacji oraz analiz z-

efektywnie 
o-

spodarki opartej na wiedzy, co
gospodarka oparta na wiedzy, procesy integracyjne, innowacje, klastry.

Wprowadzenie

szczeblach gospod
kluczowe znaczenie w rozwoju organizacji i jest istotnym czynnikiem jej sukcesu 
na rynku.

– GOW 
(ang. knowledge economy). Wie

1 d-
ków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-
-2011/01/D/HS4/03911.
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knowledge management
bardzo istotnym procesem biznesowym. Przed firmami staje zatem wyzwanie na-

-
Drab-Kurowska 2009, s. 39).

snych gospodarek. Pod-

a-
a jedno 

o-
ziom europejski.

i-
ków determin k-

k-
o-

w dynamicznym kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Praca ma charakter teo-
retyczny i poznawczy, wzbogacona danymi empiryczn
z województwa podkarpackiego,

.

1. Znaczenie wiedzy w kreowaniu gospodarki

Zdaniem P.F. Druckera wiedza to nie jeszcze jeden czynnik produkcji, uzu-

a nie pomocniczym –
unikato

e-
knowledge workers (Drucker 1999, s. 13–19). Pracow-

nik wiedzy to taki, który w a-

Kluczowym problemem gospodarki opartej na wiedzy jest poznanie oraz 

r-

ypek 2011, s. 273).
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n-

a-
e-
j-

zasobów niematerialnych, tj. w
(Skrzypek 2009, s. 34–46).

o-

internalizacji gospodarek poprz o-
wej oraz rozwój i szeroka dystrybucja technologii informacyjnych i telekomunika-

o-
to gospodarka, 

-gospodarczego 
(Skrzypek 2009, s. 274–275).

W warunkach GOW istotnego znaczenia nabiera zagadnie

i po oraz

wój

koordynowane procesy (Skrzypek, Hofman 2010, s. 46–50). 

–
– przyspieszenie procesu decyzyjnego,
–
– przyspieszenie tworzenia bogatej oferty produktowej,
–
–
– poszerzenie kompetencji i wiedzy pracowników.

e sporymi 
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z-

2. nkcjonowania struktur klastrowych

a-

, determinantach k-
cjonowania.

struk-

o-
wych, jednostek badawczo-

o-
a-

t-
o-

–
– perspektywy rozwoju pow
– ocena aktualnej sytuacji w zakresie rozwoju klastra,
– planowana strategia rozwoju,
–
–

z organizacjami naukowo-badawczymi.

r-
tykalne lub ho n-

e-

lastra 

– y-
,
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– identyfikacja i wspieranie mocnych stron regionu,
– regionalnych liderów oraz lobbing na 

rzecz innowacji technologicznych,
–
–
–
– ie instytucji badawczych i edukacyjnych,
– o-

znacznego celu.
Przeprowadzone przez Ch. Ketelsa i Ö. Sölvella badania inicjatyw klastro-

– – e-

(Ketels, Sölvell 2007, s. 15– y-
SA i „starych” krajach unijnych

o-
o-

–335):
– e-

gionalnych,
–

szczebli,
– a-

– j specjalizacji regionów.

d-
o-

-ekonomicznych 

3. kreowanie gospodarki wiedzy

a-
a-

nia
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y-

darki, bez kon-
kretnego wsparcia

dotychczasow

synergii
ostu poziomu generowanej wiedzy i innowacji. 

przyczynia
na wiedzy, e-
go kraju. 

struktur klastrowych

j-
jako-

skali. W i-
zowanych poddostawców i kooperantów jest 
organizacji produkcji w oparciu o sektor –

nych (BIZ) oraz atrak-
ikowanych pracowników, co do-

–28).

regionalnych –
jak: a-

od
dzy partnerami. Zaufani

o-
em czasu inicjatywy klastrowe 

, (Europe-
an Commission 2007).
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2, najistotniejszym ogranicze-
owe (85,1% odpowiedzi) oraz 

niezrozumienie idei tworzenia klastra (70,2% odpowiedzi). Na dalszych pozycjach 
o-

wym, niekorzystna sytuacja gospodarcza w regionie, niski poziom innowac
polskiej gospodarki oraz brak czasu na podejmowanie dodatkowych inicjatyw.

Rys. 1. 
o

a-

ekspertów

o-

nie pojmowanej kultury konkurencji, która nie dostrzega w kooperacji szans na 

(Kowalski 2013, s. 184–185).

Podsumowanie

Pr

n-

2 ców skupionych 
w Podkarpackim Klastrze Rolno-
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e-
wszystkimi partnerami 

znym 
w-

regionalne sieci partner o-
wych. 
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DETERMINANTS OF DEVELOPMENT 
OF INNOVATIVE LINKAGE INTEGRATION 

IN THE CONTEXT OF CREATING THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

Summary

In this paper made the identification and analysis of factors determining the devel-
opment of innovative integration links in the context of processes associated with 
knowledge. Knowledge as a component of intellectual capital is a key factor in the 
competitive advantage of each company. The benefits of effective functioning of cluster 
structures gradually contribute to the creation of a knowledge-based economy, which 
increases the competitiveness of the region and the country.
Keywords: knowledge-based economy, integration processes, innovation, clusters.

Translated by Roman Chorób
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GOSPODARKA OPARTA NA O INFORMACYJNE

Streszczenie

n-
e-

-gospodarczego. Zdefiniowano infra-

u-
ment elektroniczny

Wprowadzenie

est szerzej akceptowanej definicji 

powszechnego jego stosowania. Wiemy ji jest jednym 

i-
o

administracji do wy w-
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1.

1

e techni-

– o-

e-
h

Rewolucji sterowania z-

i-
cjalne proklamacje, modne manifesty i naukowe lub pseudonaukowe studia (Matte-
lart

k-
2013, s. 69–70):

– termin ten 
codziennego;

–
–

– dobrze oddaje on szerokie spektrum problem

– last but not least
y-

informa-

1 S
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– ,
– k-

– ;
– przemiany organizacyjne w gospodarce i administracji;
–
–
–

zawodach i zmiany strukturalne w sferze pracy;
– powstanie nowy a-

nych z ICT;
–

ocz
e-

nauka i technika to przec high-tech
i-
o-

czy i 2013, s. 71–72).

y-
a niein-

o-

o-

u-
cyjnych przemian? Innym prob

»nap
dzane«

, ównie jako ICT)” (Dziuba 2010, s. 9).

e dopiero obecnie wiedza 
a-
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wiedzy i informacji?
pytania stoi 

w
– informacja –

– informacja – , reprezentacja danego 

– j
a-

nia. W takim znaczeniu jest to zarówno kod genetyczny, jak i program 
komputerowy (Monarcha-Matlak 2008, s. 58).

a infor-
macyjnego,

–

ygnalizowanie tu jeszcze jednego, praktycznie nie-
–

niego 
)

powszechnie akceptowanej definicji informacji – narne, 
2007, s. 15–23).

e-
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o-
gramowania, sieci komunikacyjnych ora a-

e-
go) wymaga pewnych zmian technicznych, ale przede wszystkim prawnych, daj

procesów 
p-

Technologie telekomunika

stwa informacyjnego. W XX w. wynaleziono tranzystor, stworzono pierwszy 

m ekonomistów informacja 

–52):
– bowi

zaniach;
–

obligacje);
–

– oprogramowania.

2. Prawne i ekonomiczne aspekty dokumentu elektronicznego

e-

em, a-
gnetooptyczny) (Schneider 2007, s. 50–52). 

Art. 115 § 14 k.k. definiuje taki dokument jako „(…)
ne prawo, albo 

u-
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o zaufanie do sposobu stwierdzenia istnienia prawa, stosunku prawnego lub okolicz-

definicji wprowadzono o c-
‘dokument’ u-

o-
z-

n
nego kwalifikowanego certyfikatu. W opisanej sytuacji prawnej znaczenie doku-

„(…)
elektromagnetycznej, jak

które ze e-
go lub okolicz (UKE 2013).

u-
menty tradycyjne i elektroniczne. Przy zastosowaniu dokumentu elektronicznego 

2003, s. 163–164):
– u-

o-
,

o-
tów 

(…) w razie powo-

§ 1 k.p.c.) (Barta, Markiewicz 1999, s. 110);
– cechy dokumentu elektronicznego u

o-
e-
o-

kument elektroniczny; 

e-
o-
a-

niem elektronicznego podpisu.



Gospodarka oparta na wiedzy, s 245

Celem wprowadzenia w obrocie prawnym instytucji podpisu elektronicznego 
2006, s. 23):

– ochrona przed ryzykiem naruszenia 
u-

;
–
–

–

sprawdza, czy dostawca e- ie oferuje produkt bezpieczny. Nie 
z-

Podstawowym atrybutem technologii bezpiecznego podpisu elektronicznego 
jest PKI (Public Key Infrastructure – infrastruktura klucza publicznego) lub wy-
miana danych elektronicznych – EDI (Electronic Data Interchange) zgodnie 

2, e-
stosowanie procedur gwaran-

Elektroniczna wymiana danych,
– o-

wania formy papierowej);
– e-

;
– t-

nerów handlowych.
Elektroniczna wymiana danych (EDI) polega na elektronicznej wymianie 

standardowo sformatowanych danych w postaci uzgodnionych komunikatów mi
dzy systemami informatycznymi (Leyland u-
mentu elektronicznego obejmuje ona wykorzystywane w dowolnych procesach 
w ramach systemu informatycznego nadawcy i odbiorcy komunikatu. Nie musz

–
któr
techniczne czy cen;

2 Zalecenia Komi-
sji Europejskiej 1994/820/W
prawnych elektronicznej wymiany danych (Dz. Urz. UE L 338 z 28 grudnia 1994 r.).
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–
;

–
;

– interakcyjn – n-

Stosowanie elektronicznej wymiany danych wymaga r o-
wych, specyficznych dla EDI problemów (Kolbusz, Rejer 2006, s. 26):

– –

;
– – tryb nadawania i odbierania komunikatów;
– – EDI stosuje standardy da-

nych (UN/EDIFACT) zdefiniowane przez organizacje standaryzacyjne 
oraz stan

Podsumowanie

, e przy-
i-

e-
j-

no 1999, s. 218).

rzecz e-
o-

nych systemów,
cybernetycznej kontroli” (Giddens 2008, s. 116).
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KNOWLEDGE – BASED ECONOMY, INFORMATION SOCIETY

Summary

The article discusses the importance of information technology as a significant 
cause of transformation of the modern world. It describes the impact of information 
technology on the economy and society. The growing dependence of contemporary man 
from infrastructure systems and the inter-relationships of infrastructure systems devel-
opment and socio-economic development are discussed. The information infrastructure 
and its special role in the modern world is defined. The impact of electronical document 
on the economy and governance processes are described. 
Keywords: knowledge-based economy, information society, information infrastructure 
and resources, electronical document.

Translated by Karol Schneider
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PROJEKTOWANIA PROCESU NEGOCJACYJNEGO
IENIEM ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW

WSPOMAGANIA PROCESU)

Streszczenie

projektowania ne-

i-

e-
i.

BATNA, negocjacje, system wspomagania negocjacji.

Wprowadzenie

handlem, a tradycyjne plasowanie ich jedynie w obszarach biznesowych dawno 
u-

der rzadko, do poziomu 
(co wyni-

1 Katedra Marketingu,
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h ról (Biesaga-
- 27–28), informacyjno-doradczej. Poprzez wy-

,
z pracownikami w » «
» « e-

–pracownik ma rów-
koordynacyjna 

owanej przez obie strony. Zatem 
obszarów wykorzystywania negocjacji jest wiele –
po uzgadnianie zasad wzajemnych relacji. 

e-
rokie kompetencje w tym zakres

d-
o-

uacji (Lewicki, Barry, Saunders 
2012, s. 17). a-

z-
– zaplanowanych 

, s. 124–
126)
najlepszej alternatywy w stosunku do porozumienia, czyli BATNA. 

celu opracowania, którym 
jest zaprezentowanie roli i znaczenia BATNA w procesie projektowania negocjacji, 

e-
bieg negocjacji co do

w-
dziwy problem negocjacji to w istocie porozumienie kontra BATNA,

, s. 126). Konse-

, a w niektórych przy-
padkach nawet zerwanie rozmów. Wprawdzie o-

i partnera oraz 
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, lecz irmy, 

weryfikowanych badaniami prowadzonym -
-badawczych (Biesaga- , s. 94–108).

1.

negocjowa e-

a-
ia targu z partnerem (Kowalczyk 1996, s. 23), 

innego potencjalnego partnera biznesowego. W niektórych sytuacjach BATNA jest 
traktowana jako „pewien próg, –

(Sebenius 
2013, s. 

– jej istota sprowadza 
po pierwsze:

po drugie: do pokazania najlepszego 

go 

e-

oszt „niedogadania 
jest dla strony uprzywilejowanej

t-
nego dla wszystkich,
sta a-



-254

o-
zumieni

adekwatnych do sytuacji dz

w kategoriach „(…) ,
s. 

zaplanowanego celu w jednym ob-
szarze

jak na 
e-

gorie ,

w temat 

w

– swojej lub partnera.

z dystansem na przedmiot negocjacji i poszerzenie przestrzeni emocjonalnej po-
o-

.

e-

strukturze firmy – n-

– „czy mak
klienta –
które » «

zysków, jakie ona przy-
a-
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2.

Zrozumienie istoty BATNA i przygotowanie gruntu do jej implementowania 
wymaga

podmiotom „wyt

strony
wyzwala w nim poczucie obligacji do dania drugiej stronie tego, na czym z kolei jej 

r-
, s. 53).

dla siebie (np. za elastyczny 
Dla-

wynik siadanej 
korzystny wtedy, gdy nie ma lepszej alternatywy (lub 

cytowany za R. Luecke (2003, s. u-

o-
nowanej przez niego kwoty 80

o-
(BATNA). Pracownik po-

y-

n-

oty.
o-

oprócz ceny n-
sowa dostawcy, oprócz kwalifikacji pracownika –

„wyprowadzania” pewnych funkcji z firmy i przekazywania ich na zasadach outso-
co jest wa

-
organizacyjnych czy rachunek ekonomiczny?

etapem jest ze-
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– ustala 

u-
nnych, 

,

tylko na jednym kryterium –

–

3.
negocjacyjnych 

z-

z

face to face. Negocjatorzy nie-
o-

a-

y-

negocjacyjnych poprzez wybór najbardziej optymalnego wariantu. 
u-

terowe modele wspomagania negocjacji NSS –

systemy negocjacji elektronicznych ENS – e- d których 
najbardziej popularny jest Addytywny System Scoringowy (ASS),
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warianty wyboru ofert
o-

zwala na stworzenie scenariusza negocjacyjnego i zidentyfikowanie struktury prefe-
(Wachowicz 2007, s. 66–69). Sys-

tem INSPIRE z kolei i-

systemu pole o-

, s. 77–79). E-Sourcing jest jednym z najbar-
dziej innowacyjnych w chwili obecnej systemów wspomagania procesów przygo-
towania negocjacji i efektywnego ich prowadzenia zbudowanych na platformie 

a-
lizy otrzymanych propozycji i wyboru

Podsumowanie

Profesjonalne

o sile negocjacyjnej. (Pinkley, Neale, Bennett 1994, s. 97–116), 
–

wystarczy do uzy

y-
, s. 403–

o-

awsze. Zarówno 

z otoczenia, czy zmian
w 2006 r.

Rosji
przez terytorium Polski do Europy Zachodniej. u-

wzmacnia 
y-
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BATNA AS A TOOL FOR THE DESIGN OF THE NEGOTIATION PROCESS 
(INCLUDING ELECTRONIC SYSTEMS SUPPORTING THE PROCESS)

Summary

The main goal of the article is to show the role played by BATNA in the negotia-
tion process in terms of potential agreement. The attention was drawn to necessity of 
confronting any proposed agreement with BATNA, which may avoid signing unfavora-
ble contracts. This tool is still unpopular and little recognized, applied mainly by large 
companies which use the negotiation support systems that conduct analyses of possible 
sets including the estimation of BATNA. The article is based on the literature studies 
and thoughts that resulted from many years of research work of the author.
Keywords: BATNA, negotiations, Negotiation Support System.

Translated by E Jadwiga Biesaga-
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Streszczenie

o-

, jakie niesie ze e-
snych technologii i trendów mobilnych, takich jak przetwarzanie w chmurze czy kon-
sumeryzacja IT.

technologie mobilne, konsumeryzacja, BYOD.

Wprowadzenie

o-

czy odpoczynku. to era post PC, w której rozwój technologii in-

miejsca 

e
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zmian, jakie niesie ze o-
sowanie nowoczesnych technologii i trendów mobilnych, takich jak przetwarzanie 
w chmurze czy konsumeryzacja IT.

1. e w biznesie

na rynku od wielu lat. Pierwsze 
smartfony j . Jednak dopiero w ostatnich 

, przez co radykalnie z spo-
d-

Podstawowym zastosowaniem technologii mobilnych jest komunikacja. Ko-
naturalnego, wygod-

wykracza poza e-mail, 
kontakty i kalendarz. np. inwesto-
rom, klientom zarówno obecnym i potencjalnym (Synergizer, 2013).

o-

i technologii mobilnych, które firmy o-

Do mobilnych technologii w biznesie zaliczamy: bluetooth, mobilne aplikacje 
WWW, software as a service y independent, GPS, ko-

bez (Mobilne technologie).
Rozwój techniczny tych technologii 

m i czasem, przez co
m.in. w produkcji, handlu, czy opiece zdrowotnej. W anali-
zie przeprowadzonej przez firm AT&T o-
sowania (AT&T, 2006), e k-
szenie ci organizacji oraz indywidualnej ci poszczególnych 
pracowników. i-
zer, 2013b):

integracj z systemami informatycznymi firmy i automatyzacj wymiany 
danych,

kontrol wska

–
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–

em
informacji.

2. Konsumeryzacja i BYOD

e-
niu firmy jednymi w prowadzeniu bizne-

tego jest ycia osobistego z zawodowym. Pra-
cownicy firmowych komputerów i aplikacji w pracy, ale 

tablety, czytniki czy telefony do 
, e prywatne do-

o-
wanych w firmie.

nych technologii 
nologii konsumentom (Nie-

, za których po-

Podstawowym przejawem konsumeryzacji jest BYOD. Skrót ten pochodzi od 

o

i – z podejmowa-
niem pracy pr –29 lat, dla 

, którzy aktyw-
, rów-

,

firmy Fortinet1, w
,

e-maile, 

1

do
32 lat (tzw. „Generacja Y”), w tym 151 osób z Polski. Badania prowadzono równolegle w 20 

Chinach, Chile, Kolumbii, Meksyku, 
Brazylii, Francji, Niemczech czy Rosji (Fortinet, 2013).
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, po-
samych o-

pasowane do ich potrzeb, co 
,

minimalizu-
ryzyko specjalistów do konkurencji (Aiperos Technologies, 2013).

a-
2013). Dla pracowników 

model BYOD to przede wszystkim 
, w-

. Jednak model BYOD dla pracowników to nie tylko same 
odpowie i dane firmowe zapisane 

utrata takiego o-
a

do firmowych danych.
z kosztami nabycia nowoczesnych 

o-

e-
, r-

cji polityki BYOD, która po-
dopasowywana Powinien 

pracownika w firmie i jego potrzeb w zakresie 
wykorzystania do celów zawodowych.

3.

ich operacyjnym i modelu 
– zarówno laptopów czy notebooków, jak i smartfonów.

ci roz-
w-

nego i scentralizowanego administrowania nimi. Jednak w ostatnich latach coraz 
popularniejszy trend BYOD z

obszarze gospodarki firmy swoim pracow-
, takich jak telefony komórkowe czy ta-

blety, dla fir-
my, poniewa wydatk
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e-
.

, stoso e-
a-

Powstaje zatem pytanie, jak administro
.

EMM (Enterprise Mobility Ma-

em do danych lapto-
pów, tabletów, smartfonów, fabletów, jak i oprogramowaniem em do
sieci internetowej i intranetowej.

o-

problemy ( …, 2013):
.

-mail, danych klientów
, w e-

tra o-
a po-

aplikacji korporacyjnych i/lub danych firmowych na 
oraz technologie zdalnego czyszcze-

nia, które pozwala administratorowi na usun wszystkich danych z utraconego 

m a-
,

administracja nimi wykonywana jest
iele 

z nich np. takie jak aktualizacja oprogra-

za
oprogra-

mowaniem 



Katarzyna Ciach264

EMM powinien a
BYOD prywatne mo-
bilne pracowników, w ograniczonym zakresie.

r-
mie od sektora gospodarki. W sektorach, gdzie mamy 
do czynienia z , np. finansowymi czy osobowymi, koszty wdro-

nie-

y wygórowanych wymogów restrykcyjnych e-

kosztów 

EMM d-
outsourcingo-

we zasto-

i kontrolowany.
na zlecenie Samsunga2 p

(57% wskutek 

tylko 37%
.

oferuj funkcje 
eniami (Mobile Device Management – MDM), aplikacjami 

(Mobile Application Management – ile Content Mana-
gement – MCM) pozwala a-
nymi w w.
wymie 2013):

– m, od 

– redukcj ci

–
mobilnych;

2 Badanie przeprowadzono w maju i czerwcu e-
cyzje w sprawach informatyki w firmach 2013).
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–

w firmie (Integrated Solutions, 2013):
– – rozpoznawanie, przechowywanie i ra-

– –
– – centralne repozytorium y-

– automatyczny backup danych – j-

– – definiowanie, aktualizowanie i zdalne 

– – centralny system dystrybucji certyfikatów;
– zdalne wsparcie – l-

nym;
– system profili administracyjnych –

– konsol – w-

a-
nych.

-
Watch, MobileIron, Citrix, SAP, Good Technology oraz Fiberlink. polska 

z zakresu EMM (Jakubowski 2013).
Oferta dostawców EMM jest szeroka i dopasowana

Szczególnie przydatne w przypadku 
chmurowy

mo

Podsumowanie

Ogromne znaczenie technologii mobilnych w dzisiejszych czasach jest nie do 
nim

wykorzy-
n-

tych
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e-
nia. e z Enterprise Mobility Management (EMM) 

oraz
wymag organizacji wypracowania komplekso-

wych strategii w tym zakresie. Strategia ta, z
zmiany w zakresie potrzeb biznesowych i wprowadzania na rynek nowych techno-
logii owana.
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ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT

Summary

The article focuses on issues related to the approximate mobile technologies, par-
ticularly on the problems of managing these technologies in enterprises, in the context 
of the changes that carries the use of new technology and mobile trends such as cloud 
computing and consumerization of IT.
Keywords: mobile technologies, consumerization, BYOD.

Translated by Katarzyna Ciach
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MECHANISMS AND EFFECTS OF COMMUNICATION
IN THE AGE OF MODERN TECHNOLOGY

Summary

In recent years, there has been an observed systematic increase in the importance 
of direct communication in Poland. This paper shows changes (trends) in the system of 
market communication in the age of modern technology. Author presents the effective-
ness of various actions in marketing communication. This analysis was carried out on 
selected Polish customers in 2012. Reflections contained in the paper do not have defi-
nite characteristics and should be treated as an opinion in the discussion. 
Keywords: interactive communication, customer value, relationships with clients.

Introduction 

Polish marketing, due to the crisis of the past couple of years, has undergone 
major professionalization. Only the strongest advertising agencies, in terms of eco-
nomics, were able to remain on the market, and they are continuously developing. 
The increase in spending on marketing communication results from the focus on 
sales results, and here the best suited instruments are direct and interactive market-
ing tools. 

New companies are opening which specialize in various activities – market-
ing, events, mobile marketing, etc. This is due to the development of the market and 
of the specific skills needed within particular specializations. Another clear trend is 
the use of the potential of technological developments: SMS, MMS, and mobile 
marketing. In addition, customers have increased access to the Internet, which in 
many areas limits the role of the traditional postal service. 
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1. The new trends in communicating value

Changes in needs, preferences, and expectations of buyers and the diversifica-
tion of the media market are reasons for the loss in efficiency of traditional commu-
nication techniques. Thus, in the current environment, a clear, concrete message, 
aimed directly at the recipient, works best. This way of communicating can be cost-
ly and time-consuming, so actions must be efficient, measurable and based on 
sound decision-making. Technology can help in implementing such plans by mak-
ing it easier to have direct contact with customers (Sojkin 2009, pp. 18–19).

It is implicit that technical change (mass telecommunications, computeriza-
tion) will contribute to the development of direct communication. The mass market 
is disintegrating (due to its poor performance) and is being replaced by individuali-
zation (Hill, Alexander 2003, pp. 51–54). There are also important demographic 
changes manifested by an increase in the number of working age people. 

Market trends indicate that entrepreneurs are gradually moving away from 
selling to the masses and are attaching more importance to meeting the individual 
needs of increasingly demanding customers. This is based on establishing close 
contacts with buyers before and after the first sale, considered as the beginning of 
the construction of long-term business-to-customer relations. In the modern, devel-
oped market economy, too many companies are still competing for new customers, 
not recognizing the importance of maintaining relationships with existing buyers
(Czarniewski 2010, p. 124).

Communicating through modern technology allows for the promotion of long-
term goals of the company and creates a favorable opinion of the brand, developing 
fitting relationships with customers. An important element of direct communication 
is the response mechanism from the side of the buyer. The more information that 
comes back to the sender, the better prepared and tailored to the needs of the public 
are its next communications. It should also be noted that communication through 
modern technology allows for a high degree of measurability of the effects of ac-
tions taken. 

Interactive communication offers great opportunities for the collection and 
analysis of information about customers, which is one of the basic resources of an 
organization. Whole companies are bought or sold precisely because of their 
knowledge of the market. In the balance sheets of companies, such assets are gener-
ally listed as “brand value”, but in direct marketing they have a very specific di-
mension – names, addresses and data on transactions with customers.

Currently, the companies that thrive are those which have broadly understood 
knowledge and information, and are able to adapt to changing environmental condi-
tions. A company’s success is primarily a function of knowledge and information 
about the business, not a traditional job and mechanically repeated effort

2007, p. 230).
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Despite the vast amount of information available to a company manager, be-
cause of modern technology, there is always an information gap, the difference 
between the information needed by the manager to make decisions, and the infor-
mation that he has. Choosing the best sources of information is not easy and that is 
why in every company, as noted by J. Unold, information systems play a key role, 
and are an essential element of the management system (Unold 2005, p. 7).

It is also important to take into account the new role of mobile devices in mar-
mobile marketing, or m-marketing. This term is 

understood as marketing carried out by means of wireless devices, especially mo-
bile phones . 109).

The main advantage of mobile communication is bidirectional, interactive and 
unambiguous identification of the recipient. Basic services in the field of m-
marketing are short text messaging with SMS (short message service) and multi-
media messaging, or MMS (multimedia message service). In the near future, the 
importance of mobile marketing is expected to increase because of the very large 
number of mobile phone users and the increase in the utility of mobile phones as 
tools not only for communication but also for web browsing, time management, 
writing of texts, etc.

2. Customer value and the process of communication

In most industries and on most markets, supply exceeds demand, making cus-
tomers one of the priority stakeholder groups of every company. Without their 
“support” in the form of creating demand for goods and services, most organiza-
tions would not be able to stay in business for long (Bakan 2006, p. 46).

Customers provide companies with various kinds of value (benefits). Natural-
ly, the most important are revenues. Other values generated by clients are the rec-
ommendation of the company to a third party, provision of information and im-
provement of company image (Doligalski 2010, p. 80).

By skillfully concentrating communications activities on the most profitable 
groups of customers singled out from the company database, it is possible to gener-
ate expected income and to increase market share without the need to invest in ac-
quiring new clients (Rust, Zeithaml, Lemon 2000, p. 226). Acquisition of new cli-
ents is more difficult and more expensive, since it means navigating through unfa-
miliar territory, without a guarantee of positive results.

The concept of total or future customer value is quite common in enterprises 
whose customers are accurately identified, and have a long transaction history. This 
is true for many mail order companies and financial enterprises. They routinely 
compare the value of customers acquired through various media, address lists or 
offers, treating the result as a basic criterion for making future marketing choices. 
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These companies also try to identify customer characteristics of various total value 
by using statistical analysis. 

In financial terms, the value of the customer is the difference between the 
discounted value of future profits generated by the customer and the cost of acquir-
ing him, calculated using the following formula . 369):

VC (Pa – Ca) r(a-1) / (1 + i)a] – CA

where: VC – value of the customer, a – the number of the next time period of cus-
tomer purchasing activity, Pa – the profit margin generated by the client during a,
Ca – the cost of customer service during a, r – retention factor, i – average forecast-
ed interest rate, CA – cost of acquisition.

Loyalty to the company is the real and emotional attachment of the customer 
to the company's offer, as a result of the satisfaction felt with the way their ex-
pressed needs were met. Relations with buyers should be viewed through the prism 
of such a relationship. The value perceived by customers can be regarded as a de-
rivative of five factors – the price of the product, product quality, quality of accom-
panying services, the degree of innovation and company image.

When using the services of a company, a client may purchase many different 
products, so it is wise to estimate their total or future value to the company (Musiu-
kiewicz 2010, p. 164). All clients must be assessed in terms of their value to the 
business, in terms of the profitability level of their purchases. In this way it is pos-
sible to isolate groups of customers with different yields, and thus with different 
prognosis as to the total value of the customer. For this purpose, special tools are 
used to analyze the purchasing history of individual clients. These are based on an 
assessment of customers in terms of frequency, timeliness, size, and items pur-
chased. This type of analysis can verify the effectiveness of actions taken in the 
field of market communication.

Nowadays, there is a growing need to analyze clients and their reasons for 
making a purchase on a company level. This calculation should include the estima-
tion of the so-called total value of the customer (lifetime value), which is the value 
of the profit to be expected from the sale of products to this customer. It should be 
noted that the higher the customer retention ratio, the larger the size of their pur-
chases, and therefore the higher their value (Kumar 2005, p. 25). This value should 
be calculated by estimating the value of customer purchases during the first few 
years of partnership with the company. The exact determination of the time horizon 
of an account depends on the quantity of time the client will repeat purchases, and 
the length of the buying cycle of the product.

Companies often create different types of databases. If a company has a data-
base containing the history of previous contacts with each customer, they can use it 
as a base to start developing communication strategies and determine which media 
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should be used in future marketing efforts. If such information is missing or there is 
little of it, prior to the acquisition of new customers, it is a good idea to create pro-
files of existing customers of the company. Among others, a questionnaire can be 
used to assess the degree of customer satisfaction, assuming that the most satisfied 
customers are also the most prone to future purchases.

Multimedia campaigns are usually more effective than campaigns in a single 
medium, as they are less subject to the law of decreasing effectiveness. Form and 
content of the communication with potential customers depends on the specifics of 
the industry, the product and the type of buyer.

Depending on the nature of the product, the communication can be designed to 
target spontaneous buyers, those who are weakly involved in the purchasing of the 
product, or those who are strongly involved in the purchasing process. The desired 
brand image, in turn, determines the choice of whether to put emphasis on product 
characteristics or on special promotional offers.

It should be noted that the aim of the process of customer retention is to max-
imize the total value of the customer to the enterprise (Porter 2006, p. 204). When 
analyzing data on the time and frequency of transactions by customers, one should 
identify active and inactive clients, and design appropriate, specific action plans for 
each group. 

The main mission of a company is to provide customer satisfaction with the 
acquisition and use of their product. If the client is satisfied with the first purchase, 
the company’s next step is to encourage them to purchase products of more value 
(with higher profitability for the company). In the case of car sales, this may mean 
offering the customer a better equipped or higher quality model. The time at which 
such an offer is made should be based on the customer’s purchasing history. The 
test results of statistical analysis can be used for this purpose, indicating the proba-
bility of a positive response of the customer for such products.

From time to time it is wise to examine the average length of the purchasing 
cycle, the time that has elapsed between successive purchases of the same goods or 
services. An effective system of rewards for loyal customers also needs to be devel-
oped. Overseeing the completion of one cycle and the beginning of the next means 
setting up a series of contacts with the customer, tailored to the person and spread 
out over time (Reinartz, Kumar 2003, pp. 77–80). It is best to plan this type of 
communication with goods and services which have a specific duration, or guaran-
tee, etc. (e.g. cars, insurance, bank deposits) or marked by a seasonality of sales 
(including tourism and educational services).

When carrying out communication activities to encourage customers to re-
purchase, it is important to preexamine information about their past transactions 
with the company and apply an adequate and efficient range of incentives. The 
communication system should include these incentives (value for customers)
(Kotler 2005, p. 13).
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The strategy for communicating with customers may include the use of several 
different media, and as a result of the variety of features each has, it is possible to 
obtain better results than when focusing on only one medium. Regardless of the 
number and type of media, the communication strategy must serve to emphasize the 
benefits to the customer of making subsequent purchases, and thus carry the prom-
ise of a reward for loyalty and for increasing the value of the transaction.

In the case of online (multi-channel) businesses, the integration of online and 
traditional channels of market communication becomes a very important task. As an 
example, a company which has skillfully combining marketing channels is Nordea 
Bank, which has managed to integrate online and traditional banking in a way that 
is difficult to imitate (Jelassi, Enders 2005, p. 174). It is the ability to connect mul-
tiple channels in the process of delivering value to customers that is the most im-
portant challenge of today's businesses.

There is no doubt that it is worth testing planned marketing activities in order 
to, based on a series of tests, find the most effective way of achieving marketing 
goals. This type of optimization can affect the frequency, content and form of the 
company's communications with its existing customers.

Table 1. presents the central activities in the field of direct marketing, which, 
according to respondents, a company should pursue in the context of social needs. 
According to those surveyed, an important issue is the use of customer databases 
and direct mail (addressed to selected customers). It is important to note that 53% of 
customers see the need to use, as part of direct marketing, a greater range of audio-
visual and electronic media.

All strategies and programs to acquire or retain customers are based on the 
contents of a company’s database and the implemented strategy of customer rela-
tionship management. In turn, the database must be maintained after subsequent 
contacts with customers. In practice, companies do not always update their files on 
an ongoing basis. Therefore, the database is often outdated. Each element of the 
marketing plan implemented by the company should contribute to the acquisition of 
new customers or the maintenance of existing ones (Czarniewski 2010, p. 63).

Enterprises which aim at providing the highest customer value, must be open 
to the external environment, ensuring high competitiveness of all partners through 
better management of relationships (Gapska 2008, pp. 61–63). Company managers 
are increasingly aware of the fact that they are only one link in the whole chain of 
value creation. Contributions and commitments of individual companies can be 
undermined by lack of efficiency in other parts of the system.
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Table 1

Activities in the area of direct marketing carried out by companies in the context of social 
needs in the opinion of customers surveyed in Poland

Activities in the field of direct 
marketing that a company should 
pursue in the context of the needs 

of customers

Ranking of 
activities in terms 
of importance in 
the opinion of 
customers sur-

veyed

Number of 
customers 

who indicat-
ed the given 

choice

Percentage of 
all customers

Average importance of 
a given group of 

actions / on a scale of 
1–5, where 1 – very 

low, 5 – very high / in 
the opinion of custom-

ers surveyed
The use of customer databases 1 221 73,7 3,69
Direct mailings of offers to 
chosen/interested customers

2 204 68,0 3,40

Telemarketing – the use of the 
telephone for marketing purposes

3 163 54,3 2,72

Electronic and audiovisual media 4 159 53,0 2,65
Research on the needs and expec-
tations of customers

5 124 41,3 2,07

Other 6 5 1,7 0,09

Source: own study based on research conducted among consumers in Poland in 2012.

Conclusion

Probably no area of the marketing activities of an organization has undergone 
so many changes in recent years as communication. These changes relate to – first 
of all – the fragmentation of traditional media (the appearance of satellite TV, digi-
tal channels targeted to a small group of people) and the emergence of new forms of 
communication.

The communications market is constantly developing. Advertisers are looking 
for new, more effective ways of influencing consumers. This means transmitting 
messages that stand out from the hundreds of others, reaching a customer and pro-
voking him to make a purchase. The creation and emission of such messages pro-
mote progress in telecommunications, television, radio, printing technology, and 
other related areas. 

Knowledge of new trends and developments in the business of communica-
tions is important both for companies wishing to promote themselves, as well as for 
the creators and producers of advertising. Through it, both groups gain a competi-
tive edge in the market. Advertisers armed with new, unconventional messages and 
ways of emitting them can effectively interact with an ever-increasing number of 
consumers. The creators and producers of advertisements offer clients richer, more 
technologically advanced solutions to strengthen their market positions and increase 
sales.
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THE NEW TRENDS IN DIRECT PERSONAL COMMUNICATION

Summary

Article presents the author study results of shaping relationships with customers. 
This paper shows changes (trends) in the system of market communication in the age of 
changes in the economy. Author presents the effectiveness of various actions in direct 
marketing. Reflections contained in the paper do not have definite characteristics and 
should be treated as an opinion in the discussion. 
Keywords: direct communication, relationships with clients.

Introduction 

Proper relationships with customers can be helpful when designing an appro-
priate system of communication between the company and the market. This is be-
cause the system depends on information about these customers (recipients). There-
fore, the essence of the issue is proper customer relations and knowledge manage-
ment.

The key to success in the market is to build sustainable, long-term relation-
ships between brands and consumers. P. Doyle explains that marketing is a man-
agement process aimed at maximizing returns for shareholders through the imple-
mentation of strategies designed to build trusting relationships with valuable cus-
tomers, and create sustainable competitive advantage (Doyle 2000, p. 84).

Experts predict that in the future, the majority of expenditure on promotion 
will focus on direct communication. The reasons for this trend is the fierce competi-
tion on markets that require direct contact with the customer. It is also important for 
enterprises to search for methods that offer an opportunity to analyze the effects of 
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their marketing activities. No other form of communication allows for such precise 
measurement of the effectiveness of marketing efforts as direct communication.

1. The impact of direct, personal communication 

Personal communication is shaped by three variables:
– the purpose of interpersonal contact (from the point of view of the enter-

prise – promoting the enterprise and the product; form the point of view of 
the customer – satisfying needs),

– the type of people interacting (the simplest system applies to seller and 
buyer),

– the type of contact: personal communication may take the form of direct, 
personal dialogue, a phone call (e.g. telemarketing), postal correspondence, 
correspondence via electronic mail (e-mail), collective negotiations.

The aim of communication is to coordinate the behavior of the buyer and sell-
er though the exchange of articulated and unarticulated information, which always 
takes place in a specific context. The coordination of information exchange can 
relate to short term and long term time periods. In the short term, customer reaction 
is the most important – him making a transaction. However, in the long term, it is 
mainly about shaping the beliefs, opinions and attitudes of the buyer toward the 
company.

D. Maison claims that traditional communication is a source of hidden con-
sumer attitudes (Maison 2004, pp. 45–47). Nearly half of respondents stated that 
they never buy under the influence of traditional communication, but 36% believe 
that others do. Information about the lack of awareness of their own vulnerability to 
communication activities can be very important for merchants. It should be empha-
sized that traditional market communication is not a bad thing, because it provides 
consumers with information about products and companies, as well as supports the 
activities of sales representatives, but it should not be misleading.

Direct, personal communication is the original and primary form of market 
communication. It consists of presenting the company’s offer and activating sales 
via direct interpersonal contact between employees and potential buyers, with the 
aim of making a transaction. In contrast to other instruments of communication with 
the market, personal promotion is direct and highly flexible (Czarniewski 2010, 
p. 141).

The role of direct, personal communication is an important part of the market 
communication system of companies. It is emphasized in many segments of mar-
keting knowledge, making the quality of work of staff, including their communica-
tion skills, an important category. It is emphasized in services marketing, direct 
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marketing, relationship marketing and affiliate marketing. Companies focused on 
the customer experience are capable of properly managing their personnel, properly 
training employees that are in direct contact with customers by investing in them 
more than other companies, and properly managing the quality of the environment 
in which the service is performed (Berry, Wall, Carbone 2006, p. 16).

The basic tasks of direct, personal communication are as follows:
– obtaining information about the needs, expectations and preferences of 

customers,
– providing information about products, their characteristics, how to make 

a purchase, etc.,
– convincing customers and supporting sales through the provision of help, 

advice, instruction, explanation, presentation, etc.,
– forming the image and shaping positive attitudes of customers towards the 

enterprise (through the style of interpersonal contact, service culture, etc.).
With the development of new information technologies, traditional personal 

communication is being supplemented and gradually replaced by telephone calls 
and teleconferences. Interactive computer connections between the seller and the 
buyer are also significant. 

Direct, personal communication can be realized at the company’s headquar-
ters, or at their various points of sale (warehouses, shops), as well as the workplace 
of the customer or during trade shows. Direct contact with a potential buyer allows 
the seller to uncover the specific needs and requirements for specific products or 
services. It is possible to create unique and important value for the end customer 
only if one is familiar with their needs and expectations.

2. Factors influencing the effectiveness of personal communication

An important issue is the identification of customer needs. On the basis 
of a study of customer preferences, a profile of the main demands can be deter-
mined. Information about the needs of a given company can only be attained by 
asking a person who is a client of that company or a company representative. It 
should be added that questions ought to be asked in order from general to specific 
(in order to avoid misunderstandings). 

The next issue of importance is presenting the offer. The sales representative 
ought to have the highest degree of professionalism in the field of knowledge of the 
overall offer, particularly in relation to the product and its quality (Horowitz 2006, 
pp. 33–37). If the product is a service (and is complex, new and performed on items 
important to the client or on his body) – lack of expertise on the part of the seller 
usually eliminates the possibility of reaching an agreement in the form of a contract.
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Benefits for the customer should be emphasized (Lindstrom 2005, pp. 24–27),
not the technical parameters relevant to the producer (which are in fact a reflection 
of the benefits to the customer). It is important to match the presentation of individ-
ual benefits to their degree of relevance to the customer. 

Customers state objections in order for the vendor to lose confidence in his 
arguments, or because they have reasonable doubts that they want explained. 
A customer service representative must be immune to the objections raised; rather 
he should be prepared for them and be ready to eliminate them. He cannot reveal 
his emotions at this time, on the contrary, he must show the customer understand-
ing. It should be remembered that not all objections can be overcome.

It happens that some customers clearly express a negative opinion about the 
offer. Some customers may refrain from a purchase because they received a better 
deal from the competition. In this situation, the seller is not to blame for the fact 
that the customer walked away.

Most often, it is assumed that the right time to finish is when, after the presen-
tation of the offer and answering any objections, there are signs that the client is 
interested in making a purchase. These signs are in the form of specific questions 
from the client about: length of delivery time, range of currently available products, 
samples etc. The customer often signals his desire to buy (with which he should be 
aided).
The main benefits of a well-conducted sales process include:

– expanding relationships with existing customers,
– attracting new customers,
– supporting the introduction of new products or new offers on the market,
– weakening the position of competitors.
Distinguishing oneself from competitors requires the company (including the 

sales representatives) to be authentic, because in the era of the current “experience” 
economy, customers are looking for companies that provide unique experiences and
original brands (Gilmore, Joseph Pine 2007, pp. 22–26). The task of sales repre-
sentative is to communicate these new values to the customer.

The importance of personal selling depends on the type of product or service 
we are dealing with. As the value of goods (services) increase, and as the scale of 
the contract to be concluded is raised, along with the growing risk of not meeting 
the requests of the recipient, personal selling becomes more important, as does di-
rect contact between the producer (or his representative) and the customer (Dokurno 
2009, pp. 283–284). Personal selling is particularly effective wherever the infor-
mation customers need to make a buying decision cannot be fully provided by tradi-
tional market communication. It should also be noted that every customer is differ-
ent and requires individualized arguments.

A business partner should be empathic (have the ability to empathize with the 
way others think and feel). It is also important to be open. Openness is the ability to 
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act based on honesty. Openness implies that, rather than control the situation and 
retain information, the partner is ready to listen to new ideas and share information, 
which reinforces trust
8–9). Openness to change improves efficiency, which reinforces interest in main-
taining the collaboration. Continuity in turn increases trust that the partner will not 
behave opportunistically (e.g., use information inappropriately, mislead, deceive).
All these qualities somehow build a broad dependence that is the foundation of 
doing business.

At the same time it is necessary to have ample knowledge of one’s’ offer and 
of the company they represent. Due to the high degree of autonomy they have at 
work, vendors must possess strong self-discipline and motivation to succeed. 

3. Mechanisms to attract and retain clients and the effectiveness of commu-
nication

The client as a company’s capital is not a new idea, but it is something that 
economists have only recently started to study closely. Research conducted by “The 
Economist” at the end of 2002, among 681 executives, showed that their main areas 
of concentration should focused on consumers as clients of companies (65% re-
sponse rate). In second place, shareholders – 18%, in third place, staff – 11%, and 
in last place external communication – 5% of responses. At the same time, it was
indicated that the largest gap existed between the role of customers on the compa-
ny's activities and the accuracy of methods used in measuring the value of this cate-
gory (Gupta, Lehman 2005, pp. 3–7).

An important issue in business is first gaining and then keeping customers
(Nagi, Xiu, Chau 2009, pp. 2592–2601). Gaining customers is achieved through the 
undertaking of various activities by the enterprise aimed at attracting potential buy-
ers. In time, new customers become repeat customers, and in many cases, it is in the 
interest of the company to retain such customers. Retaining customers is often asso-
ciated with actions that differ from those undertaken when acquiring customers. 

Analyzing the cost of communication activities and their outcome allows one 
to seek out and implement a variety of ways to increase the efficiency of the com-
munication system. Customer development activities are mainly supported by in-
formation that specifies the patterns of choices made by customers. An increase in 
customer value can be achieved through effectively persuading customers to make 
an additional choice within the offer they have already decided upon (Rószkiewicz 
2010, p. 71). For these additional choices to be made, they need to be adequately 
communicated to a selected groups of customers. 

When clients are seen as an asset that impact shareholder value, traditional 
conflicts concerning the allocation of resources can be avoided, and internal organi-
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zational systems can be linked with the imperatives of value for the customer 
(Piercy 2009, pp. 445–447).

As shown by research and observation, customer retention is usually less ex-
pensive than the acquisition of new customers. Acquiring new customers is becom-
ing increasingly more difficult, because of the phenomenon of progressive media 
diversification, where customers pay less and less attention to the media, and 
a client’s time is becoming increasingly more expensive.

Customer value during the period of service may be defined as the present 
value of the customer, i.e. the discounted value of cash flow generated during the 
period of time the customer used the services of the company (Doyle 2003, p. 97). 
In the literature, it is becoming more and more common to see the term LCV (Life-
time Customer Value), meaning the value of customer transactions with the compa-
ny throughout the customer’s lifetime.

The concept of measuring customer value takes into account all cash flow 
associated with the client for the duration of their relationship with the company. 
Customer value is, in this case, the surplus value generated by the enterprise over 
the capital invested (Cwynar 2005, p. 119).

The development of organizations is becoming more dependent on growth and 
profitability of transactions per customer than on how effective they are in acquir-
ing new customers –240).

Propensity to buy reflects mainly the cognitive and emotional barriers and 
resistance of potential customers. Lack of knowledge and fear of making bad pur-
chases are frequent causes of low propensity to buy. Raising propensity (by means 
of an appropriate system of communication) is thus connected with overcoming 
these barriers and resistance.

In general, consumer value are all the advantages that a consumer (customer) 
has by entering into a relationship with the company, its offer or brand ( -
-Korona 2010, p. 22). In return for the benefits received, the customer generates 
cash for the company, profitability of transactions, information, image, trust, etc. 

It is increasingly common for a cooperation strategy to be based on trust in the 
relations between supplier and recipient. In the relational approach, the values cre-
ated in the course of the relationship are unique and require the involvement of both 
sides (Rudawska 2009, p. 15). Thus, the relational approach is based on the result of 
synergy and cooperation. 

The purpose of the company is to provide satisfaction for its customers. Main-
taining the level of satisfaction is mostly done by continuously improving products, 
launching promotional campaigns emphasizing the quality and the popularity of 
products and their new applications, providing special additional services, etc.

An important issue in adapting to the requirements of customers is result-
focused segmentation (Ulwick 2009, p. 103). This consists of extracting the most 
promising market segments, defining the results expected by this segment (e.g. in 
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the case of buyers of emitting and receiving devices, this can be: confidentiality, 
low risk of break ups or disturbances when calling) and proposing specific product 
characteristics that meet the needs of each segment. 

A second course of action is also relevant, the purpose of which is to reduce 
the possibility of switching suppliers (Garbarski 2005, pp. 95–96). This is when 
companies undertake activities related to the development of product varieties, 
offering an array of different brands, promoting complementary products, some-
times at reduced prices. 

Buyers who respond positively to the actions of companies aiming to retain 
them, take advantage of the offer and become loyal customers in a conscious or 
unconscious way, through inertia. Loyalty and inertia of buyers are the elemental 
phenomena associated with the process of retaining buyers. It is in the interest of 
the company to create customer loyalty through, among others, appropriate systems 
of communicating specific values for the customer (Stodolny 2006, pp. 59–60).

The question of loyalty and inertia refers directly to the typology of purchas-
ing decisions. Prudent decisions and non-routine decisions are associated with the 
full decision-making process. This type of decision refers to the purchase of prod-
ucts that are usually purchased periodically. However, the problem of retaining 
customers is associated with purchasing decisions that are made with greater fre-
quency. This type of decision is a question of loyalty and inertia.

Loyalty is the phenomenon of a consumer being dependent on a product 
brand. Buyer loyalty means the conscious repurchasing of goods of the same brand, 
at the same point of sale, or from the same supplier. An increase in the degree of 
consumer loyalty means that they are more immune to changes made by competi-
tors on the market. 

The longer a customer stays loyal to the company, the more he is worth to the 
company -Korona 2009, p. 17). Customer value for the company grows 
as customers enter into subsequent phases of a relationship with the company, 
since:

– acquiring each new customers is associated with increasingly higher costs 
(e.g. costs of market communication), 

– regular customers buy more if they have confidence in the company, 
– servicing regular customers takes less time, which increases the effective-

ness of the business,
– regular customers are less sensitive to price changes (cost of delivery), 
– regular and satisfied customers recommend your company to others, 
– regular customers have a positive impact on the image and confidence in 

the company.
It should be noted that loyal customers who are emotionally involved in the 

purchasing process are much more common on the markets of soft drinks, deter-
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gents, and the long distance stationary telephone sector than on the markets of 
clothing, internet services, or foodstuff. In turn, the segment of loyal, prudent and 
inertial buyers is usually more than half of all buyers. Retaining these buyers is 
essential from the point of view of business success, and requires intensive work, 
especially in market communication.

Customer value for the company is determined by their individual purchasing 
patterns (Peppers, Rogers 2005, pp. 106–109). Therefore, special attention is paid to 
the values and benefits customers wish to obtain from purchasing a product, as it 
allows for the prediction of their future behavior. Analysis of customer value and 
loyalty are increasingly used in determining market segmentation.

The strategy for the optimization of benefits for the customer should provide 
the desired and preferred values (products and services), at the right time and place 
convenient for the customer. In this case, individual offers can be accommodated, 
from simple modules to complex systems to satisfy needs. Implementation of this 
strategy can be realized by analyzing the history of purchases made or estimating 
future purchases. This requires the implementation of three of the following tasks
(Reichheld 2007, p. 106):

– value for customer must be designed by concentrating on specific customers, 
– implementation of a system for identifying and building value for each 

customer must be carried out in parallel in all departments, 
– the company's capability to continually provide customers with innovative 

new value must be developed. 
At the same time it should be added that in the era of strategic alliances and 

high mobility of employees (resources), the processes of value creation are often 
located outside the organization.

Acceptance of a particular product brand, as a consequence of achieving 
a minimum level of satisfaction, may result in re-purchase. The passive attitude of 
the buyer in making purchasing decisions makes traditional market communication, 
with its certain level of repeatability, a relatively effective form of communication. 

A significant disadvantage of mass media is the impersonality of the commu-
nication, and the high commission costs. In order to overcome these limitations, 
many companies use increasingly more individualized measures, such as direct, 
addressed mailings, telemarketing, and Internet tools.

Value for the customer is a unique combination of benefits received, including 
quality, price, convenience, timely delivery, and customer service in the period 
before and after the sale. The value perceived by the customer can be characterized 
as the difference between perceived benefits and perceived costs (sacrifice). Bene-
fits, as perceived by the buyer, typically include items such as the physical attrib-
utes of a product, service accompanying the product, the price etc. In turn, the costs, 
as perceived by the customer, include the expense of acquiring the product, order-
ing the product, and the risk of purchasing something undesirable.
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All of these factors can be controlled by the company and are thus subject to 
selection and shaping. By using the concept of integrated market communication, 
companies can thus shape the values of their offer (Czarniewski 2010, pp. 66–67).

In conditions of expansion and development, with the aim of increasing the 
efficiency of the communication system, a company should act in a way that makes 
it possible to rationalize costs. An important issue here are activities promoting the 
benefits resulting from the use of the product (especially among customers unhappy 
with the offers of competitors).

The main problem in the absence of expansion and development becomes the 
excessive focus on costs, due to insufficient focus on operation results (Rupik 2009, 
pp. 114–118). Consequently, excessive reduction of expenditures on a communica-
tion system leads to negative effects on market results (loss of market share, deteri-
orating market position, reduction in the effectiveness of the impact of marketing). 
Hence, the possibility of increasing the efficiency of the communication system in 
the absence of expansion and development should be seen primarily in the rational-
ization of operation results. This approach does not exclude taking action on the 
cost side. 

Increasing the efficiency of the communication system will promote activities 
such as the promotion of quality or popularity of the product, the promotion of 
complementary products, and supporting customer loyalty (e.g. by running loyalty 
programs). 

Table 1

Factors increasing the efficient frequency of communication

Market conditions Reasons for increasing efficient frequency 
Scope of competition strong competition on the market 

very active competitors in market communi-
cations 

Profile of the target market small or shrinking target market 
disloyal buyers to the brand 
characteristics of clients (younger, less edu-
cated) 
high repeatability of purchase of the product

Specificity of communication complex content of communication broadcast 
building a brand image (as the target of the 
campaign)
the use of a new spot in communication
the nature of the campaign (price reductions, 
sales, contests)

Source: own research based on (Nowak 2001, p. 120).



288

An important issue is the effective frequency of communicating customer 
value. It can be said that the effective frequency ranges from 1 (communication 
booster) to 10 (communication which raises awareness of new needs). The list of 
factors in favor of a higher level of effective frequency rate is shown in Table 1. For 
effective communication emission frequency that corresponds to actual market 
conditions, it is necessary to take into account the circumstances relating to the 
consumer, to the competition as well as to the nature of the communication.

Conclusions

In terms of the consumer market, the appeal of the product itself is not enough 
to achieve a sale. There can be many similar products of good quality on the mar-
ket. Hence, a company which limits its activities only to sales and distribution in 
a saturated market will find that these actions are not effective. Many corporate 
executives are still of the mindset that there is no need to promote a good product. 

Currently, it is not enough to produce goods and deliver them to the place of 
sale. The client must receive information about the product that convinces them of 
the advantageous qualities of the purchase for them. Without such action, the com-
pany’s products “disappear” among the masses of advertised products by the com-
petition.

Marketing communication can influence the decision to purchase a given 
product or be loyal to a particular brand, but the effect does not need to emerge 
during the advertising campaign. Often the effects are deferred and appear only 
during the use of other marketing activities such as the provision of samples, postal 
advertising, price cuts and the presentation of a given product.
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NOWE TENDENCJ OSOBISTEJ

Streszczenie

w systemie komunikacji rynkowej w dobie zmian w gospodarce. Autor prezentuje 
d-

niej. powinny 
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SYSTEMY AMI ELEKTRONICZNYMI 
W PROCESÓW

Streszczenie

W r-
9001:2008 oraz o-

wania systemów 
, n-

cjalne problemy z ich stosowaniem.
elektroniczny.

Wprowadzenie

u-
a-

jak W efekcie ych
, ych z burzliwego rozwoju techno-

o-
czesne, elektroniczne s
z wielu oferowanych obecnie na rynku. 

a-
, a-

stosowania system

.
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1. Dokument i dokument elektroniczny

W y
lub 

wykorzystania 
w celach informacyjnych, badawczych lub jako dowód” (Wikipedia.pl 2014) lub 

” (PN-EN ISO 9000 2005).

W
dysk komputerowy magnetyczny, elektroniczny lub optyczny, fotografia lub próbka 
wzorcowa, a

z
„dokument elektroniczny –

zapisany na informatycz-
” (Ustawa z 17 lutego 2005).

w-
nych Unii Europejskiej, np. w decyzji Komisji 2004/563/WE2: dokumentem elek-
tronicznym jest „zbiór danych wprowadzonych lub przechowywanych na dowol-

d-

a ego rodzaju prezentacja i wszelkiego rodzaju przedstawienie tych 
danych w formie drukowanej lub innej”.

2.

o-
zarz

ramach 
organizacji i zlecane a-

których z-
anie, monitorowanie, kontrola i doskonalenie proce-

. Wprowadzanie zmian 
na podstawie antycypowania
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3.

Norma ISO 9001:2008

dokumentacji, aby
k-

W
dokumentacji systemu , a nie na systemie dokumentacji. W celu 

elementy (ISO 9000:2005, pkt 3.4.5 i 3.7.4–3.7.6):
– udokumentowana polityka 
– , a ,
– udokumentowane procedury,
– – z nim zaso-

specy-
ficznych projektów, produktów, procesów i kontraktów”,

– zapisy, definiowane jako dokumenty, „w których przedstawiono uzyskane 

– specyfikacje,
– inne dokumenty potrzebne do zapewnienia skutecznego planowania, prze-

a-

o-
zakresie tworzenia dokumentacji systemowej, sposobu jej zatwier-

. J

(ISO 9001:2008) o-
identyfikacji dokumentu, przechowywania, wy-

szukiwania, okresu przechowywania, sposobu rozmieszczenia i dystrybucji doku-

struktury procesów i ich wyników. Norma ISO 9001 nie precyzuje formy dokumen-

dia-
gramu przebiegu procesów oraz map procesów.

Te dwa rodzaje e-
a-
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nizacji (poziom makro).
ch, a przez to lepszego wspierania 

doskonalenia procesów,
a-

Norma ISO 9001:2008 wymaga dokumentowania wyników procesów w po-
staci zapisów w zakresie:

–
–
– ,
– ,
– ,
– ,
– ,
– wzorcowania i sprawozdania,
– ,
– ,
– nadzoru nad wyrobem niezgodnym,
– i zapobiegawczych.

ó-

e-
j-

mu : zdefiniowanie , ocena 
ych systemów, , zaprojek-

, oraz utrzymanie 
(Hernad, Gaya 2013).

4. Systemy a dokumentami elektronicznymi

macyjnych dokumenty coraz 

takie p
(uwierzytelnionym r-

a-
ia, szczególnie w organizacji dynamicznie roz-

. e-
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o-
i-
e-

chanizmy obiegu dokumentów – o-
wania do wczytywania, gromadzenia i kontrolowania obiegu dokumentów elektro-
nicznych.

systemy typu DMS (Document Ma-
nagement System), które definiowane e-

dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych kopii dokumentów papierowych 
(AIIM 2014). Pierwotnie

systemy informatyczne, które
d-

nizacyjne, polityki i procedury oraz 
i dal-

szego wykorzystania zgromadzonych dokumentów – do wspomagania pracy gru-
powej i nazywane 

). W definicji 
AIIM definiowane jako „strateg o-

W systemie ECM a-
nie dokumentami DMS jest tylko jednym z elementów (rys. 1).

w tzw. repozytorium – a-

papierowych i cyfrowych itp. Zarówno mechanizm przechowywania, jak i opro-
gra

o-

– metadane – a-
syfikowanie i wyszukiwanie dokumentów, nie gromadzone przez system 

–
– wersjonowanie – przechowywanie poprzednio zapisanych kopii pliku,
– funkcja biblioteki – w check-out/check-in), 
– w – i wspólna edycja, 
– wsparcie dla procesów biznesowych – definiowanie obiegu dokumentów,
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– archiwizowanie – przenoszenie starych plików ,
– bezpi – i-

,
– publikowanie, dystrybuowanie,
– podpisywanie cyfrowe – .

zapisy (akta, rekordy firmow records

specjalnego traktowania i zabezpieczania niszcze-
nia zapisów jest uregulowan e-
mentowany jako funkcja systemów DMS.

Rys. 1.

.

5. n-
tami elektronicznymi w doskonaleniu procesów

ISO 9001:2008
a-

– papiero-

grupowa

wwww

zapisami 
elektronicz-

nymi

zapis
elektro

Obieg 
dokumentów

dokumentami grupowa

wwww

onicz-
nymi

elektro
ny

Obieg
dokumen

dokumentami

Przechwy-
tywanie

Dostar-
czanie

Archiwiza-
cja

Groma-
dzenie
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wymi czy elektronicznymi w postaci plików – jest niedogodne. Ma to miejsce 

o-
skonalenia organizacji wymaga nieustannego poszukiwania prawy 
procesów

y-
–

a przede wszystkim funkcja 
wersjonowania, która pozwala na starszej wersji dokumentu, porów-
nanie i .
Wersjonowanie alenia 
procesów,
(Dobrowolski 2013). W przypadku gdy doskonalenie procesów przebiega grupowo,

funkcje bibliote
powiadamianie uczestników o

prac, harmonogramowanie prac w grupowych kalendarzach i przekazywanie doku-
mentów w obieg do kolejnych odbiorców w g zdefiniowanych ról. Po zako
czeniu prac u-

–80% danych w organizacjach k-
turyzowane (Alalwan, Weistroffer 2012)

. S
próby stosowania

systemów
(Jecan 

2008) u-
lacj , transfer i dyfuzj (Greco i in. 2013). a-

analizy wiedzy i danych o procesach, ich historii przebiegu i wzorcach. 
e-
b-
a-

miczny rozwój technol

t-
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w doskonaleniu procesów.
e-

i-
epozyto-

y-
u-
u-

rowe) sadnione obawy o spad u-
ak do e-

e poufnych danych – a-
ownikom przez Internet poza 

a-
sowych i zabezpieczania, szyfrowania dokumentów i transmisji danych (Liu 2011),

lkich orga-
, o-

– a-

Podsumowanie

Zastosowanie nowoczesnych technologii stanowi istotny element doskonale-

o-
ami elektronicznymi. Ce-

rzeszkód ku temu, 
w procesie projektowania procesów, jest niewiele. d-

ny do know-how – pro-
blemy to koszty ludzka
stwem dokumentów w postaci elektronicznej.
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ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS IN IMPROVING 
THE QUALITY OF PROCESSES

Summary

The paper presents the requirements for managing documentation in the standard-
ized quality management system ISO 9000:2008 and the possibility of applying elec-
tronic document management systems in improving the quality of processes as well as 
potential problems associated with it.
Keywords: quality management system, documentation, electronic document.
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SYSTEMY INFORMATYCZNE W MODELU SAAS WSPI
POWSTAWANIA ORGANIZACJI WIRTUALNEJ 

Streszczenie

funkcjonowania dla takich podmio-
tów jak organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna na wszystkich etapach swej dzia-

W
przedstawiono proces powstawania organizacji wirtualnych,

a-
o-

wstawania organizacji wirtualnej.
organizacja wirtualna, model SaaS.

Wprowadzenie

Gospodarka elektroniczna o-

elektronicznej jest proces 
a-
a-

tycznych. Efektem wirtualizacji jest powstanie specyficznych podmiotów gospo-
i-
o-

1
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systemów informatycznych.

temami infor-
tradycyjnych form nabywania i eksploatacji syste-

mów informatycznych jest model SaaS (ang. Software as a Service – oprogramo-

poszczególnych faz powstawania organizacji wirtualnej systemami informatyczny-
,

proces powstawania 

powstawania organizacji 
wirtualnych.

1. Proces powstawania organizacji wirtualnej w gospodarce elektronicznej

aktywne wykorzystywanie technologii teleinformatycznych w procesach bizneso-
a-

tycznych pr

Informatyzacja procesów biznesowych zachodz

wirtualna. 

kooperacji wyspecjalizowanych i rozproszonych geograficznie 

o-
o-

przez -komunikacyjnej – dla realiza-

(Dziembek
2009, s. 361). Organizacja wirtu

ludzkich, informacyjnych, rzeczowych i finansowych
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ponu-

e wspól-
nie i w efektywny sposób l-
nej, którym jest zl

k-
u-

Fazy powstania organizacji wirtualnej 
przedstawiono na rysunku 1 i pokrótce scharakteryzowano w tabeli 1.
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informacji
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do realizacji
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i pozyskanie zlecenia

P
P
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P – Podmiot
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I – Integrator
PK –

Koegzystencja Rozpoznawanie

Formowanie

Rys. 1. Proces powstawania organizacji wirtualnej 
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Tabela 1

Fazy powstawania organizacji wirtualnej

Faza Charakterystyka fazy powstawania organizacji wirtualnej

K
oe

gz
y-

st
en

cj
a

R
oz

po
zn

aw
an

ie

W
,

i kompetencjach innych jednostek, co wynika r a-
informacji pozyskanej z mediów ,

y-
ania w ramach sieciowych struktur takich jak organizacja wirtualna. Wzajemna wiedza 

Fo
rm

ow
an

ie

W kolejnej fazie wybrane po ,

analizowane i konfrontowane

, które 
itp. 

wanych zysków),
– stosowna informacja 

na podstawie 
swoich kompetencji

i-
,

a-
– ma mie

–

, adczeni jest,
e

ra OW

sformowana OW p

aktywnym 
zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej (Jurga 2009; Strader, Lin,
Shaw 1998)

IT n-
a-
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e-
rami a klientem.

2. Model SaaS jako forma e-outsourcingu IT

owania sys-

e- n-
cja na rynku IT oraz wzros
i rozwój obliczeniowej” modelu pozyskania 
i eksploatacji systemów informatycznych. Ogólnie model SaaS jest to biznesowa 

przez 
producentów oprogramowania, d-

wykupu licencji, przy zastosowaniu abonamentowej metody . Model SaaS 
snych zasobach odbiorcy spo-

sobu nabywania i eksploatacji systemów informatycznych (tzw. model on premise). 
Poprzez zastosowanie modelu SaaS odbiorca nie dokonuje zakupu, utrzymywania 
i doskonalenia platformy serwerowej oraz unika prac administracyjnych zw a-

(Herbert, Dent 2007). Aplikacja 
w modelu SaaS ulokowana jest w specjalnych centrach danych 

o-

a-

(Dziembek 2010)
-

i czasu eksploatacji oraz zakresu funkcjonalnego oprogramowania. 
W modelu SaaS , np.

a-

systemy e-biznesowe, systemy komunikacyjne (chat, wideokonferencje, e-mail), 
a-

tencjalne 



Damian Dziembek306

(zaprezentowane w tabeli 2) e-

u informatycznego.
Tabela 2

o .

Dynamiczny rozwój modelu 

h-

rozwoju tego modelu eksploatacji aplikacji a-
a-

dawczo-konsultingowych (np. IDC, Gartner) 

3.

Proces powstawania organizacji wirtualnej wymaga pozyskiwania, przetwa-

Software as a Service

– a-

–
–
zasobów IT,
–
–
– (interfejs stanowi 

,
–
– redukcja ryzyka inwestycyjnego w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych,
–
– przeniesienie odpowie

–
–

– h-

–
z zasobów IT,
–
–
do potrzeb klienta oraz migracji danych,
– wyso y internetowych, 
– z-
nych aplikacji,
–
–
i przetwarzanych danych,
– a-
cji, 
–
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. roz-

wspomagane przez te same typy systemów informatycznych.

Tabela 3

powstawania OW systemami informatycznymi

Faza
powstawania organizacji wirtualnej

R
oz

po
zn

an
ie

i-

oj
czy prostych witrynach WWW. Potencjalni partnerzy,
danych (np. specjalistycznych stron WWW, baz danych online

trzebach klienta. Precyzyjniejsze 
informacje
(np. poprzez e-mail, chat, komunikator

, systemy CRM, systemy biurowe, systemy komunikacji.

Fo
rm

ow
an

ie

t-
potencjalnych partnerach OW. Szcze-

klientach OW (np. dane teleadr h (np. 

u-
mentów (np. ofert, zamówie itp.).

o-
miot 

n-

-biznesowe – umentów, 
generowanie kontraktów

cjalistyczne agenty 

itp.). 

itp.).
Na tym etapie ,

–
yjne (np. 

klienta w zakresie powierzonego zlecenia. Integrator, ,
i-

gu dokumentów, systemy workflow itp. Systemy t i-
integratorowi

systemy komunikacyjne, systemy CMS, systemy ZP, systemy obiegu doku-

o .
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o-
szczególnych faz powstawania organ

W realizacja) s-

o-
wanie a-

4.

form jak organizacja wirtualna sprzyja zastosowaniu 
c-

aaS, które 
do wspierania procesów powstania organizacji wirtualnej.

W tabeli 4
d-

Tabela 4

oferowanych w modelu SaaS

Typ systemu 
informatycznego

Systemy CMS eKOMAKO CMS/Komako, Lavina CMS/Javatech, Siteor CMS/Radgost.
Systemy biurowe Google Dokumenty/Google, Office 365/Microsoft, Zoho Pakiet Biurowy/Zoho Corp.
Systemy CRM BizCRM/Possible, NetCRM/NetCRM, CRM/Acreo, MTEC/ FirmaO, CRM Funnela/Flux.

projektami
EasyProjects/Logic Software, Planimo/Planimo, PM Compas/PM Partner, Project Thunder/Itodo, 
Daptiv/PPM Solutions, Zoho Projekty/Zoho Corp Iproject24/Partner 24.

Systemy komunikacyjne Emailforge4/Splio, System Sare/Sare, LiveChat/Livechat Software, Zendesk/Zendesk, Szkolenie-
Spotkanie-KonferencjaOnline/TransmisjeOnline, OnSync/Digital Samba.

Systemy obiegu 
dokumentów

eDokumenty/BetaSoft, ISOF DMS/Heuthes, Zoho/Zoho Corp, StoreQ/Planet Soft System Dokus/HIS, 
Obieg Dokumentów/ObjectConnect.

Systemy workflow ISOF Worflow/Heuthes, Contman Workflow/Contman, Plus Workflow/Suncode.
LivePlan/ Palo Alto Software, ProjecTools Cost Control/ ProjecTools.

Systemy BI BIME/BimeAnalytics, Eureca/ControllingSystems, IBM SPSS/IBM, Zoho Reports/Zoho Corp

o .

jako-
organizacji 

wirtualnej.
platformy systemowe
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Podsumowanie

Proce a-

a-
niami informatycznymi. a-
nego w modelu SaaS

e-
my komunikacyjne z-

strukturach jak organizacja wirtualna. Potencjalny lub wykreowany w ostatniej 
fazie powstawania OW integrato
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INFORMATION SYSTEMS IN THE SAAS MODEL SUPPORTING CREATION 
PROCESS OF VIRTUAL ORGANIZATION 

Summary

Digital Economy is an environment for the operation of such entities as a virtual 
organization. The virtual organization on the all stages of its operations can be support-
ed by different kind of information systems. In this article at the beginning there was 



Damian Dziembek310

presented the process of creation of virtual organization and next there was discussed 
specificity of the SaaS model. In the further part of the article there were presented 
information systems offered in SaaS model which could be used in the process of virtu-
al organization creation.
Keywords: virtual organization, model SaaS.

Translated by Damian Dziembek
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ÓW ELEKTRONICZNYCH

Streszczenie

Wybory w
i

sytuacjach, w których, cho
odporny na naci-

o przy-
padku wyboru przew czy partii politycznej) ze

e-

atury psychologicznej.
wybory elektroniczne.

Wprowadzenie

z systemami podobnymi do 
ankiet internetowych lub z systemem, w
nieniu formularza na ekranie c w lokalu wybor-
czym (tak jak np. w USA). W
o usprawnienie procesu zbierania i
Chcemy
w

1 a-
tyki.
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w
z u-
tecznie wykorz owych ankiet na temat 
produktów w sposób niepodatny na manipulacj
(np. wynajmowanie firm do pisania pozytywnych opinii o produktach sklepu).
W

w z którego ist-

1. Cechy wyborów elektronicznych

w danym 

(Report 
2001):
1. –

w .
2. – w

raz (a a).
3. – .
4. –

.
5. –

w ostatecznym rozrachunku.
6. – -

.
7. – w koalicji) nie po w stanie 

, z .
8. ang. fairness) – w stanie 

w .
9. i – uniemo

,
,

.
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10. –

.
11. – bez utraty jakichkolwiek 

w obliczu licznych awarii, w
i .

12. – system i

uszeregowanie, dopisywanie dowolnych kandydatów, etc.
13. –

przez osoby o .
14. Wygoda – w

bez posi czy wykonywania trudnych operacji.
15. –

.
16. – w stosunku 

, które system oferuje (w
.

2.

y-

1. Systemy z w lokalach wyborczych – dobrze znany, powszechnie 
w w lokalu 

i

i w
kontrolowane.

2. –
, takie jak bankomaty albo inne dedykowane komputery. 

3. –
osobistego, z 

, w ,

z serwerów i 
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i
w praktyce st

mechanizmy takie jak specjalne karty do
informacje, tak w , na 

(Chaum 2001) w 
w niektórych 

z (Nitschke 2008).
system ThreeBallot (Rivest 2006)

a mimo to ma 

w tra-

m-
i

siebie jeden raz w
zawiera perforacj j-
nej

w –
zaznacza jego nazwisko w , na 
których nazwiska nie zaznaczone ani razu lub zaznaczone trzy razy, nie 

Po zaznaczeniu kandydatów w spe-

o-
, tc.). 

a o-
ru jednej z nich i otrzymania jej kopii w e-
szane w urnie z

a ublikowane na ang. bulletin board) 
w jako tzw. uwierzy-

tel
komitetowi wyborczemu w taki sposób o-

w i

– , , i-

W o-
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sów na danego kandydata, ,
kartach, i

aku skomplikowanej kryptografii

,
i porówn

nazwiska. Mimo to w o prawdzi-
o-

w konkretny 
w).

Jednym z o-
ang. mix networks

wyborczy opracowany przez Chauma (Chaum 2004, s. 38–47)

Syste uwagi mechanizm kryptografii wizual-
nej (ang. visual cryptography i-

z losowo rozrzuconych kro-
z

siebie i
zasadzie analogicznej do funkcji XOR, t

o
mocy obliczeniowej (Shannon 1949, s. 656–715)
warstw i

Wyborca w w lo
stosowane w

w u-
z czytelnego n e-

ang. onion) – elektroniczny kod (Rac-
koff 1993) u-
kowane na dwóch warstwach, tak
wydrukowaniu wybiera, e-
nie, a –
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u-

a dzi –
Zastosowanie bardziej skomplikowanych mechanizmów kryptograficznych,

w , o-
i specjalne karty do

(Adida 2006).

i –
a do zaznaczenia wyboru, a po lewej – nazwiska kandydatów, koniecznie

w , z-

dwie karty, z
zdrapanie zdrapki i

, a nie odry-
i

a y-
i niszczy, a

co wyborc

3.

W
kryptograficzne jak w n-

a bezwarunkowo bezpiecz-
ne (Shannon 1949, s. 656–715) i

a-
, takich jak 

np. (Gogolewski 2006).

W
i o-

o
zastosowany tzw. oraz RPC (ang. Randomized Partial Chec-
king w z „cebulek” 
pol

zaufana osoba (i z o-
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atnego, a
, a-

osoba ta nie dokonuje przy tym nied
w

Standardowym sposobem kontroli jest RPC (Jakobsson 2002) –
o-

wy deszyfrowanych przez niego cebul2

W ten sposób
z nich zostaje sprawdzona, ale nikt nie 

jest w z
, co z z pary, to nie wiemy,

i vice versa takiemu mechanizmowi

a
W systemie Scratch & Vote przygotowanie i sprawdzanie cyfrowych kodów 

wykorzystuje homomorficzne szyfrowanie asymetryczne systemem Pailliera (Pail-
lier 1999) – mno-

,
zde

, y-
frowane postaci). Bez wchodzenia w

o-
z liczników bez wiedzy o tym, który 

w i

Podsumowanie

w przypadku wyborów 
elektronicznych w z
stosowania w i i-

2

k cebul wynosi (½)k, dla porównania szansa trafienia 
„szóstki” w
manipulacji 24 cebul.



318

w radach nadzorczych, zbieranie opinii etc.), z –
przynajmniej niektóre z proponowanych
w w czasie eksploatacji (w porównaniu z oferowanymi mo

z z u-
tery, drukarki) i wyma i-

a-
lacja stosownego oprogramowania

3

z
w formie tradycyjnej, a

,
w

i przez osoby o ograniczo-
ruchu) bez 
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ELECTRONIC VOTING SECURITY

Summary

Traditional elections are usually associated with considerable expenditures and 
organizational overhead. Implementations not requiring such expenditures could be 
used in situations where the majority of stakeholders, while believing that it is important 
for the process to be fair, anonymous, verifiable and coercion-resistant, also agree for 
certain “simplifications” (e.g. casting of votes by phone in political party or trade union 
chairman elections) due to lack of recognized solutions (e.g. systems with a recognized 
security certification). We show that the technical solutions already exist, and the only 
problem is the psychological barrier. 
Keywords: electronic voting.
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WYBRANE ASPEKTY MODELOWANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH 
ORGANIZACJI WIRTUALNEJ

Streszczenie

Mode
, czy metody 

rocesów wykorzystywane w j-

modelowanie procesów biznesowych, organizacja wirtualna.

Wprowadzenie

prowadzenia dzia-
, a-

,
y-

czy t
i z tego powodu organizacje „od-

e-
ch ammer, Champy 1995, 

s. 31) tego typu organizacji n-

1
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tem jest organizacja wirtualna (OW). Zachodzi zatem pytanie, czy znane metody 

na preferencje
produ a-

-biznesu.

1. Istota modelowania procesów biznesowych

z-
nesowych jest kompleksowa metodyka projektowania procesowego zaproponowana 

e-

radykalne przeprojektowanie procesów bizne-
. Mode-

,
rocesami obejmuje

takie jak: identyfikacja procesów, ich analiza, mode-
lowanie, symulacja, realizacja, uruchomienie, monitorowanie oraz optymalizacja.

e-
sów biznesowych. jest tworze-
nie mapy procesów. Jest ona wizualnym zestawieniem procesów a-

,
ej analizy etapów pro-

cesów, pod (Kasprzyk 2005, s. 53). 
Modelowanie procesów biznesowych (ang. business process modeling) jest dzie-

zentacji i danych oraz 
tymi elementami jest postrzegane jako podstawa optymalizacji 

2

modelowania procesów biznesowych po-
trzeby organizacji ustalania celów modelowania 
procesów biznesowych. a-

ustalenie zakresu prac w b a-
cjach oraz o modeli procesów 
biznesowych.

2 Modelowanie procesów ma na celu ustalenie, w jaki sposób dzi
zwany stan AS-IS), -
BE (pl.wikipedia.org, 2012).
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dentyfikacja 
procesów biznesowych realizowanych w organizacji i tych elementów organizacji
(jej jednostek organizacyjnych) ,
oraz hierarchizacja samych procesów. Stanowi to 

wybranych procesów 
identyfikacji wszystkich ról, produk-

a, w jaki sposób biznesowe przypadki 
poszczególnych pracowników 

w realizacji danego procesu. To, z-
nesowych, to m.in. (Drejewicz 2012, s. 78; Jurga 2010, s. 109–111):

– zdefiniowanie procesu (jakie zdarzenie 
inicjuje proces i 

–
– 3 oraz odbiorców jego rezultatów,
– o-

cesie (jednostki organizacyjne lub pracownicy zgodnie z ich kompetencjami),
– , i-

–
– ustalenie mierników procesu.
W celu zrozumienia modelów procesów biznesowych

, jak go 

gumki i papieru o-
nych programów 

p
interpretowany lub w ogóle nie e-

notacji4 wizu-

ARIS 

3

4

d. (www.wikipedia.pl). Notacja opisu modeli 

n-
tów procesów, analityków, ja na poszczególnych szczeblach
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PLATFORM5 (Keller i in. EPC6,

notacje wspomniana notacja EPC 
oraz BPMN7

takie jak iGrafx, ADONIS, MsVisio.

w modelowaniu procesów biznesowych w organizacjach tradycyjnych, to cieka-
wym zagadnien

, czy modelowanie procesów biznesowych OW ma sens i czy w ogó-
to pytanie, a-

wowe zasady funkcjonowania organizacji wirtualnej.

2. Funkcjonowanie organizacji wirtualnej

Termin ‘organizacja wirtualna’
idow, Malone 1992). Wirtualne organi-

zacje

nizacji gospodarczych 
(Grudzewski, Hejduk

. Organizacja wirtualna nie 
y-
o-

Wirtualna forma zorganizowania biznesu, oparta 
przede wszystkim na komunikacyjno- eciowych 
(Jurga wyni

5 ARIS (Architektura Zintegrowanych Systemów Informacyjnych; ang. Architecture of In-
tegrated Information Systems, niem. Architektur Integrierter Informationssysteme) – metoda 
analizy i modelowania a

zaproponowana w 1991 r. jako koncepcja ramowa kompleksowego modelowania wspomaganych 
komputerowo systemów informacyjnych.

6 EPC (ang. Event-driven Process Chains) –
7 BPMN (ang. Business Process Modeling Notation) – y-

wania procesów biznesowych rozwijana przez OMG (Object Management Group) i promowana 
. (BPMN 1.0) 

(www.omg.org, www.bpmn.org).
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z cech charakterystycznych dla organizacji wirtualnej. m.in. (Jurga 2010, 
s. 23–24; Scholz 1997, s. 16–18):

– Rozproszenie geograficzne. IT
e od ich fizycznej lokalizacji. Dlatego OW

.
– Kluczowe kompetencje uczestników. W organizacji wirtualnej dobór part-

i-

– R . Konfiguracja partnerów organizacji 

.
– T .

o-
rzystania okazji rynkowych.

– Z . OW

– Zaufanie. P tki 

.
– Koncentracja na kliencie. a w or-

klienta 
ciu celów biznesowych.

Zmienny, dynamiczny a

cykle (rys. 1).

azy cyklu jej istnienia. Fazy cyklu 
jej kolejnym dynamicznym stanom, czyli 

kreowaniu, aktywizacji, dekompozycji i hibernacji. Impulsem tworzenia organizacji 
wirtualnej jest zidentyfikowana okazja rynkowa. W fazie identyfikacji uruchamiane 

segmentach otoczenia, zakresu dz kurentów oraz poszukiwaniu nisz 
rynkowych itp. e-

partnerów o odpowiednich kompetencjach. Po iu procesów 
z projektowaniem i formowaniem organizacja wirtualna wkracza w o-

. rzez 
OW a-
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w stan hibernacji w ocz i-
gurowanie organizacji na potrzeby nowego zadania.

Rys. 1. Cykl

o .

3. Modelowanie procesów biznesowych organizacji wirtualnej

z uspraw-
nianiem fun e-

e-
odele procesów standary-

zu wykonywane funkcje w ramach danego 
sens, , gdy zachodzi potrzeba 
jego uruchomienia. Organizacja wirtualna wykazuje

r-
modelowanie procesów biznesowych organiza-

.
1. od charakteru 

,
,

2. a-
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, a jest to istotne wymaganie 
przy modelowaniu procesów biznesowych.

3. Z punktu widzenia p rocesy biznesowe 
we

wspólnie, dla firmy 
B. Zarówno ,
rzecz organizacji wirtualnej,

o-
od tego, ,

4. , czyli takie, które 
,

,
, , czy i w jakim 

kreowania, aktywizacji, dekompozycji i hibernacji organizacji wirtualnej, czyli 

,
modeli referen-

cyjnych8 tych procesów.
M

organizacji i

(w tym przypadku innych organizacji 
wirtualnych), z „gotowych” dla poszczególny Ga-
bryelczyk 2006, o-
wych procesów biznesowych w organizacji. Wykorzystanie modeli referencyjnych 
zdecydowanie przys

. C
tylko specyficzne dla danej organizacji fragmenty procesów.

. r-
, jak rów-

-handlu (np.
sklepy internetowe),
w przestrzeni (np. organ a-

8

modele referencyjne prezentuj
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a-
ile w organizacji wirtualnej w sferze 

e- towarów
na strukturze wytwórczej i logistycznej

innych uczestników przestrzeni rynkowej
procesów) od
tego, czy ma np. techniczno-organizacyjn
dobrze zaprojektowane procesy informacyjne.

stosunku do klientów organizacji, 

do tworzenia 
modeli referencyjnych zamiast docelowych. Warto przy okazji zazna a-

9 (Jurga 2010, s. 25). 
j-

, aktywizacji, dekompozycji i hibernacji 
organizacji wirtualnej.

e-

raczej nie jest 

procesy realizowane na
jako procesy docelowe,

Podsumowanie

jest integra-
cja i koordynacja procesów gospodarczych. Tradycyjne metody aktual-
nie wykorzystywane do projektowania procesó

on-
strukcja OW wymaga bardziej skomplikowanego projektowania procesów bizne-
sowych, ma to miejsce w przypadku organizacji tradycyjnych. Tematyka jest 

r-

9 o-



Wybrane aspekty modelowania procesów biznesowych organizacji… 329

o-
delowania procesów biznesowych organizacji wirtualnych.
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SOME ASPECTS OF MODELING BUSINESS PROCESSES 
IN VIRTUAL ORGANIZATION

Summary

Business process modeling is related to the organization process. These include 
virtual organization. This article is an attempt to answer whether methods and modeling 
tools used in traditional enterprises are applicable to the virtual organization.
Keywords: modeling business process, virtual organization.

Translated by Aleksander Jurga
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PROBLEMY KLASYFIKACYJNE 
EATYWNEGO

W MODELACH PORÓWNAWCZYCH GOSPODAREK EUROPEJSKICH

Streszczenie

n-
cja
system kodów NACE, który to jednak 

dkowanie klas staty-
kreatywnej ni

,
- i makroekonomicznej 

przedstawiona 

e-
go na po
w znacznym

l-
ii Europejskiej.

, klasyfikacja 

1
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Wprowadzenie

danymi wymaga 
tworzenia jednolitych klasyfikacji produk

zbierania i grupowania danych. Klasyfikacje
e nomenklaturami, do podstawowych instrumentów, bez któ-

zbierane. Zasadnicze znaczenie systemów 
klasyfikacyjnych polega na wprowadzeniu ,
jak i do prezentowania danych, nia analiz porównawczych 
stosowanych we wszystkich krajach przez instytucje Wspólnoty 
oraz organizacje europejskie.

Obecnie w Europie do klasyfikacji – stosowanej do
klasyfikacji – , m.in.:

– ISIC – International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities (

.
– NACE – Nomenclatures des Activites de Communauté Européene 

(
– PKD2007 – Polska Klasyfikacja .
Prowadzi to do 

ch

o-

1. Koncepcja y-

‘ e-
atywnego’ Ekonomia kultury 
w Europie (The Economy of Culture in Europe, European Commission 2006). 

z
,

nowane nowe ramy oparte 
‘sektor kultury’, który obejmuje tradycyjnie 

rozumiane obszary sztuki i
, oraz ‘sektor kreatywny’ y-
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i produktów poza
‘proces radiacji” (The Econo-

my of Culture in Europe, European Commission 2006). Proces radiacji zaprezento-
wano na rysunku 1.

Poza
kultury

y-

k-
e-

ment poprzednich poziomów 
w proces produkcji.

a-
twienie tworzenia, produkcji 

Rys. 1. Proces radiacji
o The Economy of Culture 2006, s. 53).

Proces ra

– ty kultury, np. ‘obszar sztuki’.
– które wy-

, to znaczy ‘ ’.
– , , a jed-

W takim przypadku dotyczy to ‘ ’, a nie tylko ‘ ’ a-

e-

PO

KREATYWNE

KULTURY

OBSZAR 

SZTUKI
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a-
–

istotne dl (The Economy of Culture 
2006, s. 54).

– Okr y-
, na kapitale wiedzy.

i prywatny. Zgodnie ze szwajcarskim modelem trójsektorowym sektor kultury dzie-
na zasadniczy obszar produkcji artystycznej/ z-

ny, non-profit) i prywatne (zorientowane rynko-
-profit’, 

sektor trzeci postrzegany jest jako kultura ‘zorientowana na zysk’ lub ‘komercyjna’ 
. Na rysun-

ku 2 zaprezentowano szwajcarski trójsektorowy model sektora kultury.

Rys. 2. Szwajcarski model trójsektorowy sektora kultury
(First Report 2003, s. 26).

e-

oraz niezorientowanych na zysk sektorów kultury i dostarcza informacji zwrotnej 
o innowacjach –

samo ci do absorbo-
wania trendów kulturowych oraz szybkiej reakcji na zmiany na rynku i jest to 
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o-

r-

Tabela 1

Obszary Sektory Podsektory

ZASADNICZY 
OBSZAR 
SZTUKI

sztuka wizualna
,

malarstwo,
,

fotografia,
teatr,
taniec,
cyrk,
festiwale,
muzea, 
biblioteki,
archiwa,
stanowiska archeologiczne

przedstawienia

dziedzictwo

OBSZAR 1:

KULTURY

film i video
rynek muzyki rejestrowanej,

gromadzenia odbiorców w sektorze 
muzycznym,

,
magazynów,
gazet

tv i radio

gry wideo

muzyka

OBSZAR 2:

KREATYWNY

projektowanie projektowanie: 
o moda, 
o grafika, 
o
o produkty

architektura

reklama

o (The Economy of Culture 2006).

zasadni-
, l-
telewizja, gry i oprogramowanie, 

architektoniczny, rynek reklamowy, inne
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2.

Stworzenie unijnej klasyfikacji akroni-
do gromadzenia porównawczych danych staty-

o-
wana w 1990 r., od 1 stycznia 1993 r. Kra-

dotycz
cych o-
we przepisy.
w NACE. o-
wej Klasyfikacji
potrzeby UE. Struktura NACE k SPA 
(Klasyfikacja Produktów wg Ro o-

, która na europejskich klasyfikacjach NACE, SPA 
i PRODCOM.

gospodarki oraz szybkim rozwojem nowych dziedzin, szcz
podobnie jak inne 

klasyfikacje, równie NACE podlega okresowym uaktualnieniom, za co odpowie-
dzialna jest Komisja Europejska,

, m.in. Euratexem. K 1990
NACE Revision 1.1

1 stycznia 2008 NACE Revision 2 (Rev.2). O ponadto dwie mo
modernizacj systemu

, lub NACE do NAICS2, tak aby obie klasyfikacje umo

3. e-
atywnego na potrzeb

tora innych/nowych form 
, sektor ‘inne/n o-

nej lub kulturalnej

Nomenclature 
statistique des activités économiques dans la Communauté européenne – NACE). 

2 NAICS –
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znie. Pierwszy 
o-

-, trzy- a-

asnych krajowych systemach statystycznych. 
System kodów NACE 

,

czy l-

w-
e-

W tabeli 2 przedstawiono model kategoryzacji form 
w oparciu o s

w odniesieniu do klasyfikacji NACE i PKD. Lista oparta jest na klasyfikacji suge-
rowanej w opracowaniu The Economy of Culture in Europe (European Commission 
2006, s. 308–311). 

sektora 
. Stosow-

ne klasy NACE poziomu czwartego
kolumna zawiera klasy identyfikacji ce do kodów NACE w ramach 
okr

wymienione w opracowaniu z

o-

w
obszarze gospodarczym sieci handlu specjalistycznego:

tów.

galerii sztuki. 



338

Tabela 2

Sektorowy w odniesieniu do klasyfikacji 
NACE i PKD

Obszar/
sektor NACE poziom 4 PKD

Rynek 
sztuk widowi-

skowych

90.01 Sztuka widowiskowa
90.03
90.02
widowiskowe
90.04 Funkcjonowanie obiektów sztuki 
(prywatne)

92.5

92.7
92.3
92.5

Rynek 
sztuki

47.6
a-

nych sklepach
74.20
90.03
91.02 Muzea (prywatne)

22.3
26.21
i ozdobnych
36
niesklasyfikowana
52.4
w wyspecjalizowanych sklepach
52.5
w sklepach
92.3
92.7
92.5

filmowy

59.11 Produkcja filmów wideo, pro-
gramów telewizyjnych
59.12
przypadku filmów, wideo i programów 
telewizyjnych. 
59.13 Dystrybucja filmów, wideo i 
programów telewizyjnych
59.14 Projekcja filmów
90.01 Sztuka widowiskowa
90.03

22.1
22.3
92.1
92.3
92.5

92.7

Nadawanie 
programów

60.10 Nadawanie programów radio-
wych 
60.20 Tworzenie i nadawanie progra-
mów telewizyjnych 

22.1
92.4

muzyczny

59.20
muzyki
90.01 Sztuka widowiskowa
90.03
90.04 Funkcjonowanie obiektów sztuki

22.3
92.3
92.5

92.7

Rynek 58.11
90.01 Sztuka widowiskowa

22.1

Rynek 
prasowy

58.13 Publikacja gazet
58.14 Publikacja czasopism i magazy-
nów 
58.19 Inne formy publikacji
63.91 Agencje prasowe
74.20 Agencje fotograficzne 
90.03

22.1
92.3
92.4
92.7
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Inne 
formy

85.52 Edukacja dla kultury

91.01 Prowadzenie bibliotek i archiwów 
(prywatne) 
91.02
91.03 Miejsca i budynki o znaczeniu 
historycznym, atrakcje (prywatne)

65
i funduszów emerytalno-rentowych
66 Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe bez 

67
finansowym i ubezpieczeniami
72.1
72.5

73.1 – 73.2 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk 
przyrodn i-
stycznych
74.8 o-
wana
74.1 - z-

80.3
92.5 Dzi

Rynek architek-
tury

71.11 Architektura 74.2
74.3 Badania i analizy techniczne

projektowy

74.10 Specjalistyczne projektowanie 
74.20

22.1
22.3
74.2
74.3 Badania i analizy techniczne

Rynek 
reklamowy

73.11 Agencje reklamy
73.12 Reprezentowanie mediów

74.4 Reklama
92.4

oprogramo-
wania i gier 
komputero-

wych

58.21 Publikacja gier komputerowych 
58.29 Publikacja innych form oprogra-
mowania
62.01 Programy komputerowe

22.1
72.3 Przetwarzanie danych
72.4
72.6

o .

Podsumowanie

W opinii autora zaproponowany model pozwala na jednorodne a-
a-

analiz po a-
dawczego o - lub makro
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CLASSIFICATION PROBLEMS OF THE ACTIVITY 
OF CREATIVE INDUSTRY BUSINESSES 

IN COMPARATIVE MODELS OF EUROPEAN ECONOMIES

Summary

In the paper the author raises the issue of the classification of the activity of crea-
tive industry enterprises in economic models to assess the potential and direction of the 
development of its components. The EU countries apply NACE system of codes, which, 
however, does not contain a clear classification for each form of cultural or creative 
activities. Thus the assignment of statistical classes to the forms of cultural and creative 
activities is not an easy task. 

Hence, the author draws attention to these elements that naturally hinder and 
sometimes unable a proper assessment of the factors for the development of creative 
industry sector in a micro and macro scale. Therefore, the paper presents the conception 
of the terminological and statistical assignment and clarification of the classification of 
the operation of creative sector enterprises in Europe. 

According to the author the unification of solutions will substantially simplify and 
clarify currently applied tools for the assessment of the size of creative industry sectors 
in particular European Union member states.
Keywords: creative industry, culture sector, culture industry, classification of activity, 
NACE.

Translated by 
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1

PLATFORMY CROWDSOURC E KREATYWNYCH 
– ZASTOSOWANIE, SKUTEC

Streszczenie

, jakie daje platforma 
crowdsourcingowa w procesie poszukiwania kreatywnyc

a-

Wprowadzenie

informacji, aby y-
dentom prz

n-
gowych. , jakie 
daje platforma crowdsourcingowa w procesie poszukiwania kreatywnych i rozwo-

1 .
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1. Crowdsourcing – jego korzenie oraz obszary zastosowania

Korzeni

Jeffa Howe, który na „Wired” w 2006 r.
jako ‘crowdsourcing’ (Howe 2006 i 2008)

nternetowe 
(Brzoskowski 2010).

T których mo

instytucjach rz
dowych, ochronie zdrowia, przem -elektronicznym czy edukacji.

z-
wi

o-

b-
szar jego zastosowania. Szeroki zakres zastoso
do rozwoju jego odmian: crowdfundingu oraz artsourci
gro o-
wania i wprowadzenia na rynek.

2. Platformy crowdsourcingowe i ich znaczenie dla biznesu

Crowdsourcing przybiera formy. M to jednorazowa
akcja danej firmy, cykliczn a-
zwyczaj na , ale firma 
korzysta z platform .

crowdsourcingowych w Polsce 
przy znaczeniu

w wiele ów platform
w szcze d-

badanie trendów, poznanie potrzeb klientów ,
pomoc finansowa itp.), cele charytatywno- (zbieranie opinii, poparcie 

finansowa itp.), cele osobiste (sprawdzenie osobistych pomy-
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, n-
inwestycyjne

dla obu stron, ,
itp.). 

InnoCentive, który skon-

i inne. Na portalu zarejestrowanych jest ponad 250 ty

1000 problemów. Natomiast sklep internetowy Threadless.com o-
bizne-

u-
kowane na koszulkach. D Sprinet.pl
profil spo

roduktu o-
, innowacyjnej, otwartej na ludzi i nie

z nimi. Dodatkowo
badawczych, takich jak sondy, ankiety czy pytania otwarte, i
w doradzaniu. Dodatkowym wabikiem mo-

elementy grywalizacji oraz katalog nagród (Portal Innowacji 2013).
Za w-

u

i-
ków banku, który nadaje status o-

MillionYou.com
siebie kreatywnych 

r-
talu. W ramach serwisu zrealizowano kampanie m.in. dla NBP, Fundacji Kronen-
berga, Greenpeace’u, festiwalu Dwa Brzegi, Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Liberty Direct czy PKP Intercity (Luty 2013).

Portal YourEncore.com (stworzony dla Procter & Gamble) skupia emeryto-
wanych naukowców. Serwis ten o-
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2013).
W styczniu 2012 r. r-

The People’s Lab e to pozwala podmiotom biznesowym na 
szybkie, proste, a przede wszystkim efektywne kosztowo pozyskanie opinii wa
nych,

o-
e-
a-

r.

a-
mi, jak przeprojekto

ka (Komunikat prasowy MSLGROUP 2012).

design) jest platforma Quir-
ky.com plano-
waniu 
i rozwoju produktów. Autor, raz wynalazca, a czasem designer,

wyg
sp

Quirky 2013). 
,

zakres wykorzystania jest opracowanie 
.

3. Zasady tworzenia skutecznych akcji crowdsourcingowych 
pomiaru

forma nie stanowi o sukcesie akcji crowdsour-

j-
u-

, firma jest w stanie 

, firma powinna
ogól .
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–
w celu zgromadzenia informacji; dot do firmy (osoby), która zechce 

– testu-

Zatem
z ró
aspek problemu o-

-
model z-

Rys. 1. 

w niu akcji 
crowdsourcingowej. 

e
firmy (podmiotu) z dob
miejsce poszukiwania idei na nowy innowacyjny 
is .

Pierwszym
u

(osobom prywatnym, firmom podmioty
(firma) oraz 

p-
rejestro

na plat-

„TY” /
„Mój”

rejestracyjny 

problemu 

zasad i prawa

selekcji wyboru
najlepszych 

kontroli, korekty i pomiaru

„MY” / 

„Nasz”



Wioletta Krawiec346

z oraz . W module problemu pod-
miot zarejestrowany m

jest on miejsc e-
e-
e-

mu

Natomiast e opisu-
y-

, a w
Zali

– model Crowd Wisdom – polega na zbieraniu 

, e-
mach);

– model Crowd Creation – n-
o-

, ;
– model Crowd Voting –

j-
ie 

, o-
;

– model Crowdfunding (finans – stanowi on wsparcie fi-
np. serwis 

PolakPotrafo.pl, w ramach którego internauci finansuj
artystyczne itp. -Jakubowska 2013).

Natomiast zadaniem 

o-

endami na rynku. Ten obszar po-
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a-
tecznie w module wybór najlepszych

ia jest 
, oraz 

Istotnym 

liwi to wówczas pozyskanie realnych r

wprowadzania 
korekt

pozwala ucz
a-

pomiaru. n-

,
a-

, o-
wych, np. UU (Unique Users – ), PV (Page Views – liczba 

zanim zaczniesz projekt crowdsourcingowy,
ano-

a-
r-

cingo
ji e-

o-

o wynagrodzenia oferowanego za 
wykonane zadanie/-a. Wynagrodzenie e-

li e-
t-

danych demograficznych do jednego – czy miej-

, jaki 

, jakiego firma potrzebuje na otrzyma-
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n-
do gromadzenia komentarzy, ocen zest-

ników akcji. Komentarze, ,
a-

sytuacji, gdy firma 
a usprawnienie produktu lub firmy. W innych sytuacjach 

,
komentarzy, –
tzn. pozytywny, negatywny. „Oceny” warto stoso

tóry warto 

Podsumowanie

ludzkich
e ten system otwiera przed naukowcami i pasjonatami 

u-
den e-

c-
st obecnie jednym 

z najbardziej wartych uwagi zjawisk w biznesie.
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CROWDSOURCING PLATFORM AS A TOOL FOR CREATIVE SOLUTIONS
FOR BUSINESS – USE, EFFICIENCY, MEASUREMENT

Summary

This article shows the possibilities offered by the crowdsourcing platform in the 
search for creative solutions to business problems. The article also identifies key as-
sumptions relating to the development of effective crowdsourcing project and the im-
portance of measurement in this type of actions.
Keywords: crowdsourcing project, crowd, measurement.

Translated by Wioletta Krawiec
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KONCEPCJA WIRTUALNEGO ORGANIZOWANIA
JAKO 

Streszczenie

sugeruje wirtu-
a-

nych modeli organizacji wirtualnych n-
cepcji.

Wprowadzenie

o-
ych szanse przetrwania w obliczu 

i o-

a-

u. Celem 
y-

koncepcji.

1
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1.

Rewolucja technologiczna nia materialnych podstaw
gospodarek charakter oraz proces 

yczy technologii informacyjnych
szystkie rewolucje cechuje 

o-
wane, lecz ich zastosowanie do tworzenia nowej wiedzy. Rdzeniem rewolucji jest 

, która nie stanowi a do zastosowania, ale uzna-
a-

wprowadzaniem nowej technologii, jej wykorzystywaniem i rozwijaniem powoduje 
ia. „Po raz pierwszy w historii

niczym elementem systemu 

, b-
erialnych i intelektualnych (…)” (Castells 2007, s. 

44–46).
z-

no- ogromnym bogactwie 

wszystkie nazwy. ” (Goban-Klas, 
y-

„S
” (Morbitzer 2005).

a-
dzenia w obszar nau
w oparciu o e znane w socjologii, sieci informatyczne rozwijane 
w obszarze technologii informacyjny . Uwaga 
skupiona zostaje na zagadnieniu 
(Czakon 2011, odpowied na wzrost niepew-

i poszukiwanie sposobem uzyskiwania
do zasobów i dzielenia ryzyka. Rdzeniem organizacji sieciowej jest centrum infor-
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rgani-
, nie rezygn Hakansson, Snehota 

1995, s. 357–358).
a-

w tym 

nastawionych n o-
n-

Zasoby, którym 
– prz o-

wo –

od hierarchii (rozumianej 
e-

tryczna), . (
2003, s. 487).

Organizacje wirtualne (wirtualne organizowanie) traktowane s
a-

rozwijania indywidualnych, charaktery-

wy , przez co traktowana jest jako najbardziej rozwi-
a forma organizacji inteligentnej (Bednarczyk, s. 14).

Transformacja nowoczesnej technologii a-
(Bia, Kalika 2007, 

s. 435). Wirtualizacja postrzegana jest jako metoda przyspieszania wzrostu konku-
e-

.

modelu biznesu aspekty go-

2. Modele organizacji wirtualnej

odele organizacji 
opracowania N. Venkatra-

mana i J. Hendersona, J. Gristocka, C. Scholza, A. Mowshowitza oraz R. Klübera. 
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el ISSAAC autorstwa B. Travica,
rodza Na potrzeby niniejszej publikacji za-

Model N. Venkatramana i J. Hendersona
N. Venkatraman i J. Henderson (Venkatraman, Henderson 1998, s. 33–48)

‘architektura’ jest jak najbar-
dziej celowe
mówienie ”.

e. Autorzy n
wirtualnej jako konkretnej struktury, lecz i

j jako 
nych wymiarów:

– interakcji z klientem (wirtualne spotkanie),
–
–

ICT. Technologia o-

u-

a-

r-
czenia wa o-

e-
trz i poza granicami organizacji,

u-
alnych wspólnot jest mechanizmem zbierania, uznawania i potwierdzania wiedzy 

a-
nie ekspertów z wielu lokalizacji pozwala na interpretacje nieprzewidzianych zda-

o-
nych” eks .

Ka
poprzez trzy etapy – n-
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nakierowana na tworzenie ponadp

l-

nowy model biznesowy. 
ICT. z-

K e-
dza

gnowaniu i rozwijaniu kluczo-
wych zasobów intelektualnych i opartych na wiedzy, podczas gdy zasoby fizyczne 

wspomnianej technologii informacyjnej drugim ze stymulatorów modelu jest za-

poszczególnych etapach.

Model J. Gristocka

ICT rozszerza ,
przestrzeni i czasu oraz granic organizacji. Tym 

proszenia geo-

organizacyjnych. N zatem 
wirtualnej, lecz o wielu potencjalnych jej kombinacjach.

(rys. 1)
wyznaczonego przez wymiary modelu, 

nie

.

online r-
st u-

z-
wijany rozproszony zespó online

(dostawców, odbiorców itp.).
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Rys. 1. Wymiary organizacji wirtualnej a

(Gristock 1998).

Model C. Scholza
C. Scholz (Scholz 2000, s. 5–9, 14–15, 18) w swoim modelu virt.cube, który 

jako wymiar strategiczny kluczowe 

technologiczn

kluczowych kompetencji w tego typu organizacjach oraz oferowaniu przez partne-
n-
na 

dekompozycje i rekombinacje, co 
,

w gestii strategii i ogólnych zasad biznesu. 
a-
a-

cji wirtualnych.
a integracja, dotyczy stopnia zacie-

, w jakim zasady 
jego 

a-

i informacji. Nie chodzi tu jednak
o

zbioru n-
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, i-

b-
k-

C. Scholz ne mechanizmy integracji 

,
a-

do aspektów integracyjnych 
i-

zacji.
, jak 

u-
r-

tualnych form organizacyjnych jest poj

3. Elementy wspólne interpretacji koncepcji organizacji wirtualnej

e-

w biznesie zawartych w koncepcji mechanizmów.

n-
t-
o-
a-
o-

natomiast zasoby wirtualne, w postac p-
,

– informacja i wiedza. Obser-
u-
-
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, u-
planiem” firm.

,
przy

(re)konfiguracji –
Organizacja wirtualna jest zagadnieniem wielowymiarowym. Pomimo zary-

panuje zgoda co do ko-
. Wirtualizacja któ-

regokolwiek obs
satysfakcj

.
P a-

Mode-
status quo, wyznaczaniu 

Podsumowanie

Orga

l-
jej egzemplifikacji 

odele, pomimo wielu 

o-
giczne i ekonomiczne. 

Pozostaj
wiele kwestii, a-
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THE CONCEPT OF VIRTUAL ORGANIZATION AS A RESPONSE 
TO THE NEED FOR FLEXIBILITY OF COMPANIES

Summary

The paper draws the main trends of change in business environment and suggests 
virtual organizing as a response to the need for flexibility of companies. The presentation of 
selected models of virtual organization is used to point out the key elements of this concept. 
Keywords: virtual organization, virtual organizing, flexibility of companies.

Translated by Karol Kuczera
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ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W MAGAZYNIE

Streszczenie

z zowane.
,

- -
s-

temu informatycznego w , a na-
k-

magazyn, Warehouse Management System, system informatyczny.

Wprowadzenie

, jest zmuszone 

o-
iu decyzji taktycznych, operacyj-

e-
, wagi konku-
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d-
o-

sta

w
e-biznesowe, e-
mentu w e-biznesie

klienta, a

1. Technologia e-biznes w magazynie 

Rozwój technologii (m.in. Internetu, systemów informatycznych, itd.) stwo-
1

, ,
-biznes swoim zakresem obejmuje nie tylko podstawowe 

2

-biznesowych w sferze procesów jest m.in. pop

d-
-biznesowych pokazano w tabeli 1.

-
o-

w o-
o-

dostaw z roli magazynu w ie. Forma i zawar-
y-

stania (Niemczyk 2010, s. 66–67).

1 przede wszyst-
kim rozwój rynku wymiany – –

dków elektronicznych. 
2 Podstawowe procesy biznesowe to przede wszystkim procesy, w wyniku których po-

wsta
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oper
e-biznesowych (systemu informatycznego) w tym obszarze.

Tabela 1

-biznesowych w sferze procesów

Proces
-biznesowych

Metody i techniki

i przygotowanie produkcji
Komunikacja z partnerami biznesowymi 

a-

przygotowania produkcji, 
zapasami.

Internet, 
ERP, 
WMS, 
PRM

Produkcja

w

z-
nych produkcji.

Internet,
CAD,
ERP,
WMS,
TQM,
CIM

Zamówienia i dokumentacja handlowa 
z-

w
Internetu. 

i-

Internet,
EDI,
e-commerce

u-

witryny WWW o-
wania produktu. Dynamiczna wycena.

CRM,
e-commerce

opracowanie na podstawie -Owczarek 2012, s. 190).

Magazyn, który jest definiowany jako jednostka organizacyjno-funkcjonalna, 
- e-

i-
i dystrybucji. W ob-

w-
y-

dawanie do produkcji. W obszarze produkcji, w którym funkcjonuje, zadaniem
magazynu jest m.in.

obszarze dystrybucji go-
spodarka magazynowa ma za zadanie przechowywanie wyrobów gotowych, kom-
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wyrobów finalnych do odbior-
ców3 (Michalik, Budzik 2011, s. 455).

,
, to podstawowe zadanie w tym zakresie gospodarki magazy-

odniesieniu do 
i-

(Michalik,
Budzik 2011, s. 456).

a w tym zapewnieniu
,

c

2. Budowa systemów informatycznych typu WMS 

y-
finansowych przed-

– Enterprise Resource Planning
albo system WMS – Warehouse Management System (Malanowska, Fajfer 2011).

Z bad a jest partnerem meryto-
rycznym Ogólnopolskiego WMS redakcji „Nowo-
czesnego Magazynu” i „ ci”4, na grupie 200 firm produkcyjnych, 

m-

, natomiast tylko 5% ma-
ych

a-
:

– e – 86%,
– optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej – 67%,
– skrócenie czasu kompletacji – 84%,
– redukcja kosztów przemieszczania towaru w magazynie – 45%,
– p – 40%.

3

4 zeprowadzone w okresie marzec–
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który we-

(Polski rynek WMS… 2013).
nalnych w otoczeniu ser-

werowo-sieciowym, co przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Architektura oraz integracja systemów WMS
opracowanie na podstawie (Kudelska, Radecki 2013, s. 159).

o-
wa. Magazynierzy oraz inni pracownicy 

em e-
skowych z zainstalowa (Kudelska, Radecki 2013, 
s. 158).

stemu WMS, 
e-

o-
w aplikacji o-

przy wycenie magazynów (Ku-
delska, Radecki 2013, s. 158).

m-
puter klasy PC z systemem operacyjnym i jednym ze wspieranych serwerów baz 

rynku serwerami baz danych, np. Microsoft SQL Serwer, Oracle, IBM DB2, Post-
greSQL (Kudelska, Radecki 2013, s. 159).
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kreskowych. W celu przyspieszenia pracy maga e-
o-

wej.
i-
.

skaner, kla-

y-
nu, sprawdzenie a-
gazynu (Majewski 2002, s. 53–86).

3.

r-
z-

Optymalizacja 
y-
o-

darowania (Michalik, Budzik 2011, s. 455).
Typowe funkcje systemów informatycznych z tej klas

kilku kryteriów5:
– f

wydawanie),
– przechowywania i manipulowania zapasami,
– p a-

ga a-

, u-
jako dodat-

kowe mo . SAP, Microsoft Dynamics AX 2009, 
QAP itd.

zdefiniowane 

zapasami

5 wych w systemie informatycznym 
: (Coyle, Bardi, Langley Jr. 2002, s. 331).
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, Informacje w celu sprawdzenia 
zdefiniowanych korytarzy lub lokalizacji.

Rys. 2. 
o .

Lokalizacje, które pokazano na rysunku 2, o-
dzielne definicje miejsc w magazynie. Magazyn 22 oraz lokalizacja 01-01-01-1

oraz pierwszy pojemnik. a-
,

kosz pobranio-
rupy lokalizacji.

ze
,

procesami u-
pokazano na rysunku 3. 

W

z ,
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Rys. 3.
o .

Podsumowanie

, systemy informatyczne typu WMS, których zadaniem jest 

kontaktu z systemem informatycznym, który powoduj o-

w-
i.

, jest zainteresowanie oprogra-
online om, które 

P k-
ty w nowoczesnej formie oraz przekazyw
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THE USE OF MODERN TECHNOLOGY IN THE WAREHOUSE

Summary

In order to meet requirements of the customer (shorter cycles of order, lower 
price) all processes of the material flow along with information are being analyzed by 
the company. Realizing complexities of processes occurring in the enterprise, they 
should use solutions of the e-business. Solutions of the e-business with its range includ-
ed the warehouse. The authors shall exchange the benefits of the implementation of the 
system in the warehouse. The first part describes its construction and then the example 
of the selected system show the basic functions of the warehouse managements system.
Keywords: Warehouse Management Systems, warehouse, system IT.

Translated by Izabela Kudelska, Natalia Pawlak
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NNA RUT
Politechnika Opolska1

TEORIA NIEDOBORÓW JAKO ELEMENT KREATYWNEJ LOGISTYKI
W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

Streszczenie

W dzisiejszych czasach
e wyzwolone

e element logistyczny kreatywnej gospodarki opartej na wiedzy.
gospodarka oparta na wiedzy, teoria niedoboru, logistyka.

Wprowadzenie

Nie
i
i po-
winny

2003, s. 219).

1 – – o-
dukcji i Logistyki.
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D oparte na 

problemu (Szymczak 2013). Na konkurencyjnym rynku sukces wielu organizacji 

n-
i

e-
uchronna i nieunikniona (Knap-Stefaniuk 2010).

Poszukiwanie 
i pr jednym z celów wielu przedsi
biorstw. Dodatkowo n-
kurencji globalnej u-

dynamizmu wszystkich partnerów, którzy wraz z nimi 
a-

2013, s. 112–115).

w
rozumianej teorii niedo-

z-
ny

1. Teoria niedoborów w gospodarce opartej na wiedzy –

P o

gospo-
dark nakazowo-

Cech charakterystyczn gospodarki centralnie zarz
obserwowany niedobór, czyli nadwy ka popytu nad poda (Balicki 1979; Komai
1985).
jako „gospodark
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e-
2006, s. 41–59). e-

dz
i nieefektywny. 

ospodarka oparta na wiedzy to gospodarka, w której podsta-
o-

i rozwój gospodarki (Skrzypek 2011, s. 270–285). Gospodarka oparta na wiedzy 
obecnie traktowana jest jako naturalna konsekwencja ewolucji systemu gospo-

systemu gospodarczego. Gospodarka oparta na wiedzy nie jest sztuc
(Wronowska 2004, s. 428). 

wa-
niezwykle istotna na poziomie strategicz-

Gospodarka oparta na wiedzy ukierunkowana jest na wykorzystywanie kapita-
a-

rozwijania i wykorzystywania innowacji, zapewniania rozwoju, podniesienia jako-
yjnej (Poskrobko 2011, s. 40).

niedoboru
‘niedobór’, bardziej nowoczesne. 

cytem pro-

y-
ym wyko-

rzystaniem m o-

, y-
e

2. Kreatywna logistyka w gospodarce opartej na wiedzy a teoria niedoborów

ncja i szybki 
wymusza na prze pozyskiwa-

h-
sto-
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sowania i rozwoju innowacje
konkurencyjnej na rynkach oraz wyznacznikiem powodzenia ekonomicznego 
w warunkach globalizacji i budowanej gospodarki opartej na wiedzy
2010, s. 7). W gospodarce takiej produkcji, 

( 2010, s. 13)
rozwoju technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, przy czym obejmuje 

nni-
(Gardocka- 2011, s. 54).

a-
nia, nabywania, rozpowszechniania i stosowania wiedzy. Na rozwój przedsi

nie pozycji konkurencyjnej coraz 

wiedzy, szczególnie technicznej, ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej. Po-
n-

(Staniewski
2008)

zdol-
o-

( i 2001, s. 167–168).

na ekonomii, czyli nauce o rozdysponowaniu rzadkich zasobów –
– rozdzie-

brakiem,
edoborów, czyli stanów nierównowagi. Rozdysponowanie to ina-

y-

‘kreatywna logistyka’

2013, s. 112–115). Do procesów logistycznych 
a-
a-

, i-
we-

2011, s.
‘kreatywna logistyka’

n-
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a-

,
yki jest uzasad-

e-

dostaw (Kuli , Rut 2013, s. 112–115).

as 

,

na ich funkcjonow wykorzy-

( 2013, s. 112–115).
innowacja t

e-
tingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji 

o-
komer-

a-
badawczo- o-

rzeniem konkretnej innowacji ( 2008).
o-
e-

o-
nieczno
procesy logistyczne (Krupski, Niemczyk i -Hugiet 2009).

e-
nie gospodarki opartej na wiedzy,

atywnej logistyki. Tym bardziej y-
maga od organizacji niestandardowego 

wo-

wiele dotychczasowych 
sto
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pracy (Matczewski 2001, s. 10).
u-

szonego tematu. Wskazuje jedynie n
na wiedzy. 

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach gospodarka oparta na wiedzy, wykorzystuje zasoby 

,
ch w potencjale ludz i inno-

e-
realizacji swojej strategii konkurencji.
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THE THEORY SHORTAGES AS AN ELEMENT OF CREATIVE LOGISTICS 
IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

Summary

Today, knowledge, creativity and an innovative approach, but also thinking liber-
ated from stereotypes, determine the growth and economic progress in every area of 
life. This article presents considerations concerning the theory of deficiency constituting 
an element of logistics creative economy based on knowledge.
Keywords: knowledge-based economy, the theory of scarcity, logistics.

Translated by Joanna Rut
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1

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ME
O PRZYCZYNACH WYPADKÓW PRZY PRACY

Streszczenie

l-
i-

metody HERCA (Human Error Root Cause Analyses), podejmuj
Przedstawiono charaktery-

ym klasyfikowaniu zaist-

kategorii i dobraniu aprezento-
wano praktyczne zastosowania metody,
stawianych 

Scharakteryzowano cechy met z-
o

wyrobów i jami, awariami czy 

o pracy
ludzkie.

1
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Wprowadzenie

a jego 
metodycznych ych na eliminowa-

poprzez partycypacyj-
(Jasiulewicz-Kaczmarek

takiej metody przeznaczonej do partycypacyjnej o-

przyczyn zapobiegawcze. Ponadto metoda ta 
, jakie stawia przed przed-

World Class Manu-
facturing

oraz ci i . Systemy 
procesów i uczestnictwo pracowników w ich popra-

wie (Wasilewski 1998, s. 32). WCM
obszarów (Stanek, Czech i Bracik 2011, s. 66):

1. pracy – Safety & Work Environment,
2. – Cost Deployment,
3. Doskonalenie systemu – Focused Improvement,
4. – Autonomous Activities,
5. Profesjonalne Utrzymanie Ruchu – Professional Manitenance,
6. i – Quality Control,
7. – Supply Chain & Customer Service,
8. – Early Product & Equ-

ipment Management,
9. Rozwój personelu – People Development,
10. – Environment.

a-
http://szkoleniebhp.com.pl). 

przedsi
biorstwie nie ma stanu tak 2006, 

o-
ne

czynnikiem ludzkim a e-
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r-
stwa (Grzanka y-
se
cych aktualny stan,

w-

takich jak WCM czy TQM (Jasiulewicz-Kaczmarek 2013).

1. Charakterystyka metody HERCA

Metoda HERCA Human Error Root Cause 
Analyses i

d-
czych. 

perfekcji jest nierealne, dlatego istotny

o-
waniu jego przyczyn (Blikle 2013, s. 21). w zakresie metody HERCA 

u-

z
1. – przygotowawcza, 
2. – TWTTP (The Way to Teach People), 
3.
4. okres obserwacji Follow Up,
5. powtórne TWTTP.

–2 dni po wykryciu 
zdarzenia. , z której 
wynika,
takie jak: 5 Why (5 razy dlaczego?), 5W1H (Why, What, Who, When, Where, How
– Dlaczego, Co, Kto, Kiedy, Gdzie, Jak), EWO (Emergency Work Order – zlecenie 
poawaryjne), Q-EWO (Quality Emergency Work Order – -

opis problemu, podstawa, o-
zwa u lub obszaru maszyny, gdzie 

, stanowiska pracownicze, a nawet nazwiska

a-
ków i ich rodzajów (np. w postaci próbek, instrukcji pracy), zbadanie ich aktualno-
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ci, ustalenie, ,
ustalenie

WTTP, który 
z czterech
podanych :

1. osoba wie, jak 
o , o

nie wie, ;
2. wie, e-

dzi: a) p g instrukcji, b) samokontrola, c) inne);
3. , co robi, o-

wiedzi: a) o nika, b) samokontrola, 
c) inne);

4. Co pracownik robi,
a z o-

, inne).

ia (co, jak

, gruntow-
ne sprawdzenie, jakie jest przygotowanie pracownika do wykonywania zadania. Na 

– ie, osoba o-
wami bez przerywania,

–
–
–
–
– zac bez sugerowania otwar-

tych, ,
– nie
– przeprowadzenie rozmowy w „cztery oczy”, nie na forum,
–
– podejmowanie akcji zbierania informacji tak szybko,

po wykonaniu pierwszego –
pra-

wnioski z j-
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szych rozmów w ramach 

–
– a-

gnozowania problemu,
– szkolenie i aktualizacja instrukcji n
– odpo-

wiednie,
–
– praca w grupie daje najlepsze rezultaty.

raz z osobami odpowiedzialnymi oraz cza-
sem ich zastosowania. 

– Follow 

TWTTP,
, arkusz HERCA powinien .

W metodzie HERCA bardzo istotne jest sprawdzenie o-

1. wskazywania win-
nego, nieobwinianie winnej osoby nawet po czasie, rozmawianie zawsze na 

2.
, o-

waniem).
3.

dów.
4. y-

.
5. – nie zda-

rzy ponownie”.
6. e-

dzy i
z era i pracownika, przeprowadzenie wszystkich 

ról dla innego problemu).

po
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2. Praktyczne zastosowanie metody HERCA – studium przypadku

e-

i
pracownicy produkcy

oraz pro-

zapobiegawcze.

EWO, Q-

e-
o

w zadanym okresie czasu. Przez 

 

 

Rys. 1. A – l ch –

o

Analiza przyczyn w bada-
nym postawa i zachowanie pracowników
wynika z nieuwagi i zapominalstwa ej wiedzy.

a-
o-

0

1

2

3

4

5

6

7

sty-
12 12

mar-
12

kwi-
12

maj-
12

cze-
12 12

sie-
12

wrz-
12 12 12 12

sty-
13 13

mar-
13
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, a w jednym przypadku przyczy-
a nieuwaga i zapominalstwo.

Na rysunku 2 przedstawiono zapropono-
wane metody, techniki a do ograniczenia

Rys. 2. e-

o

w u-
je w wersji papierowej (Quick Kaizen, Standard Kaizen, Major Kaizen) jako wnio-

pracownicy.
korzystania z metody HERCA

liczby
–

. Dalsza poprawa w o-
ne analizy atmosfery , w-

a-
cji , mo-

tyw ich do przeprowadzania analiz. 

Ponadto, ,
ch metod, (EWO, Q-EWO, 

ji albo analizy jedynie z subiektywnymi 

i zapobiegaw-
opie

szkolenia, które jednak 



386

Podsumowanie

, jak i ich 

o przyczy-
nach zaist

u pracownika, gdy wyst
ze strony kierownictwa, odpowiedniej organizacji i wspólnego r o-
blemów (Lock 2002, s. 42).

w znajdowaniu 
znajdo-

waniu i u u jej przedsi

w drodze analiz i (EWO, 
Q-EWO, Ishikwa, 5 Why, 5W1H itp.) ch do 

e

(Górny 2011). Odpo-
i-
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PRACTICAL APPLICATION OF HERCA METHOD IN MANAGEMENT
OF KNOWLEDGE ABOUT THE CAUSES OF WORKPLACE ACCIDENTS

Summary

There is a number of methods for identifying and reducing the possibility of human 
error, but most of them allow only a general indication of the reasons for nonconformities. 
The article describes the method of dealing with the analysis of human error which is 
HERCA (Human Error Root Cause Analyses). HERCA allows for the percentage distri-
bution of the specific causes of errors and the selection of appropriate preventive tools. 
Presented in the article is a practical application of the method as a complementary tool 
for company requirements in the field of occupational safety and health management 
systems and other models of companies’ excellence. The authors characterized features of 
the method such as simplicity of implementation and simultaneous efficiency, which 
make HERCA useful not only for the improvement of occupational safety and health, but 
also for achieving a better quality of products and efficiency by eliminating losses associ-
ated with downtime, malfunctions or defects in the product.
Keywords: HERCA, work safety, work accident cause analysis, human error.

Translated by Marcin Butlewski
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1

WYKORZYSTANIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ERP I CRM 
KI

Streszczenie

a-

a-

CRM, ERP, dwuczynnikowa analiza wariancji.

Wprowadzenie

Zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych, takich jak ERP 
i

rea y-

Zintegrowane systemy informatyczne, takie jak Planowanie Zasobów Przed-
(Enterprise Resource Planning – ERP) i 

z Klientami (Customer Relationship Management – CRM), o-

stw (Liu i in. 

1
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2013, s. 462). 
a-

cji. 
r-

firmy (Szajt 2006, s. 41). Z punktu 
widzenia logistyki efekty te zapewnia przede wszystkim identyfikacja potrzeb 
klientów i szybka reakcja na ich zmiany. Integracja aplikacji CRM i ERP usprawnia

lub , usprawnienie procesu 
dzieleni skrócenie czasu reakcji na potrzeby klientów.

wszystkim budowania silnych relacji 
z klientami, opartych na wzajemnym zaufaniu i (Duffy i in. 2013, 

zarówno
cymi klientami, jak i prowadzi do pozyskiwania nowych odbiorców swoich produk-
tów. relacji 
z klientami, które wa

relacjami z klientami (Jang i in. 2013, 
s. 292).

a-
wi klienta-
mi (Verhoef, Lemon 2013, s. 2).

System informacyjny y powinien 
integracj o-

nalnych zintegrowanych systemów in-
formatycznych ch

a-
ania zintegrowanych systemów informatycznych 

1.

(CRM)
o-

tem

w
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y-

2014, s. 133). 
i yskiwaniem wiedzy o klientach i zaspo-
kajaniem ich potrzeb. Zastosowanie systemów

i pozyskania klientów oraz utrzymania 
(Johnson 2012, s. 1097). CRM integruje z-

rozwijaniu pozytywnych i inter-
aktywnych relacji z klientami celów podmiotu 
gospodarczego (Wu, Lu 2012, s. 277).

y-

kont m.in. (Li, Mao 2012, s. 275):
–
– ,
– e-

klientów,
–

–
grupy,

– samokontroli dla pracowników.

ci i umacniania relacji z 
wzrost przychodów .

2.

Planowanie Zasobów P (ERP) r-
matycznych
biorstw. Systemy a-
gazynowania, rozpowszechniania i wykorzystania danych (Kanellou, Spathis 2013,
s. 210). obecnie infrastruktury technologicznej wspo-

systemy kontroli w Teittinen i in. 
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2013, s. 280).

Fulk 2012, s. 227). Systemy ERP wspier a-

a-
poprawa 

k-
cjonowania (Hajji i in. 2012, s. 708). System ERP ma zatem za zadanie usprawnie-

Tsai i in. 2012, s. 36). u-
(Uwizeyemun-

gu, Raymond 2012, s. 79–83):
–

;
– udo-

trans-
formacji tych procesów;

– k-

procesu decyzyjnego;
– w pr

udo-
;

– o-
cechy systemu: i trans-

;
–

.
z-

tów, udoskonalenie oferowanych produktów, w t efek-
z

a-
e-

Madapusi, D’Souza 2012, s. 24).
(Ram i in. 2013, s. 159):

– lepsza koordynacja,
– a-

nych operacji,
– n-
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– ,
–

–
szystkich ogniw 

na relacje z klientami,
– n-

formacji,
– usprawnienie generowaniu 

procesowi decyzyjnemu realizowanemu na podstawie terminowych i rze-

r-
do a-

mowanie w celu dostosowania go do ustalonych praktyk (Usmanij i in. 2013, 
s. 1132).

Zintegrowany system klasy ERP przejrzysty informacji we-

dostaw (Hsu 2013, s. 412). W porównaniu z klasycznymi systemami informatycz-
nymi ERP zapewnia zintegrowany i sprawny przep e-

Hung i in. 2012, 
s. 406

dostaw.

3. Poziom wykorzystania zintegrowanych technologii informatycznych 

przed-
i-

informatycznych od pewnych czynników zgodnie z
nia zintegro-

wanych systemów informatycznych, przy czym rozpatrzono dwa przypadki. 
a-
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tomiast – r-
stwa, za czynnik B –
niono zatem:

– (10– ,
– –2 ,
– ( .

emów informatycznych:
– pakiety oprogramowania ERP wykorzystywane w celu przekazywania in-

biorstwa 
(np. ,

– o pozwala-
nie informacji o klientach oraz zapewnie-

,
– o a-

ingowych 

itp.).
Zbiór danych obejmuje 27 pomiarów –
klas systemów x trzy powtórzenia (dla lat: 2008, 2010 i 2012). Zweryfikowano 

e hipotezy:
H0(1): Poziom wykorzystania zintegrowanych technologii informatycznych nie 

H0(2): Poziom wykorzystania zintegrowanych technologii informatycznych nie 

H0(1): Nie ma interakcji w poziomie wykorzystania zintegrowanych technologii 
e-

mu.
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach 1 i 2.

Tabela 1

Wyniki dwuczynnikowej analizy wariancji z powtórzen

SS df MS F -p Test F

Próbka 1,36E+08 2 67883312 211,8512 3,1E-13 3,554557

Kolumny 10526848 2 5263424 16,42617 8,72E-05 3,554557

Interakcja 15473424 4 3868356 12,07242 6,06E-05 2,927744

5767726 18 320429,2

Razem 1,68E+08 26
.
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y-

klasa systemu powinna b

Tabela 2

t-

SS df MS F -p Test F

Próbka 0,636245 2 0,318122 128,0232 2,28E-11 3,554557

Kolumny 0,040123 2 0,020061 8,073336 0,003143 3,554557

Interakcja 0,059603 4 0,014901 5,996553 0,003005 2,927744

0,044728 18 0,002485

Razem 0,780698 26
.

y

staty-
stycznie istotny. 

r-

testów Hartleya, Cochrana i Bartletta.

Tabela 3

Wyniki testów 

Hartley Cochran Bartlett df p

biorstw
25,56271 0,404307 8,634975 8 0,374018

d- 1427,680 0,372274 23,04860 8 0,003302

.

o
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0,0033.

Podsumowanie

do po-

systemów informatycznych, r-
i-

ntegrowane systemy informa-
tyczne, takie jak ERP i CRM. a-

a
Poziom wykorzystania zintegrowanych systemów informa-

kontrolowanych przez decydenta, 
e-

growanych systemów info d-

informatycznych wykonano na podstawie analizy wariancji r-

– poziom wykorzystania zintegrowanych technologii informatycznych zale-
oraz klasy zastosowanego systemu;

– o-
wanego systemu.

e-
mów i-

spe
o-
e-

Literatura

Duffy R., Fearne A., Hornibrook S., Hutchinson K., Reid A. (2013), Engaging suppliers 
in CRM: The role of justice in buyer–supplier relationships, „International Journal 
of Information Management”, 33, s. 20–27.



Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych ERP i CRM… 397

Hajji A., Pellerin R., Léger P.-M., Gharbi A., Babin G. (2012), Dynamic pricing models 
for ERP systems under network externality, „International Journal of Production 
Economics”, 135, s. 708–715.

Hsu P.-F. (2013), Commodity or competitive advantage? Analysis of the ERP value 
paradox, „Electronic Commerce Research and Applications”, 12, s. 412–424.

Hung W.-H., Ho Ch.-F., Jou J.-J., Kung K.-H. (2012), Relationship bonding for a better 
knowledge transfer climate: An ERP implementation research, „Decision Support 
Systems”, 52, s. 406–414.

Jang J.H., Kim S.W., Lee Y.S., Kim J. (2013), The effects of relationship benefit on 
relationship quality and store loyalty from convergence environments – NPS 
analysis and moderating effects, „Electronic Commerce Research”, 13, s. 291–
315.

Johnson D.S., Clark B.H., Barczak G. (2012), Customer relationship management pro-
cesses: How faithful are business-to-business firms to customer profitability?,
„Industrial Marketing Management”, 41, s. 1094–1105.

Josiassen A., Assaf A.G., Cvelbar L.K. (2014), CRM and the bottom line: Do all CRM 
dimensions affect firm performance?, „International Journal of Hospitality Man-
agement”, 36, s. 130–136.

Kanellou A., Spathis C. (2013), Accounting benefits and satisfaction in an ERP envi-
ronment, „International Journal of Accounting Information Systems”, 14, s. 209–
234.

Li L., Mao J.-Y. (2012), The effect of CRM use on internal sales management control: 
An alternative mechanism to realize CRM benefits, „Information & Management”,
49, s. 269–277.

Liu A.Z., Liu H., Xu S.X. (2013), How do competitive environments moderate CRM 
value?, „Decision Support Systems”, 56, s. 462–473.

Madapusi A., D’Souza D. (2012), The influence of ERP system implementation on the 
operational performance of an organization, „International Journal of Information 
Management”, 32, s. 24–34.

May J., Dhillon G., Caldeira M. (2013), Defining value-based objectives for ERP sys-
tems planning, „Decision Support Systems”, 55, s. 98–109.

Méxas M.P., Quelhas O.L.G., Costa H.G. (2012), Prioritization of enterprise resource 
planning systems criteria: Focusing on construction industry, „International Jour-
nal of Production Economics”, 139, s. 340–350.

Ram J., Corkindale D., Wu M.-L. (2013), Implementation critical success factors 
(CSFs) for ERP: Do they contribute to implementation success and post-
implementation performance?, „International Journal of Production Economics”,
144, s. 157–174.

Rollins M., Bellenger D.N., Johnston W.J. (2012), Does customer information usage 
improve a firm’s performance in business-to-business markets?, „Industrial Mar-
keting Management”, 41, s. 984–994.



Agata Mesjasz-Lech398

Silva L., Fulk H.K. (2012), From disruptions to struggles: Theorizing power in ERP 
implementation project, „Information and Organization”, 22, s. 227–251.

Szajt M. (2006), Wy
, w: Integracja IT z r-

ganizacjach gospodarczych, red. 
Teittinen H., Pellinen J., Järvenpää M. (2013), ERP in action – Challenges and benefits 

for management control in SME context, „International Journal of Accounting In-
formation Systems”, 14, s. 278–296.

Tsai W.-H., Lee P.-L., Shen Y.-S., Lin H.-L. (2012), A comprehensive study of the rela-
tionship between enterprise resource planning selection criteria and enterprise re-
source planning system success, „Information & Management”, 49, s. 36–46.

Usmanij P.A., Khosla R., Chu M.-T. (2013), Successful product or successful system? 
User satisfaction measurement of ERP software, „Journal of Intelligent Manufac-
turing”, 24, s. 1131–1144.

Uwizeyemungu S., Raymond L. (2012), Impact of an ERP system’s capabilities upon 
the realisation of its business value: a resource-based perspective, „Information 
Technology and Management”, 13, s. 69–90.

Verhoef P.C., Lemon K.N. (2013), Successful customer value management: Key les 
sons and emerging trends, „European Management Journal”, 31, s. 1–15.

Wu S.-I., Lu Ch.-L. (2012), The relationship between CRM, RM, and business perfor-
mance: A study of the hotel industry in Taiwan, „International Journal of Hospital-
ity Management”, 31, s. 276–285.

USE OF INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS ERP AND CRM
IN ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF LOGISTICS

Summary

The purpose of the article is study of differences in the level of use of integrated
information systems supporting the logistics functions in a company depending 
on company size and class of the system. Differentiation estimation was made by two-
-factor analysis of variance. The data set covers the years 2008, 2010 and 2012.
Keywords: CRM, ERP, two-factor analysis of variance.

Translated by Agata Mesjasz-Lech
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MONIKA ODLANICKA-POCZOBUTT

OD WEJ DO GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
CZ. 2 – KOOPERACJI W SIECI

Streszczenie

np. organiza-
cje sieciowe. W publikacji omówiono 

d-
owadzonych w 

Welur-Matt.

w sieci, relacje w sieci.

Wprowadzenie

z nich 
Podstawowe problemy badawcze,

w publikacji, r-

A encjalnych i rze-
l-
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dstawie danych uzyskanych w jednym 
z

1. Podstawy tworzenia organizacji sieciowych

Budowa organizacji sieciowej nie jest celem samym w sobie, jest jedynie 
, z szybsze uzyskanie efektywnych 

o-
emnych 

(Brown 2006, s. 156) u-

nia
relacji, sku

w tworzeniu sieci jest wspól

ywnej 
a-

cji jest odpowiedzialnym wyzwaniem, które wymaga utworzenia infrastruktury 
sieci, w

udowa odpowiedniej 
struktury informacyjno-komunikacyjnej, która zapewni gwarantowane i efektywne 
kierowanie re a-
wieni na poszukiwanie

tym 

know-how i rozleglej-
mocnych relacji z kooperanta-

mi. na tworzenie sieciowej koncepcji popytowej, 
e zamówienie i na 

poszczególnych podmiotów sieci, posiadania talentów, wie-
czy odpowiednich kompetencji, a t-

i zaso-
bów p k-

. Istotna jest wycena
, i wyznacz
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kre-
owaniu 

w tworzeniu efektywnej i funkcjonalnej sieci ze zbioru konkretnych organizacji 
,

jak i zorganizowanej piramidy kontroli – (MBA 2006, 
s. 110–115).

2. Charakterystyka badanej sieci 

Welur-
-Matt. Firma chodowych

o-
trzebnych do produkcji, Welur-
-Matt

Welur-Matt
w Europie Wschodniej, wykonuje zl a-

Welur-Matt o-
dukcji i ma zapewniony transport wyrobów gotowych do konkretnych magazynów 

Welur-Matt o-
e-
r-

w latach rozwoju nab

Welur-Matt obecnie poszukuje nowych 
czych.

Na rysunku 1 zobrazowany zosta ogólny schemat sieci, w której uczestniczy
Welur-Matt, uktura 

e-

Na rysunku 
a-

funkcjonowaniem w strukturze sie-
ciowej:

– Grupa akcyjna A – u-
rze 
tekstylnych.

– Podfirmy A1 i A2 –
Welur-Matt.
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których dystrybucja geograficznie obej-
a-

o-
wych, do wielu rodzajów samochodów.

– Welur-Matt – biorstw 
A1 i A2 w zakresie samej produkcji dywaników.

– K1 i K2 –
Welur- ykonawcami. 

e-
Welur-Matt k-

,

, obec-

– P U1 – Welur-Matt

Welur-Matt s-

– U2 – to drugie prz
pracuje z Welur-Matt w zakresie napraw i utrzymania instalacji elektrycz-

Rys. 1. WELUR-MATT

(Zajdel 2014).

Bardzo a-
2.
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Rys. 2. zasobów materialnych w strukturze si Welur-Matt
(Zajdel 2014).

Na rysunku 2 ce
– – a polskimi przed-

Welur-Matt i dwa podmioty kon-

a-

Omawia -produkcyjne,
, gdy 

Tak jak surow
o-

dukcyjnymi. Fakt ten pozwala na uelastycznienie procesu produkcyjnego. Ostatnim 

dy bez 
problemu

Poza mater
przez part-

nerów sieci kompetencjami (I – informacje/kompetencje) – rysunek 3.

Oznaczenia:
S – surowce
W – wyroby gotowe
M –
ST –
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Rys. 3. Welur-Matt
(Zajdel 2014).

e-

produktów, opisy stanowisk 
wiedz o-

o-
Welur-Matt j

podleg
zasobów materialnych i kompetencji p

(U) –
rys. 4. Welur-Matt za-
sadnicza rola rysunku 4

Welur-Matt do-

jako U1 i U2.
ec kooperanta Welur-Matt, przedsi
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Sieciowa struktura organizacyjna oparta jest na elementach
admini-

stracyjny – o-
cedurach; operacyjny –
uczestników sieci; kulturowy –

in-
formacyjny –
informacji (Kelly 1995, s. 25–27).

Rys. 4. Welur-Matt 

(Zajdel 2014).

po
, jaki rodzaj relacj Na rysunku 5

ce

a-

Welur-Matt zajmuje 
o-

Welur-Matt a-
rakter formalny.

Welur-Matt

k-
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ter operacyjny p przypad-
ku relacji administracyjnych.

Rys. 5.
(Zajdel 2014).

, d-
niony na rysunku 5 luczowym zasobem, 

jest czynnikiem funkcjonowania sieci.
d-

. Wskazano 
badanej sieci.

3.
Welur-Matt

Podstawowym czynnikiem powstania sieci jest generalnie nastawienie na 
e-

sieci przedsi a-
wione na zysk.

Do ogólnych 
,

– –

przez partnera – Opi We-

Oznaczenia:
A – administracyjny charakter 
relacji
K – kulturowy charakter relacji
O – operacyjny charakter 
relacji
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lur-Matt a wspomaga
biorstw.

– Pozyskiwanie wiedzy – poza zdobywaniem zasobów i kompetencji funk-
cjonuje 

k-
sza kwalifikacje swoich pracowników.

– –
r-

stwo Welur--Matt na produkcji. Brak 

o-
nego klienta. 

– Eliminacja kosztów konkurencji – Welur-Matt
a-

ty z
– –

i samochodowych. 
– Redukcja kosztów projektowania – Welur-Matt nie odpowiada za koszty 

zleceniodawca.
– Redukcja czasu trwania procesu –

której celem jest wytworzenie i wprowadzenie na rynek produktu, skróce-

partnerami. 

Welur-Matt,
– – Welur-Matt 

nie jest ono ograniczane
Jednak przed-

y-
r-

minów dostaw.
– –

z
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– Egoistyczne zachowania partnerów –

We-
lur-Matt

– – i-
k-

cje 
Welur-Matt o-

– – w przypadku funkcjonowania 
Welur-Matt

Po analizie zalet i wad uczestnictwa -Matt w struktu-
rze sieciowej r-
to je ,

kcjonowani

Podsumowanie

W publikacji przedstawiono funkcjonowanie sieci z punktu widzenia przed-
Welur-Matt

i-

rstwa Welur-Matt 
a-

o-
wej, ustalone podczas prow

i-
yskiwaniem zasobów materialnych wskazane 

, jak 
,

otrzymane i dobrze wykorzystane kompetencje m
z e-

e jest, by 
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by
i. 

Welur-Matt

rodzaju zasoby. y-

a-
d-

Welur-Matt
ryzykowna rzedsi

a-
o-

dawcy.

Literatura

Brown J.S. (2006), Organizacja jutra – specjaliza-
, Wydawnictwo Helcon-One Press, Gliwice.

Harrison B. (1997), Lean and Mean, Guilford Press, Boston.
Kelly K. (1995), Out of the Control: The Rise of Neo-biological Civilization, Addison-

Wesley, Menlo Park, CA.
MBA (2006), Kompendium – Nowatorska teoria i praktyka biznesu, Wydawnictwo 

Helcon-One Press, Gliwice.
Nahira F. (red.) (2007), Digital Business Ecosystems, in: European Commission Infor-

mation Society and Media, Luxemburg.
Prahalad C.K. (2009), Creating experience: competitive advantage in the age of net-

works, in: The network challenge, eds. P.R. Kleindorfer, Y. Wind, Wharton 
School Publishing, New Jersey.

Zajdel M. (2014), 
WELUR-MATT

ika Opolska, WIPiL, Opole.



Odlanicka-Poczobutt410

FROM THE INDUSTRIAL ECONOMY INTO THE KNOWLEDGE ECONOMY 
– FLOWS AND RELATIONS IN NETWORK ENTERPRISES

Summary

Changes from the industrial economy into knowledge-based economy make it 
necessary to seek new forms of business organization. One of them are network organi-
zations. The publication discusses flows and the relationship existing between network 
participants. The attention was paid to the advantages and disadvantages of the opera-
tion of the network companies based on research carried out in the company Welur-
-Matt.

Translated by Ew -Poczobutt
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WYKORZYSTANIE SEMANTIC MEDIAWIKI
W DOSKONALENIU MODELI PROCESÓW BIZNESOWYCH 

Streszczenie

,
u zapewnienie ich aktu-

z-

, jakim jest Semantic MediaWiki, do wspomagania 

y-
mi d

Semantic MediaWiki, modelowanie procesów biznesowych, dosko-
nalenie modeli procesów.

Wprowadzenie

,

zwykle budowane dla celów projektowania organizacji i dokumentowania budowy 
h. W obu przypadkach aby modele y

, r-

obszaru.
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Modelowanie polega na tworzeniu sformalizowanej reprezentacji graficznej 
procesu biznesowego z nieformalnej wiedzy na temat procesów (Indulska, Recker, 
Rosemann, Green d-

informatycznej, organizacyjnej. Zatem me-

d-
47).

(Rosemann 2006), pomimo 

,
osunku do 

niespójnym nazewnictwem (Mendling, Reijers, Recker g-
mentów procesów (Hallerbach, Bauer, Reichert 2010) lub zbytnim skomplikowa-
niem modeli (Soto, Ocampo, Munch 2008).

i-

ie dodatkowych informacji na temat proce-

e-
sowych tworzonych przez analityków.

, jakim jest Semantic Me-

1. Problemy wykorzystania modeli procesów biznesowych

,

,
literaturze wykorzystaniu modeli procesów w praktyce.

j-
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realia biznesowe. Sytuacja taka 

opartych na wywiadach i warsztatach,

M. Indulska i inni (Indulska, Green, Recker 2009) prowadzili badania o-
dowiskach akademickich oraz biznesowych,

zanych z modelowaniem procesów w organizacjach. Rezultaty poka-
o-

cesów i komunikacja. Inni autorzy (Dumas, La Rosa, Mendling, Reijers 2013, s. 63) 

n-

do analizy, przeprojektowania i automatyzacji procesów. 
Z drugiej strony (Rosemann 2006) wskazuje na potencjalne problemy 

kluczowych 
czynników biznesowych – e jest, , a organi-

biznesowe na graficzne modele procesów.
Jak wskazu dulska, Recker, Rosemann, Green 2009), klu-

e-

wspomaganie modelowania (narz
dzia, techniki oraz wytyczne modelowania).

2.

e-
o-
o-

est 
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, czego

na w 1994 r. przez Cunninghama (Cunningham 2006).

z-
,

co tylko chce i kiedy chce,

o-
wania MediaW open sour-
ce

,
rozwoju Web 3.0, do oryginalnej koncepcji zaproponowanej przez Cunninghama

a a
a.

takich jak blogi czy 

jednego autora – t-

Oprogramowanie MediaWiki, open source,

nicy – (ang. extensions
, pecyficznych 

, w znaczny spo-
t-

kowników czy stron dyskusji poprzez wprowadzenie tzw. przestrzeni nazw (takich 
jak: user, project, category, template, help) (Skolik 2012). Wprowadzenie prze-

administracji portalu opartego na oprogramowaniu MediaWiki. 

3. lenia modeli procesów 

a-

przy
odzi potrzeba wyekstrahowania ze stron internetowych danych na okre-

e-
chami i zestawienia ich w postaci jednego, ustrukturyzowanego dokumentu.
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Semantic MediaWiki (SMW)1 y

o-

–
–
–

zie stron, który 
jak tekst, liczby czy 

i-

,
semantycznej, y-

Dodawanie anotacji do 
tekstu jest prostym zadaniem –

czy w MediaWiki (MediaWiki Properties 
2014):

tu]]
u-

– automatyczne generowanie list,
– udoskonalona struktura
– udoskonalenie wyszukiwania danych,
–
–
–

h danych.
y-

stanie e-

a-
cowników, opisy stanowisk i ról organizacyjnych. Informacje te w istotny sposób 

w w

1 http://semantic-mediawiki.org/ 
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emu
w ramach MediaW a-

e-
– obja-

– litycy biznesowi, którzy spe-
k-

tycznego znaczenia poszczególnych elementów modelu i sposobu, w jaki odzwier-
zadanie 

, o-
ocesu z zasobami 

informacyjnymi, z jakich on korzysta, a-
ne w SMW jako kategorie. 

Opublikowanie modeli oraz ich opisów w semantycznej MediaWiki sprawia, 
spo-

SMW wspomaga ,

do dyskusji i kreowania innowacji. Mened o-
deli procesów biznesowych,

, l-

ce procesy modelo-

klasy specjalistów –

a-

4.

a-

Graph 2014).
; wpraw-

dzie rozszerzenia takie jak Graph, PlantUML o-



Wykorzystanie Semantic MediaWiki w doskonaleniu modeli procesów… 417

eli w oprogra-
mowaniu specjalnie do tego przeznaczonym. 

Znacznie wygodniejsze jest zintegrowanie MediaW a-

forma reprezentacji procesu 
n-
o-

nalenie procesó
po

e-
diaW
z programem Bizagi. Jest to darm e-

i procesów w formacie HTML, 
PDF
opcja integracji z MediaWiki, która zrealizowana jest w sposób bardzo przyjazny 

– i-

liwe, jed – na 
stronie wiki, na której publikowany jest model, w sposób automatyczny tworzona 

,
w-

o-

Podsumowanie

powodzenia w zakresie modelowania procesów biznesowych 
r-

,

y-
o-

ustaleniu, z jakiego typu obiektami (procesami, krokami procesów, zasobami) ma-
my do czynienia w danym systemie informacyjnym oraz jakie atrybuty charaktery-
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,

e-
lowaniu procesów biznesowych stanowi 

t-

to narz
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SEMANTIC IMPROVEMENT OF BUSINESS PROCESS MODELS 
WITH SEMANTIC MEDIAWIKI PLATFORM

Summary

The paper presents the possibilities and potential advantages from exploitation 
of the open source tool – Semantic MediaWiki for supporting business process model-
ing. Particular attention has been put into the issues of co-creation semantic business 
process descriptions that make the models more legible for stakeholders.
Keywords: Semantic MediaWiki, business process modeling, improvement of business 
process models.
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ANNA PIOTROWSKA

POLSCE –
CHARAKTERYSTYKA ORAZ ROZWÓJ WYBRANYCH PRODUKTÓW

Streszczenie

prawnych przewidzianych dla 
pracy jest sklasyfikowanie in-

strumentów h oraz przedstawienie dotychczasowego rozwoju rynku ban-
. W pracy wykorzystano niepublikowane wcze-

przez Narodowy Bank Polski. 
czowe:

Wprowadzenie

y-
nktach handlowo-

o-

a-
z-

–24).
Na rynku obok szeroko stos e
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pracy jest sklasyfikowa przedstawienie do-
tychczasowego rozwoju rynku w Polsce. Analizu-

segmentu
rynku, oceny i oczekiwania jego rozwoju.

rynku . Wer
danych statystycznych uzyskanych od NBP.

1.

Definicja i klasyfikacja kart ych
Karta przedp o-

u-
, co oznacza, 

do t-
kownika. Pozwala to na swobodne przekazywanie karty kolejnym osobom. Stwarza 

(Kaszubski, Obzejta 2012, s. 78).
zdefiniowane w pol-

skim prawie. Z punktu widzenia formalno
go 

lub a-
ne 

y-

partnerskie.

(Ustawa z 12 
02, art. 2, pkt 7) ka

o-
a-

lania kredytu – okonywania wyp w-
rzystaniem kredytu

karta prepaid 

zych (Ustawa z 19 sierpnia 2011, a-
do w
wem akceptanta lub agenta rozliczenio-

wego, akce przez akceptanta w celu otrzymania p
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zaklasyfikowanie karty prepaid do grup

i-
a-

wane przez ban
y-

(Ustawa z 19 sierpnia 2011, art. 2, 
pkt. 22a).
analiz (Piotrowska, w druku).

Nie wszystkie jednak kart i-

: 1) akcep-
nie w placówkach ich wydawców, 2) lub akceptowane na podstawie 

, 3) albo 

lit. k). 

F
debetowych,

rachunek karty wykorzystywany w celu rozliczenia transakcji realizowanych przy 

,

w celu 
a-

e-
ynku i to zarówno w ofercie instytu-

cji bankowych,
n

o-
letnich, których drobne wy monitorowane przez 
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s

o-

a-
. Karta p

w-

(Uryniuk 2012).
Jak wspomniano, e-

a-
,

r-
k-
c-

Hochschule 
Bremen lonych nomina-

podarunkowa znanej sieci drogerii Rossmann r-
tymentu w punktach handlowych w Polsce.

,

r-

lacówek oraz . e-
tego warunku 

definicji (Grabowski 2013, s. 230).



olsce – charakterystyka oraz rozwój… 425

Tabela 1

Wybrane instrumenty stosowane w Polsce w ramach ograniczonej sieci sprzedawców 

Rodzaj 
instrumentu Charakterystyka

Karta „caterin-
gowa”

t-

.

w i-

Internet.

Karta paliwowa
a-

stacjach benzynowych. na stacjach paliw Orlen i Bliska w Polsce. 

n-
kowska i ch przez dany 

Karta kibica KKRP –

i
Karta transpor-

towa komunikacji miejskiej.
UrbanCard
zakup elektronicznych biletów.

Bon sklepowy o-
nych sieciach handlowych.

Kupon podarunkowy Ticket Compliments Premium 
-

i hipermarketów w Polsce.
o (Grabowski 2013, s. 229–230; www.edenred.pl
[21.12.2013]; www.orlen.pl [20.12.2013]; www.klubkibicarp.pl [5.01.2014]; 
www.urbancard.pl/ [5.01.2014]).

y-

2.

t-

z-
a-

or

o-
rezentowane w niniejszym opracowaniu dane staty-

przez Narodowy Bank Polski na wniosek autorki
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y-

umieszczono prognozowany stan na koniec 2013 r.1

Rys. 1. Liczba bankowych kart prze
podstawie danych NBP. .

Na rysunku 1 zaprezentowano
d-
i-
e-

s
a-
a-

bankiem a klientem (Uryniuk 2012).

rynku 

strony banków. J a-
jest dynamiczny rozwój

, która znacznie zwi
prepaid Banki 

d-

y-
. Od 2010 r. na festiwalach takich jak: 

Heineken Open’er Festival, Coke Live Music Festival i Selector Festiwal dystrybu-

1 Prognozy dla rysunków 1–
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owano karty prepaid w kasach 
.

wyeliminowano

o-
a-

szybki i wygod
o-

rysunek 1, okresie po znacznym 
stabilnym poziomie. 

wzrost liczby produktów na rynku. W roku tym znacznym impulsem do rozwoju 
rynku ka s-

kolejnych imprezach masowych, w tym polskim festiwalu Przysta-

dnak o-
raportowania do 

NBP wydawania tych kart przez dodatkowe podmioty. Dane zagregowane nie po-

raportowania przez kolejne podmioty lub wzrostem emisji kart przez dotychczas 
raportu e podmioty. Natomiast w 2012 r. 

o-

w Polsce Mistrzostwami Europy w – Euro 2012 (Polasik 2012, s. 22). 

Rys. 2. Liczba transakcji dokonanych
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a-
liczby transakcji 

(rys. rys.

autor
rys. 4 i rys. 5). 

iczby kart

Rys. Rys.

danych NBP. danych NBP.

Od kilku lat systematy
r. 

r. 
ej kwoty pojedynczej transakcji o-

n-
transakcji wysokokwotowych. Oznacza 

odpowiednik bonów towarowych.

Podsumowanie

a-
bankowy oraz produktów partnerskich. Banki -
paid, s do .

najbardziej 
innowacyjny, a zarazem perspektywiczny segment klientów. Dane empiryczne 

, o systema-
tycznym rozwoju w Polsce.
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, . Do-

wydawanych kart. Zdaniem autorki a-
tywnie odbi

o-
rzystania oraz w braku zainteresowania tymi .
W opinii autorki j-

wyelimino-
a-

Ich zastosowanie w przy-
u-

mentu 

***
Za-

-E (2013). 

Autorka

Literatura

Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. 

Eastwood G. (2008), The Future of Payments. Prepaid cards, contactless and mobile 
payments, Management report, Business Insights Ltd.

Hochschule Bremen. University of Applied Sciences, www.hs-bremen.de,
27.12.2013].

Kaszubski R., , Wolters Kluwer, Warszawa.
Narodowy Bank Polski (2013), Informacja o kar ,

Warszawa.
Piotrowska A., , Acta Universitatis Lo-

dziensis, Folia Oeconomica, w druku.
Polasik M. (2012), – rok 2012. Rozwój rynku – techno-

logia NFC – perspektywy, Raport Badawczy POLASIK Research.
Uryniuk J. (2012), Karty pre- ,

www.gazetaprawna.pl 2.01.2014].



Anna Piotrowska430

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 U. z 2011 r., nr 199, poz. 

z 2002 r., nr 169, poz. 1385.
www.edenred.pl 21.12.2013].
www.klubkibicarp.pl 5.01.2014].
www.orlen.pl 20.12.2013].
www.urbancard.pl 5.01.2014].

PREPAID CARDS IN POLAND – CHARACTERISTIC AND DEVELOPMENT 
OF SELECTED PRODUCTS

Summary

Prepaid cards are part of the market of payment instruments. This market is in 
Poland in the development phase, so there are problems with the classification of some 
products. They arise from the nature of formal and legal requirements provided for
electronic money and payment card. The aim of this work is to classify prepaid instru-
ments and present the development of banking prepaid cards in Poland. The study was 
based on previously unpublished data obtained by the author from the National Bank of 
Poland.
Keywords: prepaid card, cashless payments.

Translated by Anna Piotrowska
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- BIORSTWACH KRAJÓW UE-27

Streszczenie

-biznesowych 
-

w-
o-

cluster ensemble.

przez Eurostat.
e-biznes, technologie informacyjno-komunikacyjne, miernik synte-

Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i coraz 
a-

e-biznes, handel elektroniczny, e-
wykorzy-

- o-
wadzony w 1995 r.
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Stawi-
-biznes t

informacji z wykorzystaniem multimediów elektronicznych, przy czym wymiana ta 
a-
o-

- -
integra ,

-biznesowych 
-Owczarek 2008, s. 191) to:

1. tami 
o-

2.
u-

powej (GM).
3. Systemy handlu elektronicznego.

e- -27.

1. Metodyka i dane empiryczne

-biznesowych 
-komuni-

.1 a-
gnostyczne, kryteriami merytorycznymi, tj. stara-

-biznesowe 
a-

nych dla wszystkich krajów UE-272 kryteria statystyczne, tj. 

i (metoda odwróconej macierzy korelacji).

1 Dane te pobrano z bazy danych Statistics on ENT (NACE Rev 2 in ACCESS 197 MB) incl 
2013 v 18th Dec 2013 
portal/page/portal/information_society/data/comprehensive_databases. 

2

-biznesowego. 
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W celu syntetycznego enia zakresu korzystania z
e-biznesowych przez zastosowano 

Do wyznaczenia wielu metod 
; Wy-

socki 2010), wybrano:
1. i-

Gi) Gi wy-

)(
1

m

j iji zG ,
gdzie zij – j-ej zmiennej diagnostycznej t-
kowego) dla i-tego kraju, m – liczba zmiennych diagnostycznych. Do normalizacji 

zij = xij/aj, gdzie aj – punkt od-
niesienia ustalony dla j- punktów odniesienia 
przyjmowano 100, xsx 2 lub xsx 3
diagnostycznej. o-

e-
handlu elektronicz-

nego i korzystania z e-
y-

2. Hi Hi

wzoru 

0

01
d
id

iH

gdzie: di0 = k(zik – z0k)2]0,5, zij – j- t-
kowego dla i-tego kraju, z0j – j- e-
go dla wzorca rozwoju, )(200 ioi dsdd , s – odchylenie standardowe. 

Wszystkie zmienne diagnostyczne
rozwoju (kraj kraj o maksymalnych ich war Do normali-

zij = (xij – aj)/bj, gdzie aj –
j- , bj – j-ego 

.
3. 3 Ti). 

kraj
Ti :

3 Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution – metoda wielokryte-
o-



434

m

j ijiij
m

j ijiij

m

j ijiij

i
zzzz

zz
T

1
2

1
2

1
2

}){max(}){min(

}){min(

gdzie zij – j- i-tego kraju,
m –

e-biznesowych w przedsi
W ) oraz odchylenia 

standardowe )( iWs
krajów:

– zakres bardzo szeroki: )(2 ii WsWW ,
– zakres szeroki: )(2)( iii WsWWWsW ,
– z )( ii WsWWW ,
– z WWWsW ii )( ,
– z )()(2 iii WsWWWsW ,
– z )(2 ii WsWW .
Typologie o nie 

zmiennych diagnostycznych,

, w celu wykrycia krajami UE-27, dodatkowo za-
stosowano

Do wydzielenia grup 
e cluster ensemble), 

które o-

(por. Fred, Jain 2002, 2005)4. Ostateczne grupowanie obiektów 
jest dokonywane na podstawie maci A = [aij], gdzie aij to 

, w których obiekty i oraz j o-

krajów na grupy krajów podobnych zastosowano meto e-

e-
zij = [xij – mini(xij)]/[maxi(xij) – mini(xij)]). 

4

cluster ensembles
zastosowanie tylko jednej metody grupowania. 
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2. Zakres -biznesowych w krajach UE-27

e-
-27 w korzystaniu z rozwi

- o-

-biznesowych przeprowa-

– o
komputerowych (X1);

– o
strony internetowej (X2);

– o
EDI (X3);

– o
ich (X4);

– o i-

(X5);
– o i-

e-
(X6);

– o o-
kumentów i specyfikacji przetargowych w systemach elektronicznych za-

(X7);
– o e-faktury w stan-

dardowej formie pozwala

komputerowych (X8);
– o ych e-

e-
(X9);

– o so-
cial media) w dowolnym celu (X10);

– odsetek pr pre-
zentacji katalogów lub cenników (X11);

– od personali-
12). 
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otrzymywania zamówie przez sieci komputerowe ej 
strony internetowej oraz formalnej polityki korzystania z social media.

UE- ia wy-

z-
dokon

sieci o-

e (por. rys. 1). 

Rys. 1. Podstawowe statystyki opisowe zmiennych diagnostycznych

odsetek firm j
cych formularze = 17%), stosunkowo niewielkie (V < 33%) 

social media
> -27

w korzystaniu przez firmy z zakupów w sieci i z e-

Typologia krajów na podstawie mierników syntetycznych
zakresu

e-biznesowych w krajach UE-27

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12

Zmienne diagnostyczne

0

20

40

60

80

100

 Min-Maks 
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mierników G, H oraz T i na ich 
podstawie dokonano typologii krajów. Otrzymane w ten sposób krajów
przedstawiono na rysunku 2. Okazuje : cho-

Cypr, Rumunia) nie znajduje wszystkich trzech ran-
kingach, to kraje adu-

.

-
wykorz o-

„po
n-

-biznesowych przez firmy z Hiszpanii, 

Rys. 1. Typologia krajów UE-
e-

-27 na grupy krajów o podob
e-

W celu wykrycia ych krajami UE-27
w stosowaniu -biznesowych

cluster ensemble

 S
zw

ec
ja

 L
itw

a

 C
ze

ch
y

 N
ie

m
cy

 G
re

cj
a

G
H
T
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Tabela 1

- -biznesowych w przed-

Gru-
pa Kraje X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12

1 Austria, Finlandia, 
Wielka Brytania 55,6 15,1 6,5 26,8 84,3 73,0 9,8 29,2 69,8 37,7 34,2 7,3

2 Dania, Holandia, 53,0 17,9 7,5 31,7 84,5 78,4 10,3 26,3 68,0 37,4 63,0 13,9

3 Irlandia, Litwa, 
Szwecja 36,2 19,3 9,1 35,4 93,8 81,0 22,6 21,3 57,8 37,6 39,2 10,7

4 Cypr, Malta 17,0 12,4 2,0 26,8 52,3 11,6 15,5 8,8 59,9 42,5 52,6 9,3

5
Czechy, Niemcy, 

m- 39,1 14,6 6,7 30,1 66,1 44,8 11,2 17,8 57,1 22,8 38,8 5,9

6 Belgia, Grecja, 
Francja, Portugalia 19,7 10,7 5,7 35,7 81,9 76,0 13,8 13,8 44,1 27,6 32,8 13,7

7
Polska, Rumunia

18,4 8,6 2,7 14,9 77,8 63,6 14,1 10,2 40,7 18,7 40,1 7,2

podstawie danych Eurostatu.

a-

1.
o-
o-

6). Natomiast grupa 3 ma 
y-

2. Grupa 1 jest nieco „lepsza” od grupy 6. Charakte
a-

- o-
rzystaniem z social media
bardzo niskie odsetki kor u-

o-
nach WWW.

3.
rzystania z social media (1) i z elek-



-biznesow -27 439

z zakupów w sieci i e-faktur, otrzymywania y-

i otrzymywania z odsetek firm 

4. e-
n-

tów przetargowych oraz udo u-

Podsumowanie

e- -27
w do jednostek administracji e formularze i reali-

EDI (otrzymywanie ). Korzystanie z roz-
- pularne w krajach skandynawskich, Ir-

landii i Holandii, a najmniej – a-

- dniego”.
Typologie otrzymane na podstawie mierników syntetycznych ,

W analizie porównawczej krajów UE- cluster
ensemble, u-
py krajów podobnych opartego na wynikach ich grupowania uzyskanych dziesi
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E-BUSINESS ADOPTION BY FIRMS IN EU-27 MEMBERS 

Summary

The aim of this paper is to compare e-business adoption by firms in EU-27 mem-
bers. To obtain groups of similar countries, three composite indices were calculated
according to: the multiplicative aggregation of indices, the Hellwig method and the 
TOPSIS method. In addition, we applied cluster analysis cluster ensemble to present the 
similarities and differences between the countries. The values of the indicators were 
calculated based on the Eurostat data. 
Keywords: e-business, information and communication technologies, synthetic 
measures, TOPSIS, cluster analysis.

Translated by Maria Sarama
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1

KARTOGRAFICZNE ROZSZERZENIE DYNAMICZNEGO MODELOWANIA 
PROCESÓW BIZNESOWYCH

Streszczenie

Opracowanie prezentuje a-
nych w Geograficznych Systemach Informatycznych w dynamicznym modelowaniu 
procesów bizneso online na 

dynamiczne modelowanie procesów biznesowych, GIS, integracja 
systemów informatycznych

Wprowadzenie

prze y-
korzystywane które k stosowane tworzenia systemów 

Ws tosowane zost elowania 
procesów biznesowych. Ich celem jest wsparcie tworzenia procesów realnych, które 

realizowane pod post procesów informacyjnych (ma to zastosowanie 
m.in. w e-biznesi

1



442

e-
go stulecia (Ge konalenie metodologii s

to tematyk
biznesowych z wykorzystaniem tograficznych stosowanych w syste-
mach informacji przestrzennej (rozszerzenie GIS – geograficznych systemów in-
formatycznych – Litwin, Myrda 2005). Jego celem jest przedstawienie zasad zasto-

a-
n-

, oraz wsk
jego funkcjonowania.

1. Specyfika dynamicznego modelowania procesów biznesowych 

Mode kowanie zasad funk-
tw oraz usprawnienie dopasowywania systemów informa-

tycznych do ich potrzeb. Zastoso kres
bazami danych staje t e trzeb

t eustrukturalizowanych zasobów in-
ternetu) czy

danych multimedialnych powoduje k stosowania tylko do 
gromadzenia danych, ale przede wszystk
danych zost te korzyst bazy dokumentów.

Zmie ko modelowania proces
trzy

– jednostki organizacyjne przeds tw,
– stwa,
– porozumienia gospodarcze.

tek organizacyjnych przeds rstw wyni-
ka z fakt e coraz szerszy zakres kompetencji jest przek sze szcze-

tak twach o rozbudo-
wanej strukturze przestrzennej. Opracowane modele procesów biznesowych stano-

zbiory instrukcji eregowych jednostek. Z drugiej strony
kierownictwa przeds tw tki te y-

k
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ne jako najlepsze praktyki lub alternatywne sposo-
by realizacji wybranych procesów.

a-
tyczne, opracowywany je e-

e o-

s

oraz jego egzekwowaniu w t

k
stosowanymi

(ang. 
Unified Modeling Language), BPMN (ang. Business Process Modeling Notation), 
BPEL (ang. Business Process Execution Language), RDF (ang. Resource Descrip-
tion Framework) czy OWL (ang. Web Ontology Language). Na ich podstawie opra-

óre wyko-
rzystywane tyce gospodarczej (patrz m.in. Gawin, Marcinkowski 2013). 
Wspomniane , zintegrowane z systemami informatycznymi,
nie tylk s tworzenie modu-
ów, które tanu realizacji konkretnych procesów. Ma to 

swo o-
ces

Opis modelowanych procesów zgodny jest z zasadami st
temu 

e
architekturze SOA – ang. Service-Oriented Architecture). Przy opisie procesów 

– algorytmy procesów,
– aktorów (realizatorów procesów),
– wykorzystywane zasoby,
– dokument
– ws t
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problemem jest zachowanie e-
ka korporacyjnego oraz st se-

mantycznych.
od

t y za-
tycznej) oraz perspektywie realizacyjnej modelowania 

u

2. Wybrane aspekty kartograficznej deskrypcji

Zastosowanie technologii GIS (Geograficzne Systemy Informatyczne) w kar-
tografii skut tworzenia map w trybie online. Warunkiem stwo-
rzenia mapy jest: 

– zdefiniowanie przestrzeni wizualizacji,
– stworzenie bazy danych o charakterze przestrzennym,
– nadanie obiektom atrybutów przestrzennych,
–
Mapy wektorowe tworzone online na podstawie

mianami zapisów dokonywanych w bazach 
o-

GIS-
zarówno dwu-, jak 

, aby wszystkie obiekty 
e-

strzeni. 
ektów w przestrzeni. Przy czym mapa jest 

s
obiekt

o-
nym momencie czasowym. Zastosowanie technologii informacyjnej w kartografii 

do wizu-
alizacji t e
planistyczne, o ile wprowadzi si odpowiednie dane do BD).

W ramach k symbolizacji obiek-
tów prezentowanych na mapach. Wizualizacji e któw 

t e na 
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które je opisu
ty t echy 

której dany obiekt jest prezentowany.
a-

e
technologie GIS przy wizualizacji, r-

3. Zasady wykorzystania kartograficznej deskrypcji w dynamicznym mode-
lowaniu procesów 

Zarówno
y-

korzystanie kartograficz-
nej deskrypcji prowadzi do narzucenia pewnych dodatkowych obligacji na procesy

temu d-
tograficznymi. W efek takie

– wizualizacja przestrzenna st obiektów,
– tacja aktualnego stanu realizowanych procesów,
– graficzne wsparcie kontroli stanu realizowanych procesów.
Opracowywanie modeli procesów biznesowych wymaga budowy procedur 

konkretnych obiektów lub klas obiektów. Dla zachowania 

ontologiczne. 

przy definiowaniu ontologii: obiekty (pojedyncze wyst
pienia), atrybuty (cechy klas i obiektów 

oraz – Weber 2009, 
s. 36).

Zastosowanie
któw. Dane opis

obiekt , m.in. e-
mach informatycznych

, np. od partnerów gospodarczych (zapisywane np. w systemach klasy 
o-

stanów poszczególnych atrybutów obiektów w bazie danych wykorzystywanej do 
generowania map.
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lacje 
ektów, a nawet etnymi obiektami. 

Ws t
aksjomatów.

zowanych warstw tematycznych poszczególne 
obiekty powin t-
nie do ich atrybutów przestrzennych. a-

,
prezentacji. Zmiana sposobów prezentacji 

online , u-
d-

ministracyjnej Polski – miasto wojewódzkie i mapie demograficznej – 30. co do 

i-
zacji procesów. Mapy wizualizowane w trybie online r-

rybutów poszczególnych obiektów na mapie. 

temach powinno 
jeszcze kont emu. Zastosowanie baz danych nor-

matywnych (BDN – k
sko-

rygowanych, r-
a-

nych w trakcie projektowania modeli procesów biznesowych. Zalet ego
d-

4.
biznesowych i kartograficznych 

Podstawowym elementem prezentowanej koncepcji jest 
Atlasem Przeds twa k twa) lub Atla-
se o-
mnianego Atlasu przedstawiono na rysunku 1.

Koncepcja kartograficznego rozszerzenia dynamicznego modelowania proce-
e-

k systemami klasy 
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GIS oraz syste kach omawianych 
procesów (m.in. systemy klasy ERP, CRM i inne).

Bazy danych systemów 
informatycznych przedsi

biorstw (np. ERP)

Dane wyszukiwane 
z Internetu

Bazy dokumentów
Opis stanu procesów realizowanych w przedsi

biorstwie

Rys. 1. 

opr .

Schemat tlasów przedstawia
1. u-

ry biznesowe. Wspomniane procedury a-
r-

poracyjnego.
2. temy 

informatyczne st
3. Wspomniane proce n-

strukcje wykonawcze.
4. o-

wanych procesów. W tym ce korzyst m.in. schemat organi-
a-

soby prze
5. o-

dowiska.
6. Integracja systemów klasy ERP z systemami

twa opisanych w BD przy pomocy 
map tworzonych w GIS.

Nar tacje 
dynamicznego modelowania 

biznesowego (np.)
ARIS Toolbar, OWL, BPMN 
Modele procesów bizneso-

wych

Atlasy Przedsi
biorstw

/P

GIS
Kartograficzne

algorytmy i symbolizacja
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7. Zdefiniowanie BDN.
8. e

9. Ewidencja operacji realizowanych w ramach realnych procesów bizneso-
temów klasy ERP.

10. t ealizowane procesy 
(m.in. Internet czy systemy informatyczne partnerów gospodarczych). 

kiwane w postaci nieustrukturalizowanych doku-
mentów elektronicznych. analizowane i przetwarza-
ne na dane strukturalizowane zapisywane w bazach danych.

11. Wizualizacja procesów w At tw.
12. Interpretacja map.
13. Nanoszenie zmian w systemach w celu modyfikacji danych i lepszego 

dopasowania do aktualnej sytuacji rynkowej (np. modyfikacja modeli biz-
nesowych, zmiana preferowanego scenariusza, itp.)

t wykonalne zarów-
no z organizacyjnego, jak i technicznego punktu widzenia. Nie jest to jednak zada-
nie proste i wymaga pewn
te k

szystkim:
– wymagana jest specjalistyczna wiedza do definiowania przestrzeni;
– temów klasy BI (ang. Bu-

siness Intelligence o-
lne i planistyczne;

– realne potrze
Dodatk st jest k

producentami poszczególnych rodzajów systemów informatycznych. 

Podsumowanie

Wprawdzie kter teoretyczny, 
ale opracowane zost na podstawie analizy aktualnie dost na rynku syste-
mów inf a-
równo problematyka dynamicznego modelowania procesów biznesowych (ko-

e-
echnologii informacyjnej, jak 

n-

e-
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ych t-
-

-
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CARTOGRAPHIC ENHANCEMENT OF DYNAMIC BUSINESS PROCESS 
MODELING

Summary

The paper shows possibilities of using cartographic tool for dynamic business 
processes modeling. The concept bases on integration of different kind of information 
systems (e.g. ERP, GIS, CRM). The modeled business maps can be visualized in carto-
graphic or mathematic defined space. Proposed tool lets present not only the pattern of 
processes. It can also simultaneously present actual statuses of many realized processes.
Keywords: dynamic processes modeling, GIS, information systems integration

Translated 
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AGNIESZKA STRZELECKA
1

STANDARDY GS1 JAKO FUNDAMENT W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
MI

Streszczenie

Jednym ze standardów wymiany informacji jest system GS1, który 
a-
n-

dardów systemu GS1 oraz prezentacja zastosowania standardów tego systemu w trans-
porcie, logistyce i jednostkach ochrony zdrowia. 

standardy GS1, kody kreskowe, obszary komunikacji elektronicznej

Wprowadzenie

programowania, a-
postrzegana jako swoiste ograniczenie2

prac ga istnienia jednako-
wych .

1

2 Potrzeba dostosowania do ob

za
handlowych.  
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system GS1. System ten oparty jest na ujednoliconej identyfikacji elementów, co 
sprzyja usprawnie

identyfikatorów GS1, ustandaryzowane technologie oraz globalne r
organizacyjno-

o wszelkich towarach i zdarzeniach.

kodów kreskowych lub specjalnymi znacznikami elektronicznymi (tzw. tagi), mo
liwy jest elektroniczny odczyt, np. podczas magazynowania produktów czy 
w i-

ficznych dla danej organi-

kontrahentów. Wykorzystywanie GS1 w obszarach komunikacji elektronicznej
takich jak:

– Elektroniczna Wymiana Danych (EDI – Electronic Data Interchange) sys-
a-
a-

– XML (Extensible Markup Language) prosty, el
, danych) w sieci,

zadaniem jest przechowywa-
nie ;

– GDSN (Global Data Synchronization Network) 

, co 
atalogami;

pozwala na szybko, sprawnie i efektywnie.

krótkiej charakterystyki standardów systemu GS1 oraz zaprezentowanie a-
dów zastosowania standardów tego systemu w ochronie zdrowia, transporcie i logi-
styce.

1. Kody kreskowe

Kody kreskowe,
, r-

(www.epoka.gs1.pl):
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– EAN/UPC: EAN-8, EAN-13 kody stosowane przede wszystkim do ozna-
czania towarów w handlu detalicznym; EAN-13 i EAN-
kodzie UPC, a cyfra kontrolna obliczana jest w

– UPC-A, UPC-E o-
duktów wytwarzanych w USA i Kanadzie; zarówno UPC-A (wersja pe
na), jak i UPC- e-
rycznego kodu produktu (UPC – Universal Product Code); cyfra kontrolna 

-A), b a-
-E);

– ITF-14 14-znakowy kod stosowany dla oznaczania zbiorczych jedno-
stek handlowych; ITF (Interleaved Two of Five) jest kodem numerycznym 

; tylko 
w przypadku oznaczenia towarów w opakowaniach zbiorczych konieczna 
jest cyfra kontrolna;

– GS1-128 a-
identyfi-

katory zastosowania n-
formacji o produkcie; koduje 128 znaków (bez nawiasów) ASCII w trzech 
zbiorach;

– GS1 DataBar
3 e-

GS1 DataBar Wielokierunkowy
, by 

e-
lokierunkowy na czytnikach wielokierunkowych 

GS1 DataBar Rozszerzony
a-

produkty o zmiennej masie), GS1 DataBar Rozszerzony Spi
trzony 4;

– GS1 DataMatrix y odczytywanie przez skanery obrazu 
dwuwymiarowego lub systemy wizyjne; stosowany przede wszystkim do: 
be
i implantów chirurgicznych, trawienia laserowego lub chemicznego,
z niskim kontrastem lub jasno znakowanymi elementami na ciemnym pod-

oznakowanych
punktami i przez to ych do odczytania przez skanery;

3

4 Od 2014 r. z-
przedawane detalicznie.
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– (Composite Symbology) i-
o-

- 5.

2. Standardy systemu GS1

biorst u-
chów dostaw w ie jednak , w propono-
wanych , ale 

na takich samych standardach, i lub poprawi ko-
munikacj podmiotami gospodarczymi.
standardy GS1, które, l-
nymi Standardami” (GSMP – Global Standards Management Process), przyczynia-

k-
czy do a-

mi.
kie jak (

2011; Horzela 2013, s. 66–67; GS1 2012, s. 24–26):
– Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN, Global Trade Item Number)

l-

– Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN, Global Location Number) umo
liwia oznaczenie lokalizacji i podmiotów prawnych oraz stanowi podstawo-

ych aplikacji EPC/RFID (Electronic Product Code / Radio-
Frequency Identification

– Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych (GRAI, Global Returnable 
Asset Identifier) a-

– Globalny Indywidualny Identyfikator Zasobów (GIAI, Global Individual 
Asset Identifier)
biorstwie;

– Serial Shipping Container 
Code) 

5 -128, GS1 DataBar-14, GS1 Data-
-D kody: CC-A, CC-B i CC-C.
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– (GSIN, Global Shipment Identifi-
cation Number) jest
w celu identyfikacji grupy jednostek fizycznych;

– (GINC, Global Identification 
Number for Consignment) o-
warów w transporcie;

– Standard komunikacyjny eCom wykorzystuje GTIN, GLN i SSCC do

po-
;

– Standard komunikacyjny 
Global Data Synchronisation Network) e-

a-
Globalnego Rejestru GS1 (GS1 Global 

Registry®), puli danych certyfikowanych dla GDSN, Ramowego Systemu 
GS1 Data Quality Framework) oraz Globalnej Kla-

syfikacji Produktów.
standardy

o-

a co za tym idzie redukcji kosztów ( ) w firmie.
,

macyjnych, dzieleniu

wszystkich partnerów (Mesjasz-Lech 2013, s. 543–547; Nativi, Lee 2012, s. 368). 

danych). Podobnie jak w logistyce 

leków i materia
– GTIN globalne i te nadawane np. przez Ministra 

Zdrowia, krajowe numery ID; pacjentów i personelu medycznego – GSRN; mate-
– GIAI i GRAI; lokalizacji – k-

tów leczniczych i wyrobów medycznych – SSCC (GS1 2013, s. 8).
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3.

Wykorzystywanie identyfikatorów GS1 w aptekach, szpitalach, hurtowniach 
o-

.

o-
-

np. opaski z kodami kreskowymi, by wy-
eliminowa liczb o-
wania leku – nieodpowiednie leczenie w tym przypadku znacznie 

osób hospitalizowanych,
medycznym oraz samymi pracownikami 

To d e-
lem medycznym ciwy proces leczenia (Strzelecka 2012, 
s. 77). 

atem 
e-

z dnia 18 marca 2011 r. stracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. 2011, nr 82, 
poz. 451)

-Chodorowska 2011, s. 78), a od 
1.01.2013

ch pacjenta (Kosmacz-Chodorowska 2013, s. 80).

– Unilever i DHL , o-
wania poprzez ulepszenie komunikacji elektronicznej. Prowadzony przez 
te firmy projekt „Integracja Komunikacji Magazynowej” (IKM) ma za za-

XML GS16 y-
k-

6 W
anymi o obiektach i lokalizacji

a-
sami (uzgadnianie stanu zapa-

[kwarantanna], ponowna paletyzacja
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tów w dziedzinie IT oraz biznesu z Wielkiej 
alii. Zasto-

sowano standardy GS1 takie jak: identyfikatory GS1 (GTIN, GLN, SSCC), 
standardy kodów kreskowych GS1 (GS1-128 – znakowanie), wzory wia-
dom Applicabi-

Internet. a-

i obiekty (www.gs1pl.org).
– Macy’s, Inc. i Schneider National , by wyelimino-

Empty Miles Service VICS 
(Voluntary Interindustry Commerce Solutions Association), która wyko-
rzystuje identyfikatory GS1, w tym przede wszystkim GLN, a polega na 
oferowaniu , by 

j-
z-
e-

go poprzez ograniczenie tzw. pustych przebiegów przez inne firmy. Przy-
a-

–
poniesionych przy pustym przebiegu pojazdu, a dystr

dunek po konkurencyjnych cenach (www.gs1pl.org).
– GEFCO stosuje standardy GS1 (numer SSCC) w celu synchronizacji wy-

r-
macji i transakcji. Standardy GS1 wprowadzono przy EDI i znakowaniu 

o-

detaliczne w platformie GEFCO w Madrycie. GEFCO, przy pomocy do-
kumentu – , jest powiadamiane o zrealizowaniu 

– dokument REDADV, który informuje 
o-

dokument DESADV r-
a-
o-
o-
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wa
i po-

ziomu satysfakcji klientów (www.gs1pl.org).
– Dachser a-

y-

a-
ryzacji procesów logistycznych i informatycznych. W tych przypadkach da-

-128 oraz identyfi-

–
ferencyjny na etykietach wieloj

zycznych, a-
cje o dostawie –

a-
gazynem i procesami kontrolno- o-

partnerami – o-

enia ewent
(www.gs1pl.org).

– Grupa Raben, w której do integracji systemów magazynowych WMS (Wa-
rehouse Management System) operatora TSL z systemami ERP klientów co-

a-
nia 

(skanowanie etykiet GS1 i zastosowanie komunikacji EDI), zoptymalizowa-
no koszty ( Zasto-

e-
zaawansowany system wymiany danych, statusy 

transportowe online czy wykorzystywanie technologii RFID przy magazy-
y

cucha dostaw. 
IFTMIN (Transport Instruction)7 oraz komunikaty DESADV (Despatch Ad-

7 IFTMIN 
miejsca dostawy.
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vice)8

ierskimi). Sprawnej komunikacji w tym przypadku sprzyja 
osowanie numeru SSCC, GTIN, WMS i technologii RF (Radio 

Frequency traceability9,
nieprzewidzianych 

oko (www.gs1pl.org).

Podsumowanie

Standardy G t-

y-

u-
y za-
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GS1 STANDARDS AS THE FOUNDATION OF ELECTRONIC
COMMUNICATION BETWEEN ORGANIZATIONS

Summary

One of the standards for the exchange of information is the GS1 System, which
allows managing processes between partners, regardless of the site functioning of the 
enterprise. The aim of this article is to present a short description of the GS1 standards
and the application of standards of the system in transport, logistics and health care 
units.
Keywords: GD1 standards, barcodes, areas of electronic communication

Translated by Agnieszka Strzelecka
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WCAG1 2.0 JAKO PODSTAWA
UNIWERSALNEGO PROJEKTOWANIA STRON INTERNETOWYCH

Streszczenie

z-

e WCAG 2.0
n-
t-

kownika.
n-

formacji, Internet.

Wprowadzenie

o-
a-

nych. Istnieje zatem potrzeba poprawy tej sytuacji, a przede wszystkim potrzebne 

1 Web Content Accessibility Guidelines 2.0 – z-
a tworzenie stron internetowych

nosprawnych. 
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, oraz upo-
a-

1. Kilka uwag o projektowaniu uniwersalnym

W latach 70. XX w.
obiekty architekto-

l-

l

niesprawnym ruchowo.

y-
Mówi o tym definicja poj

cia, której autorem jest Ronald 2: „Projekto-
wanie uniwersalne to pro

adaptacji lub specjalnego projektowania”.
okre-

którym 
e

o-
nia indywidualnych e-

n-
nych dziedzinach d

2
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,

wygodniejszemu i bardziej bezpiecznemu korzystaniu z nich przez wszystkich 
,

(Principles 2013):
Zasada I
Identyczne zastosowanie – z

Zasada II
– w

Zasada III
– k

Zasada IV
– z a-

zastosowa-
wizualne, wer-

balne, dotykowe).
Zasada V

– minimalizowanie skutków przypadkowych i o-
wych

Zasada VI
Niski poziom – o

l-
nych.
Zasada VII

– z
o-

stury i

u-
sarczyk 2013, s. 65–68) . i n-

o-
(Funckes, Kroeger 2003).
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osobom osobom lep-
sze warunki edukacji.

2. Tworzenie stron internetowych a projektowanie uniwersalne

Internetu , sieci komputero-

w-
ny y-

o-
sprawni w trakcie korzystania z Internetu

k-

WWW
informacjami, które przygo-

timedialnych. 
W takim przypadku
m.in. syntezatory mowy, monitory brajlowskie, programy do odczytywania infor-
macji ekranowych oraz ,
prezentowanych na ekranie. W konsekwencji tak zbudowane stron

a-
oraz na stronach 

Taki stan rzeczy jest
– stosowania niestandardowych przycisków,
– braku alternatywnego opisu teks ,
– stosowania niestandardowego menu,
–

(np. Flash).
d-

Internetu oraz odczytywania informacji tam publikowanych wykorzystywa-

n-
sekwencji tego wiele stron internetowych pozostaje niedos o-



WCAG 2.0 jako podstawa uniwersalnego projektowania stron… 465

upowszechnie-
a-

Internetu, mogliby oni 

wszystkic o-

l-
o-

Konwencji o Prawach Osób 
2012 r.

3. Czym jest i co zawiera WCAG 2.0?

strony przez nich two-

ymi rodzajami 

e-
Web Content Accessibility Guidelines 2.0, która zosta-

e-
a budowanie stron 

internetowych

stronie http://fdc.org.pl/wcag2/index.html#wytyczne%29.
stosowanie standardów zawartych w

o-
mendacje Unii Europejskiej 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wyma-

W cztery y, które trze-

– –
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– – a-
i-

gacji.
– – w-

– – d-

w
ó-

Dla zapewnienia r-
netowych WCAG 2.0 rekomenduje:

– d
w za-

Brail-
roszczony);

– dostarczenie alternatywy dla mediów zmien w czasie, tzn. tre-
r-

wizualnej;
– t

utraty informacyjnych);
–

powinien dobrze 

Dla zapewnienia funkcj WCAG 2.0 rekomenduje:
–

– zagwarant
prezentowane informacje nich;

–
;

– dociera-
a-

nym momencie.



WCAG 2.0 jako podstawa uniwersalnego projektowania stron… 467

– dczytanie i zrozumienie informacji, m.in. dzi

–
przewidywalny;

– przy wprowadzaniu informacji, 
a przede wszystkim u

z wytycznymi podanymi w publikacji: A – minimalny, AA – – naj-

, jak i zamieszczonych na niej informacji. 
o-

temu 
bardzo ró

nych sytuacjach, np. podczas tworzenia projektów, zamawiania o-

www.w3.org/wai/intro/wcag.php.

Podsumowanie

n-

anowi zbiór 

WWW i umieszcza
d

e-

sprawnych).

wykorzystanie zasad projektowania uniwersalnego w trakcie tworzenia stron inter-
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Internetu 
informacji. Natomiast przestrzeganie wytycznych zawartych w WCAG 2.0 ukie-

twórców stron internetowych tak, by tworzone przez nich stro-

a-
ojektowania stron internetowych.

Literatura

Funckes C., Kroeger S., (2003), Implementing universal design in higher education: 
Moving beyond the built environment, „Journal on Postsecondary Education and 
Disability”, No. 16(2).

The principles of universal design (2013), http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/
about_ud/udprinciples.htm.

Projektowanie uniwersalne jako sposób na tworzenie warunków 
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Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Web Content Accessibility Guidelines (2013), http://www.w3.org/TR/WCAG20/.

WCAG 2.0 AS THE BASIS FOR UNIVERSAL DESIGN OF WEBSITES

Summary

A lot of websites and their content are not accessible for people with disabilities. 
This paper touches on this issue and indicates that there is a need to use universal design 
to increase accessibility and usability of websites for all users, especially for people 
with disabilities. This paper also indicates that WCAG 2.0 can be the basis for universal 
design of websites as it includes some recommendations which allow improving acces-
sibility of websites for each user.
Keywords: universal design, people with disabilities, access to information, Internet.
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PAKIET PC GIVE JAKO DECYZYJNE
W WARUNKACH ZMIAN STRUKTURALNYCH 

Streszczenie

Pakiet 

do dodatkowych informa
n-

podmiotów gospodarczych. Celem tego opracowania jest przedst ,
w pakiecie PcGive,

jego zastosowania do analizy o-
stwa Polski w Unii Europejskiej, tzn. 01.05.2004–31.12.2013.

PcGive, procesy decyzyjne, , kurs 
walutowy.

Wprowadzenie

o-
z-

i ych
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w gospodarce opartej na wiedzy lne, 
z-

nych i telekomunikacyjnych podczas selekcji i przetwarzania obszernych zasobów 
informacji (Rowley 2007, s. 167)
kursowego, na kt

ajnowsze cia technologii informatycz-
nej i i ekonometrycznych do
ewaluacji ryzyka kursowego.

Regime Switching Models a-
(Doornik i Hendry 2009, 

s. 131) a, jakim 
Regime Switching Models w pakiecie PcGive, oraz o-
wania do analizy l-
ski w Unii Europejskiej, tzn. 01.05.2004–31.12.2013.

1. pakietu PcGive

szeregów 
czasowych u-

, konfliktów politycznych). Hamilton (1989) 
– – do opisu 

jest modelo-
b-

a-
i-

obserwowanych w poziomie zmiennej ekonomicznej (Hamilton, Rej 2002, s. 13–
15).

Regime Switching Models przeznaczonego do kon-
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t-
kowników od 2009 r e-

a-
e-

endogenicznej i dodatkowych zmiennych egzogenicznych (opcja Markov-switching 
Dynamic Regression, MS-

Markov-
switching AR model, MS-

t-
mów optymalizacyjnych (Doornik, Hendry 2009, s. 13):

– -DR)

))(,0(~,)()()( 2
t

1
ttt

k

i
ittitt sNsyssy x'

t
             (1)

– modele autoregresji -AR(P))

))(,0(~,))(()( 2
t

1

''
tt

P

i
itititittt sNsysy xx (2)

gdzie: y – zmienna endogeniczna, X – macierz zmiennych egzogenicznych, st –

},...,2,1{, NjiijpP , )( ts –

st = 0,1..., 
N-1), )( ts , )( ts , )( ts – u-
chem Markowa, ( ) –

.
3 r. Regime Switching Models pa-

OxMetrics 7.0, stwarza dodat-

Markowa (Doornik 2013, s. 65–66, 77; Krolzing 1998). Aktualna wersja pakietu 
-

GARCH(1,1), (opcja Switching GARCH):= ( ) / ,    ~ (0,1)                                                                           (3)( ) = ( ) + ( ) + ( ) ( ); ( ) 0, ( ) 0 (4)
gdzie: ut – standaryzowane reszty modelu, ( ) z
warunko ; ( ) – obrazuj

) na 
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yt; ( ) –
oczekiwania uczestników rynku yt.

Szczególnym przypadkiem modelu MS-GARCH jest model, w którym jedy-( ) (opcja Switching variance 
with shared GARCH): (0) = = ( 1) =   oraz   (0) = =( 1) = .

o-
c-

Give wykorzystywany jest algorytm optymalizacyjny FSQP (Feasible Sequential 
Quadratic Programming) (Lawrence i Tits 2001, s. 1092–1118).

r-

kompa-
nia z systemem operacyjnym Windows, Mac OS X, 

Linux, Solaris (wymagana jest instalacja konsoli Ox)
zaawansowanych metod statystyczno-ekonometrycznych wykorzystywanych do 
analiz jedno- lub wielowymiarowych szeregów czasowych. Aby po otwarciu pliku 

, w pakiecie 
Models for time – series data,

Regime Switching Models using PcGive oraz klik-
w okienko z napisem Formulate

ie: Y – zmienna endogeniczna, X – zmienna 
egzogeniczna, R –
w okienku Regime Switching Model nal

e-
gów czasowych ( –536). Specyfikacja równani

okienku Model type jednej z dwóch 
opcji modelowych: Markov-switching Dynamic Regression lub Markov-switching 
ARMA model e-

n-
Variance type,

Fixed, Switching variance, Switching variance with 
shared GARCH, Switching GARCH. Regime switching varia-
tions o-
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e-
niu jednego z maksimów lokalnych (Doornik 2013, s. 32–37) budo-

n-
orelacji (test 

Boxa-Pierce’a), efektu ARCH (test Boxa-Pierce’a dla kwadratów reszt, test Engle’a), 
-

- Test Menu. Program 

filtrowanych lub predyktywnych (Doornik 2013, s. 39, 56)1.

2.
PcGive

tego: 
PLN/EUR, PLN/USD, PLN/GBP, PLN/UAH, PLN/RUB, PLN/CZK, PLN/HUF 

–31.12.2013 
(por. rys. 1)2. u-

ania nie tylko przyczyn takiego stanu rzeczy, ale 
-

- e-
gach stóp zwrotu kursów walutowych (Frömmel 2004, s. 5–14). zaintere-
sowanie modelami klasy MS-ARMA-GARCH.

-ARMA(P,Q)-GARCH(p,q) przeprowa-
d w pakiecie PcGive, 

tabela 1)3. Dodatkowo przy wyborze
e-

2010, s. 4394):

1 nikowego modelu typu Marko-

t

2 kursy wymiany walut podawane przez NBP, 
www.nbp.pl (2014).

3 = 2,3; P = 0, 1 i Q = 0, 1; p = q = 0, 1), 

parametrów modelu, testów diagnostycznych przeprowadzanych na resztach modelu oraz warto-
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RCM = 400 (1 ),                                                                (5)
gdzie pt

t
o-

s

Rys. 1. Szereg dziennych logarytmicznych stóp zwrotu wybranych kursów walutowych 
w okresie 01.05.2004–31.12.2013
o

n-
– – 1. , i-

Ponadto

a –0.0135). Na podstawie uzyskanych w pro-

rzedstawione na rysunku 2.
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Tabela 1

Oceny parametrów MS(2)-ARMA(1,1)-GARCH(0,0) dla wybranych kursów wymiany 

Parametr

PLN/EUR PLN/HUF PLN/RUB

ocena 
parametru

p-value/ 
odchylenia 

standardowe 
ocen

ocena 
parametru

p-value/ 
odchylenia 

standardowe 
ocen

ocena 
parametru

p-value/ 
odchylenia 

standardowe 
ocen

0.0625 [0.078] 0.0176 [0.491] 0.0470 [0.296]
-0.0180 [0.013] -0.0110 [0.132] -0.0211 [0.031]

AR-1 (0)     -0.9535 [0.000] -0.7591 [0.000] 0.6437 [0.006]
AR-1 (1)     -0.4678 [0.006] -0.3394 [0.014] -0.4345 [0.116]
MA-1 (0) 0.9013 [0.000] 0.8101 [0.000] 0.5773 [0.015]
MA-1 (1) 0.4807 [0.006] 0.4043 [0.003] 0.4654 [0.083]
sigma (0)    1.2667 0.062 0.9197 0.041 1.4620 0.065
sigma (1)    0.4602 0.010 0.4172 0.009 0.5705 0.013
P matrix R (0, t) R (1, t) R (0, t) R (1, t) R (0, t) R (1, t)
R (0, t+1) 0.9665 0.0057 0.9446 0.0122 0.9343 0.0135
R (1, t+1) 0.0335 0.9943 0.0554 0.9878 0.0657 0.9865
AIC/SC 1.6458 / 1.6689 1.4720 / 1.4951 2.1402 / 2.1633
B-P (40) 43.785 [0.720] 33.437 [0.965] 53.949 [0.326]
ARCH(5) 2.1999 [0.052] 1.2824 [0.269] 1.7826 [0.113]
J-B 24.629 [0.000] 3.3872 [0.184] 4.4222 [0.110]

o -value podano w nawiasach, odchylenia standardowe ocen 
parametrów bez nawiasów.

Rys. 2. Szereg dziennych logarytmicznych stóp zwrotu kursu PLN/HUF w okresie 
02.05.2004– o-

.

,
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tabela 2)
–

a-
– –listopad 2011). Na 

o-
wych okr –maj 

a-

–
ataku spekulacyjnego na forinta.

Tabela 2

CZK EUR GBP HUF USA UAH RUB
CZK 1 0.778 0.625 0.669 0.687 0.720 0.646
EUR 0.778 1 0.792 0.639 0.789 0.871 0.748
GBP 0.625 0.792 1 0.535 0.854 0.707 0.689
HUF 0.669 0.639 0.535 1 0.603 0.630 0.575
USA 0.687 0.789 0.854 0.603 1 0.768 0.724
UAH 0.720 0.871 0.707 0.630 0.768 1 0.713
RUB 0.646 0.748 0.689 0.575 0.724 0.713 1

obliczenia .

o-

podobne dla anali-
.

l-
P

i (Cho i Hammoudeh 2010,
s. 4391):

1)-N1,...,0,(i
1

1

|ii
i p

d ,                                                          (6)

gdzie: di – i-
W tabeli 3 zamieszczono – 6) –

trwania procesu 

a-
17,11% obserwacji 
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e-
d-

.
i-

,

Tabela 3

Kurs 
wymiany

trwania 
w

(dni)

Liczba obser-
wacji przypi-

sanych 
do

czas trwa-
nia w

r
(dni)

Liczba obser-
wacji przypi-

sanych 
do u 1

Miara 
RCM

PLN/EUR 38.89 350 (13.83%) 218.00 2180 (86.17%) 2.752 8.0436
PLN/GBP 30.06 541 (21.38%) 104.68 1989 (78.62%) 2.229 15.2444
PLN/USD 48.11 433 (17.11%) 209.70 2097 (82.89%) 2.335 8.7588
PLN/UAH 27.90 279 (11.03%) 204.64 2251 (88.97%) 4.261 4.6484
PLN/CZK 11.44 286 (11.30%) 86.31 2244 (88.70%) 2.518 15.3460
PLN/HUF 24.00 432 (17.08%) 116.56 2098 (82.92%) 2.204 15.3356
PLN/RUB 18.14 399 (15.77%) 96.86 2131 (84.23%) 2.563 14.3456

obliczenia .

a-

u-
rsu PLN/UAH (4.261), PLN/EUR (2.752), PLN/RUB 

a-
ry RCM,

o-
pr

Podsumowanie

,
modele Markowa pakiecie PcGive, Choi
i Hammoudeh, 2010, s. 4389):
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e-
po-

n-

szeregami ekonomicznymi y-
n

;
z-

zmienne oraz charakteryzo r-
k-

turalnych. 
e-

rocesów ekonomicz-
nych
bowiem pojedynczych nietypowych obserwacji w takim szeregu ekonomicznym

persystencji o-
(Hammoudeh i Li 2006, s. 358–360). , jakie 

i-
a. Dodatkowe informacje 

powin-

tów go-
y-

(Kuziak 2011, s. 84).
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PC GIVE PACKAGE AS A TOOL SUPPORTING DECISION-MAKING 
PROCESSES UNDER STRUCTURAL BREAKS

Summary

PcGive package enables the modeling of time series which are characterized by 
the occurrence of structural breaks. PcGive’s users have access to additional infor-
mation about volatility of these time series, namely the moments of switching the eco-
nomic process between different volatility regimes, the average duration of the econom-
ic process in different volatility regimes and the scale of changes in variance level de-
pending on the volatility regime. This information should be taken into account when 
deciding whether to hedging against the negative effects of risk associated with business 
entities activity. The purpose of this paper is to present a tool which is the “Regime 
Switching Models” module of PcGive package and an exemplary of its application to 
the analysis of volatility of the zloty exchange rate in the period of Polish membership 
in the European Union, i.e. 01.05.2004–31.12.2013.
Keywords: PcGive, decision-making processes, Markov switching models, exchange rate.
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MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH W PROSUMPCJI SYSTEMÓW 
GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Streszczenie

o-

o-

modyfikowanie wykorzystywanego oprogramowania.
prosumpcja, modelowanie procesów biznesowych, u

Wprowadzenie

o-
nicznej jest dopasowanie do potrzeb, nawyków r-

jego o-
walne strony internetowe
mene elastycznego dostosowania do potrzeb mene e-

a-
ny z uprzednim modelowaniem procesów biznesowych.

Obe
r-
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czych na etapie tworzenia modeli procesów biznesowych oraz przy projektowaniu 
e i-

e-
w-
i-

S
a-

snych potrzeb albo dodaw . , który korzy-
sta z systemu, jest konsumentem, dostosowania 

, u-
mentem. 

1. emów informatycznych gospodarki elek-
tronicznej

-) oraz konsumpcja 
(-

.
dwóch tendencji: jednej – gdy konsumpcja „wchodzi” do procesu produkcji i pro-

– za
(Toffler 1997).

y-

organizacji prac projektowych i pew i-

:
modelem wodospadu, ang. waterfall) i model iteracyjny. Inne znane i popularne 

i wiele innych. 
r-

matycznych

klientami. Syste czbie przypadków dostarczane 
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roces wytwa-
.

. Sys-
r-

,
( ). 

W dotychczasowym modelu wytwarzania oprogramowania podstawowym 

„kluczowym czynnikiem jest badanie opinii 
owanie takiego systemu”. Nie gwaran-

nt, który 
,

i amowaniu. 

danych, zapewni
i-

kacji systemu.

, , dostar-

– o-

poprzez m

informatyczny e-

ni
– e-

-funkcji. 
Istotnymi o-

a
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BPMN, r-
e-

cz-
-biznesu.

2. Modelowanie procesów biznesowych

e-
nie-

r-

Niektóre techniki modelowania o-
XX o-

kowe (Sterneckert 2013), funkcjonalne schematy blokowe (Dufresne, Martin 2003), 
wykresy Gantta (Wilson 2003), diagramy PERT (Trocki, Grucza, Ogonek 2009) 
i IDEF (Mayer, Crump, Fernandes, Keen, Painter 1995). Gdy w latach 90. nowym 

Obecnie 

(Pender 2003) i Business Process Model and Notation (BPMN) (Allweyer 2010).

as gdy BPMN skupia 

le

Use case dia-
grams Activity diagrams) w UML.

Modelowanie procesów biznesowych wykonywane jest zwykle przez anality-
ków biznesowych i mene
tych procesów, jak i przez projektantów systemów informatycznych.

i-
jest e-

d-
, informatykami.

isy-

w ramach Business Process Management Initiative, obecnie jest utrzymywana przez 



Modelowanie procesów biznesowych w prosumpcji systemów gospodarki… 485

o-
, jak 

, m.in. iGra-
fix, ADONIS.

e-
lu BPMN na model BPEL (Business Process Execution Language for Web Servi-
ces) (Web Services 2007)
BPEL,

o-
i sieciowe.

3. Tworzenie systemów e-biznesu w architekturze Web Services

,
n-

ternetowa
i serwerem WWW.

Rys. 1. Warstwowa architektura aplikacji internetowych
opracowanie w .

WWW, serwera aplikacji i serwera bazy danych 
na osobnych maszynach

e-
a-

ne na serwerze WWW h przechowywania.
Architektura Internetu 

WWW o-
i-
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a-
nie modelu business-to-business (B2B).

o-
wisku internetow

XML, y-

prosumentów –
ro u-

d-
gramem komputerowym.

kategoriach: procesów abstrakcyjnych oraz procesów wykonywalnych. Proces wy-
h-

o definiowania rodzin procesów wykonywal-
nych.

BPEL, opartym na XML, y-
n for the 

Advancement of Structured Information Standards (OASIS) –
konsorcjum - r-
dów sieciowych. 

o-

l-
koskalowego (programming in the large

z-
, takie jak if czy 

while.

:
– ActiveVOS (Active Endpoints),
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– Apache ODE,
– BizTalk Server (Microsoft),
– iBolt Server (Magic Software Enterprises),
– jBPM (JBoss),
– Open ESB (Oracle Corporation),
– Oracle BPEL Process Manager (Oracle Corporation),
– OW2 Orchestra (OW2),
– Parasoft BPEL Maestro (Parasoft),
– Petals BPEL Engine (Petals Link),
– SAP Exchange Infrastructure (SAP AG),
– Virtuoso Universal Server (OpenLink Software),
– WebSphere Process Server (IBM).

i wykonywanymi przez maszyny.

przez samych u y-

Podsumowanie

e-biznesu. 

i funkcjonowaniem systemów e-

z-
woju prosumpcji w systemach informatycznych e-

rozwijane 
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BUSINESS PROCESS MODELING 
IN E-BUSINESS SYSTEMS PROSUMPTION

Summary

The purpose of this article is to present the initial assumptions for the development 
of prosumption in electronic business systems. The cognitive part of the article de-
scribes the essence of prosumption and its utilization in computer systems. Methodolog-
ical part presents the idea of increasing prosumption through the use of appropriate tools 
to enable users who have no strictly programming qualifications to self-creating or 
modifying software program.
Keywords: prosumption, business process modeling, web services




