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ARKADIUSZ BOROWIEC
1

ZI ELEKTRONICZNYCH W ZAMÓWIENIACH 
PUBLICZNYCH JAKO CZYNNIK A INNOWACJE

CH

Streszczenie

n-

znaczn e-

o-

, zamówienia publiczne, innowacje

Wprowadzenie

instytucje odp

u-
t wykorzystanie w procedurach przetar-

a-
a-

1



Arkadiusz Borowiec12

2 k-

a-

( 2012, s. 26)
rzysta-

1.

Badanie ankietowe , o-

a-
1–2013.

a-
o-

r. Zastosowana metoda kwotowa zapewnia 

-kwadrat.
y-

Prawo
o-
u-

blicznych.

2 ó-
wienia publicznego, które w miejsce t

powszechne we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
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2.

, uzyskano od przedstawicieli jedno-

j-
a-

jednostkach 
o-

31– b-
nym odsetki

e-

miast do 500 000

oraz kujawsko- w podlaskiego 
(2,3%) oraz podkarpackiego (1,6%).

y-

o-
wa w Poznaniu) zadeklarow

a-
o-
o-

ówie-
e-

d-
o-



Arkadiusz Borowiec14

w procedurach przetargowych przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. 

.

o-
e-
u-

liczb a-
o-

ich przyspieszenia. Usprawnienie procedur polega bowiem m.in. na braku koniecz-

o-
miast ich przyspieszenie – korzystniejszej 

1.
Martwi natomiast y-

k-

3% 

13% 

22% 

44% 

7% 

11% 
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y-
a-

,

Tabela 1

Tryb zamówienia
Roboty 

budowlane
Dostawy

Przetarg nieograniczony 38 31 28 31
Przetarg ograniczony 72 49 51 60

96 74 69 73
Dialog konkurencyjny 78 62 69 68
Licytacja elektroniczna 35 33 33 33

38 31 28 31
.

d-
r. plat-

000 000

oferty najkorzyst ó-

w-
o-
w-

,
licytacji o 43,75% , s. 57).

a-
e-

o-

w celu wyboru najkorzystniejszej oferty samo w sobie jest innowacyjnym rozwi

o-
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a-
u-

o-
kumentów jest dzisiaj standardem. 

o-

a-

rodzaju innow
rysunku 2.

Rys. 2. ó-

.

y-
manie produktu. Zdecydowanie rzadziej 

,
d-
u-

zamówie-
niach p e-

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

 Procesowe Organizacyjne  

53% 

7% 

25% 

15% 
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n-

3.
publicznych

a-

-27.
(European Commission) do najbardziej innowacyjnych krajów 

.
W Szwecji –

a-

poziomu innowacyj-
-IP) jako pierw-

,
lub 
e-

informacji o przetargach realizowanych przez podmioty publiczne z tych regionów. 

otrzymaniem zaproszenia.
organizo-

e-
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elektronicznych 
miliarda ó-

(Borowiec 2010, s. 435).

i-
b-
o-

ó-

z najmniej skorumpow –

–
–10%.

Podsumowanie

ó-

publicznych. a-

licytacje elektroniczne (tzw. odwrócona

z-

najnowszych trendów rozwojowych. Nowoczesna i sprawna administracja publicz-
j-

narodowej. 
z-

i, upowszechnienia podpisu 
elektronicznego, y-

pracowników.
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THE USE OFELECTRONIC TOOLS IN PUBLIC PROCUREMENT 
AS A DRIVER IT CREATES A DEMAND FOR INNOVATION 

IN THE OPINION OF AUTHORITIES

Summary

The Public Procurement Law the legislator puts increasing importance on the use 
of electronic tools, seeing in them an important instrument to create demand for innova-
tion and capable of producing significant financial savings in auctions conducted by the 
authorities. In an article on the background of the results of research carried out in their 
own units awarding public contracts an analysis of the use of these tools in terms of 
creating demand for innovation and reduce the cost of tendering procedures.
Keywords: electronic tools, public procurement, innovation

Translated by Arkadiusz Borowiec
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KRZYSZTOF HANKIEWICZ
1

Z
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza2

INTERNETOWYCH BIBLIOTEK JAKO CECHA 

Streszczenie

Praca 
. zestawienie d-

serwisów bibliotecznych.

Wprowadzenie

jednym z podstawowych
Celem niektórych stron internetowych jest n-

towanie organizacji i ich produktów
Serwisy

organizacji edukacyjnych danych, zaso-
bów e-
nia. Szczegó

1

2 ologii.
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odpowiednik biblioteki tradycyjnej. Dopiero rozpowszechnienie publikacji i stresz-

nauki, doktorantów i
o-

woczesnej edukacji.

ów 

s-

serwisów bibliotecznych do ich potrzeb.

1.

Termin 
, czy .

produktu, 
na-

” (Nielsen 1993). 

skuteczny, efektywny i z zadowoleniem” 
(ISO 9241

o-
Preece, Rogers, Sharp 2002; Bevan 1999). 

i-
kacjach (Hankiewicz, Prussak 2007; 2011a).

2.

Dopasowanie strony biblioteki 
S e-

.
Crowley et al. 2002; Xie 2006).
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o-

–
– przedmiotów,
– sprawdzanie stanu konta bibliotecznego,
– sprawdzanie godzin pracy
– uzyskiwanie pomocy przy korzystaniu z biblioteki (por. Jasek 2007).

w zagwarantowaniu dobrze 
o ntów), usytu-

owania dla elementów odpowiedzialnych za te zadania.
r-
a-

serwisów bibliotecznych publicznych uczelni w Poznaniu tylko biblioteka Akademii 

dla nich terminologii. Z ”

2002; Dickstein, Mills 2000; Kupersmith 2012 e-
kwencja polskich bibliotekarzy w nie uleganiu potrzebom czytelników spowodowa-

osób. I ta konse-
kwencja jest widoczna 

które 
proponowano (Cockrell,

Jayne 2002),

, Blandford 2005). 
ych o-

wi, doktoranci i dyplomanci) powinn l-
przypadku 

ia 

m , a-
e-

sne przedstawianie zasobów grupowanych dwutorowo: na podstawie dziedzin 
i na podstawie przedmiotów

i Uniwersytet Medyczny.
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Tak jak literatura do r
e-

e-
w strukturze serwisu do 

dla nich funkcji.

Problem
danych. W tych sytuacjach

w wyniku warunków 
umów licencyjnych bazy

opisem baz 

w-

to jednak powszechne. P owo

na jej dole, albo w Na pr na stronie Uniwersyte-

„Uczelnia” do

kolejnym kroku pokazuje 
tym 

niwersytetu 
im. Adama Mickiewicza jest co prawda link „Biblioteki”, który prowadzi do Biblio-
teki Uniwersyteckiej i kiedy przechodzimy na 
portal studenta lub pracownika, a
korzysta z zasobów biblioteki. 

Akademii Muzycznej, publiczne uczelnie pozna

do biblioteki. Niestety nie prowadzi on do angielskiej wersji stron tych bibliotek, 
ponie tu Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Medyczny, które z angielskiej wersji strony 

i w angielskiej wersji 
strony UAM trudno znale „ukryty” „Why 
AMU”.
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e-
wicz, Prussak 2009; 2011b).

,
niej pasek nawigacyj z-

ny , jak i przycisków. Przy czym wybrana 

w publikacjach sprzed wielu lat ( Lida, Hull, Pilcher 2003). Dobrym 

w e-

e-
takie jak logo, czy 

elementy nawigacyjne, które
a-

nia.

Tylko na stronie biblioteki Akademii Wychowania Fizycz-
nego jest umieszcz
przewijanie, co nie jest zbyt wygodne.

Stosowanie linków
e-

,
o-

n
. Kryterium to nie jest przestrzegane 

Wbrew pozorom samo dodanie linku do po i-

n-
nie, które-
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w-
ecyfiki wyboru elementów strony,

i graficznych oraz kolorystyki jest zachowana.

Estetyka i stosowanie elementów graficznych

r-
ich 

Dostosowanie interfejsu serwisu biblioteczne
i
er
50 lat (Butlewski 2013; Farage et al. 2012

przypadku 
pracowników akademickic o-
dowo. 

precyzji

o-
o-
t-

Podsumowanie

Rozpoznanie y-

ich doskonalenia. 
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Pods

owników zgodnie z jej przeznaczeniem:
zorganizowanie witryny na podstawie ci

sprawienie, aby wyszukiwanie
unikanie
dla wielu czytelników,

multimedów
:

,
ma ,

:
umieszczenie linku do biblioteki na stronie domowej uczelni,

spójnej nawigacji,

Stosowanie linków:
konsekwentne respektowanie zasad ch dla linków,

odwiedzonych i nieodwiedzonych linków.
:

,

Estetyka i stosowanie elementów graficznych:
,

.
:

stosowanie kontrastowych, dobrze widocznych elementów,

stosowanie skalowalnych czcionek,

nych uczelni 

y-
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QUALITY IN USE OF LIBRARY WEBSITES 
AS A FEATURE DETERMINING EFFICIENCY 

OF USING THE LIBRARY SERVICES IN MODERN EDUCATION 

Summary

The paper characterized features of library websites affecting its usability. An 
important element of this analysis is a list of factors that have a significant impact on 
user satisfaction and functionality associated with the efficiency of online library. The 
study also includes features that are important for the disabled and elderly users.
Keywords: usability, library websites, ergonomics

Translated by Krzysztof Hankiewicz
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W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM NA
BUDOWY PLATFORMY E- ACJI ELEKTRONICZNEJ 

Streszczenie

Podejmowanie ryzyka w o-
a-

cjach z 
W k-

Komunikacji Elektronicznej projektu „Budowa platformy e- .
projekt informatyczny, zarzadzanie ryzykiem, Budowa platformy 

e-

Wprowadzenie

orialnego) realizuje kilkaset projektów informatycznych, których 

tronicznej (dalej „UKE”
– p

elekomunikacyjnej,
i fal radiowych, jak 

e-
i-

nistracyjne (wydawanie decyzji administracyjnych) i quasi-
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sp
A p

konsumenci, 
onii komórkowej i stacjonarnej, dostawcy Internetu, 

operatorzy telewizji kablowej, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, nadawcy 

znych.

prezesa dostosowanie 
organizacji , UKE realizuje 
projekt informatyczny „Budowa platformy e- o-
nicznej” (zwany ”).

1.
. otoczenia prawnego, procesów biznesowych), przygotowa-

o-
a-

nia publicznego 
-

2. e-
m-

plementowanie platformy e- funk-
, o-

rów i szkoleniami.

u-

EPL, po opracowaniu studi
o
w
i
s. 188–195). W niniejszym artykule autor przedstawia ryzyka dla pierwszego etapu 
realizacji projektu, czyli etapu analiz i projektowania, i w ograniczonym stopniu 

z ó-
wienia
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1. Projekt „Budowy platformy e-

Projekt „Budowa platformy e- ” jest realizowany przez UKE 
w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

dziedzinowych platform e-
podpisania, w dniu 27 kwietnia 2012 r., poro-

zumienia o dofinansowanie projektu zawartego o-
jekty Europejskie a UKE. W 000 0

z-

elektronicznej administracji w postaci dziedzinowej platformy 
e- o-

n-
a-

Projekt EPL jest realizowany w formule „projektant i wykonawca” oznaczaj
cej, i drodze przetargu) odpowiada za 
opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na system oraz za nadzór (we wspó
pracy z UKE) 

dzania projektami Prince2, 

– o-

– kierownika projektu – pracownika UKE,
–

o-

z pracowników UKE, uczestnicz
.

2. -

strategii , zapisanej w przypadku projektu EPL
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y identyfikacji, analizy
(szacowania) ryzyka oraz 
z .

Definicja i rodzaje ryzyka 

W konsekwencji, za
ryzyko projektowe uznano o-

realizacji projektu, niezrealizowanie celów projektu lub jego 

w

W ramach realizacji omawianego projektu informatycznego wprowadzono 
identyfikowanie czynników ryzyka w n kategoriach:

strategiczne –

;
ekonomiczne (finansowe) – w-

-finansowego;
prawne – zagadnienia m.in. z niedostatecznego uregulowania ob-
szaru relacji jednostek administracji z 

czy zapisów obo-

–

techniczne – a-
;

zasobów –
o-

wania. 
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Identyfikacja i analiza ryzyk
rzewi-

Jako 
szans w projekcie EPL wykorzystywane 

echniki: wywiady z uczestnikami projektu, przegl
audyty produktów projektu, listy 

poprzez zsumowanie dwóch czynników: p a zaistnienia ryzyka
oraz jego w u na projekt. P
oznacza lub szansy

ej (liczby od 1 do 5) 
gdzie 5 oznacza n

 lub 
a-

rzenia. topniowej skali 
(1 – bardzo niski, 2 – niski, 3 – umiarkowany, 4 – –

W rezultacie w ramach analizy ryzyka w projekcie EPL 
ce poziomy ryzyka:
– minimalny (suma: 1–3) – zapobiegawczych, 

;
– 4–7) – obiegawczych 

i monitorowania;
– wysoki (suma: 8–10) –

W projekcie EPL lub szansy do 
Rejestru Ryzyka jest Kierownik Projektu, który p ryzyka, od-

– numer zagro
–
– rodzaj,
–
–
–
– przewidywany skutek,
–
–
– ocena ryzyka,
–
–
–
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–

–
– – techniczny, 3 – ekonomiczny, 2 – praw-

ny, 2 –
– k-

tu i
w trakcie warsztatów projektowych – 9 razy, Kierownik Projektu 
w 5

– ownik ze-
o-

parcia (po 1 razie).

–
– – techniczny, 2 – ekonomiczny, 2 – organiza-

– z-
nych (8 razy) i projektant systemu (2 razy);

–
spraw promocji i informacji (3 razy), projektant systemu (2 razy) oraz kierow-

– zmiany otoczenia prawnego U zakres podmiotowy 

(ocena ryzyka –
7 pkt);

– p (8 pkt);
– n - (8 pkt);
– problemy w komunikacji w projekcie (8 pkt);
– b informatycz-

ny (8 pkt);
– z

w U e prac w projekcie (9 pkt).

– posiadanie przez UKE dodatkowej 
s-

temu (ocena szansy – 7 pkt);
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– dokument „ 0.” przygotowany przez Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji o Priory-
tetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (8 pkt);

– rozwój nowych technologii i dynamiczne zmiany w zakresie e- we 
h (9 pkt).

miany dokonane w Rejestrze Komitetowi mu raz 
w duje inaczej, natychmiastowo.  

y-

ska-
gestii oceny Kierownika Projektu. Przy-

j poziomu ryzyka 8– na posiedze-
niach 

zaistnienia zda-

–
negatywnie na projekt albo aby nie mo-

,
– o-

,
– przygotowanie planu rezerwowego e-

,
–

kary umowne),
– akceptowanie, czyli podj o-

o-
,

–
W
–
–
– o-

,
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–

W przypadku realizacji projektu

centralnego urz
przepisów prawa, j o-
nym na dany rok planem wydatków i zasadami ich dokonywania, takie reakcje, jak 

czy 

– aprojektowanie 
ych w ramach architektury systemu o charakterze 

i-
- ; kompleksowa akcja promocyjno-

informacyjna
oraz do pracowników UKE, zapewnienie dodatkowego wsparcia prawnego do 

);
– alternatyw-

nych lokalizacji dla serwerowni na potrzeby platformy e-
–

Natomiast w przypadku szans y-
technolo-

gicznych w projekcie ainteresowanie pracowni-
ków UKE ).

Podsumowanie

dzan przede wszystkim na metodyce za k-
zie projektu „Budowa platformy e-

U , przedstawiono praktyczne aspekty tego pro-
cesu –

w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyka. 
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RISK MANAGEMENT IN IT PROJECT AS EXEMPLIFIED 
IN THE E-SERVICES PLATFORM DEVELOPMENT 
IN OFFICE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS

Summary

Undertaking risk in IT project management is inevitable as it leads to many 
changes both in internal organization environment as in relations with external clients, 
and such changes are usually accompanied by uncertainty which means risk. In this 
article the author presents theoretical assumptions of risk management and practical 
conduct aspects in this subject matter as exemplified in the E-services platform devel-
opment in UKE project run by Office of Electronic Communications. 
Keywords: IT project, risk management, E-services platform development in UKE, 
Prince2
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-LEARNINGOWYMI
NORMALIZACYJNYCH

Streszczenie

-

a-
-

-

e- o-
-learningu. 

a-
towych stworzonych przez Komitet Techniczny ISO/IEC_JTC_1/S.C._36.

E-

Wprowadzenie

UK 
eUniversity

p

1 e-
dra Systemów Wspomagania Decyzji. 
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2009, s. 161).

jedynie 900 z prz w-
a-

nie oferty do potrzeb rynkowych.
i-

-learningowe wielu uczelni i instytucji edukacyjnych. 
-learningowych (zarówno 

Overton 2010, s. 5–7; Toward Maturity 2010):
– brak zdefiniowanych celów biznesowych,
– o-

wego w zakresie technologii, nauczania i wiedzy biznesowej,
–

Standaryzacja i normalizacja w obszarze edukacji i nauczania wspomaganego 
– Web Enhanced Learning o-

-learningiem, czyli lepszej organizacji procesów oraz 
o-

dowych projektów badawczych, komisji europejskich i organizacji standaryzacyj-

- .:
– e-Quality project. Experience-based Quality in European Open and Distance 

Learning realizowany ze wsparciem European Community within the Action 
MINERVA programu SOCRATES (110231-CP-1-2003-FR-MINERVA-M). 

rajów europejskich, w tym Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wynikiem 

-learningu w europejskim szkol-
nictwie w -Quality Project 2014);

– UNIQUe – European University Quality in eLearning (UNIQUe 2008) to pro-
jekt realizowany w latach 2006–

-
a-

nizacji procesów e-
Efe -

EFQUEL (European Foundation for Quality in eLearning).

nad opracowywaniem standardów ISO (ang. International Organization for 
Standarization) w zakresie technologii informacyjnych nauczania, edukacji 



- 43

sie odpowiedzialny jest Komitet Technicz-
ny JTC (Joint Technical Committee) oznaczony numerem ISO/IEC JTC 1/SC 
36

stronie: http://www.iso.org), z których norma ISO/IEC 19796-3:2009 jest 
-learningu. Analizie 

- l-

1. -learningowych

-
nauczania.

W literaturze -learningu ele ró
nych klasyfikacji i definicji e-learningu. Ich analiza pozwala na 
e-learningu i przedstawienie jako procesu edukacyjnego przy wykorzy-
staniu technologii IT. W konsekwencji wprowadzenie e-learningu do oferty organi-
zacji zarówno ze ,
stosowania nowych mechanizmów komuni-
kacji z uczestnikami procesu czy weryfikacji wiedzy, jak i z wyzwaniami 

-learningowych, 

1. Aspekt edukacyjny – (e-
stawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

w (Ustawa 2005) oraz m Ministra Nauki i Szkolnictwa 
k-

prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 

2. Aspekt prawny e- – e-
gólnym uwzgl stawy z dnia 18 lipca 2002 r.

(Ustawa 2002);
3. – o-

-learningowych. 
W tym zakre 000 i zbiór do-
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brych praktyk biblioteki ITIL2 oraz przede wszystkim norma PN-EN ISO/IEC 
19796-3:2009 wraz z opracowaniami referencyjnymi.

-

2. Uregulowania normalizacyjne PKN w zakresie e-learningu (ISO 19796)

Komitet Techniczny ISO/IEC_JTC_1/S.C._36 r-
-learningiem 

kument PN-EN ISO/IEC 19796-3:2009 „Technologia informacyjna 
– – ”. 

dowa Komisja 
Elektrotechniczna IEC (ang. International Electrotechnical Commission). Polski 
Komitet Normalizacyjny w 2009 r. -3:2009 do 
zbioru Polskich Norm 3, a-
nia4 go PN-EN 
ISO/IEC 19796-3:2009 po .

oraz przewodnik najlepszych praktyk i
2 i 4 stosowania 
normy, model RFDQ (Reference Framework for the Description of 
Quality Approaches)

n-
i-
o-

andardu w normie umieszczono 
7

2 ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) jest udokumentowanym zbio-
rem dobrych praktyk nazywanym kodeksem 

-
- k-

cyjne temat ten nie 
3

4 , Nr 169, poz. 1386) do-
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1. Annex A: Explanation for the use of the model –
modelu;

2. Annex B: DIN process model (DIN PAS 1032-1) – model procesów opracowa-
ny na t-
kich procesów i podprocesów wraz z celami, metodami, rezultatami, aktorami, 

3. Annex C: French code of practice in e-Learning (AFNOR Z76-001) – praktycz-
ny kodeks e-learningu
procesów (analiza, projektowanie, instrumentacja, realizacja i ewaluacja) i 17 

i podprocesów jest opisany w podobny sposób jak w tabeli 2;
4. Annex D: Reference Quality Criteria (RQC) DIN PAS 1032-1 – referencyjne 

kryteria j
nauczania. Jest to zbiór 480 kryteriów oceny e-learningu zdefiniowanych w 8 

e-

o-
sowania kolorów);

5. Annex E: Harmonized model for quality management for learning, education, 
and training: mapping CELTSC5 i RFDQ – zharmonizowany model 

Aneks zawiera wszystkie 
procesy modelu CELTSC i jego mapowania na model RFDQ;

6. Annex F: Specific quality objectives –
RFDQ „Analizy danych” (kategoria „Ewa-

ISO/IEC 11179-3 jako metody opisu danych;
7. Annex G: References – referencje – gdzie wymieniono kolejnych 9 dokumen-

tów standaryzacyjnych, jako ó-

9004:2000, ISO 10015:2001) oraz norma z zakresu technologii informacyj-
ny -3:2003). 

5 Total Quality Management) zastosowany do nauczania.
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Tabela 1

Model procesów RFDQ wraz z podprocesami

ID Nazwa kategorii ID Podprocesy
NA Analiza potrzeb NA.1 Inicjacja

NA.2 Identyfikacja interesariuszy
NA.3 Definicja celów
NA.4 Analiza popytu

FA Analiza ramowa FA.1
FA.2 Analiza zasobów kadrowych
FA.3 Analiza grup docelowych

FA.4
Analiza kontekstu instytucjonalnego 
i organizacyjnego

FA.5
FA.6 Analiza

CD Koncepcja/Projekt CD.1 Cele nauczania
CD.2
CD.3 Koncepcja i metody dydaktyczne
CD.4
CD.5 Koncepcja organizacyjna
CD.6 Koncepcja techniczna
CD.7 Koncepcja dla mediów i projektu interakcji
CD.8 Koncepcja mediów
CD.9 Koncepcja komunikacji
CD.10 Koncepcja testowania i ewaluacji
CD.11 Koncepcja utrzymania

DP Rozwój/Produkcja DP.1
DP.2 Realizacja projektu
DP.3 Realizacja mediów
DP.4 Realizacja techniczna
DP.5 Utrzymanie

IM Implementacja IM.1 Testowanie zasobów edukacyjnych
IM.2 Adaptacja zasobów edukacyjnych
IM.3 Aktywacja zasobów edukacyjnych
IM.4
IM.5 Infrastruktura techniczna

LP Proces uczenia LP.1 Administracja
LP.2
LP.3

EO Ewaluacja/Optymalizacja EO.1 Planowanie
EO.2 Realizacja
EO.3 Analiza
EO.4 Optymalizacja/poprawianie

opracowanie -EN ISO/IEC 19796.
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a-

Tabela 2

opisu podprocesu normy DIN PAS 1032-1

ID Kategoria Proces Opis Relacja
NA.2 Analiza 

potrzeb
Identyfikacja interesariuszy Identyfikacja, 

opis i ewaluacja 
grup interesariu-
szy

Brak

Podprocesy/aspekty – identyfikacja aktorów,
– identyfikacja zainteresowanych stron,
–

Cele
j-

nych i szkoleniowych 
Metody Analiza literatury, karty pracownicze, programy, warsztaty

Zasady egzaminowania, biznes-plany,
Wywiady, wskazówki

Rezultaty Opis wszystkich zainteresowanych stron, ich konkretnych celów, do-
kumentacja celów

Aktorzy
Inicjator

Metryki i kryteria Pomiary akceptacji (ang. measurements of acceptance), zastosowania
Standardy ANSI 10.1 oraz 10.2

egzamina-
u-

o -EN ISO/IEC 19796 oraz normy DIN 
PAS 1032-1.

Analiza opisów wszystkich 38 podprocesów zdefiniowanych w normie ISO 

- w-
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3. Inne opracowania normalizacyjne e-learningu

a-
cyjne6 e-learningu.

m.in.:
1. PKN-CEN/CWA 15533:2007 A model for the classification of 

quality approaches in e-learning. Norma wycofana w dniu 19.06.2012 r. 

ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/e-Europe/WS-LT/cwa15533-00-2006-Apr.pdf.
-learningu, w tym 

siedmiokrokowy -
8 -learningu (wraz z ;

2. PKN-CEN/CWA 15555:2007 Guidelines and support for building application 
profiles in e-learning. Data publikacji: o-
kalizacji: ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/e-Europe/WS-LT/cwa15555-00-
2006-Jun.pdf lear-
ning objects) i ymi. Opisuje m.in. model interope-

-
w Curriculum Online lub ADL-

SCORM -learningiem w pol-
skich warunkach; 

3. PKN-CEN/CWA 15660:2007 Providing good practice for E-Learning quality 
approaches. Data publikacji: 25.04.2007 r.
ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/e-Europe/WS-LT/CWA15660-00-2007-
Feb.pdf. Jest to 58- o-

- e-
dzy innymi: czynniki sukcesu, sugestie i sto

4. PKN-CEN/CWA 15661:2007 Providing E-Learning supplies transparency 
profiles. Data publikacji: 25.04.2007 r.
ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/e-Europe/WS-LT/CWA15661-00-2007-
Feb.pdf. Dokument jest pewnego rodzaju poradnikiem dla trzech kategorii 

-
e- -

6 Symbole „PKN-CEN/CWA”
CEN (ang. The European Committee for Standardization, oryg. Comite Europeen de Normaliza-
tion) wprowadzone do katalogu polskich norm zaakceptowanych przez Polski Komitet Normali-
zacyjny. Akronim CWA oznacza „CEN Workshop Agreement”, czyli ustalenia dokonane pod-

nie
wskazówki i rozszerzenia w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w nauczaniu.
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o-
ru kursów e-learningowych.

Podsumowanie

k-

- s-
a-

nieudanych projektów e- a-

o-

dydaktyki, ekonomii, prawa i technologii informatycznych. 
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Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie w , Nr 164,
poz. 1365).

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 
2002, Nr 144, poz. 1204).

(Dz.U. 2002, Nr 169, poz. 1386).

MANAGEMENT OF E-LEARNING SERVICES 
IN VIEW OF STANDARDIZATION

Summary

Project management errors are among the main reasons of e-learning project fail-
ure. This article presents an analysis of literature and standardization documents (Inter-
national Standards and reference papers) relevant to the management of e-learning ser-
vices. The first part of the article describes three aspects of academic e-learning ser-
vices, and exemplary research projects related to the development of standards and tools 
applicable to e-learning management. The second part contains an analysis of the ISO 
19796, in particular the RFDQ framework, with examples of processes and sub-
processes of e-learning. The last part contains the synthetic presentation of the contents 
of four CEN workshop agreements developed by the Technical Committee 
ISO/IEC_JTC_1/SC_36.
Keywords: E-learning, management of e-learning services, ISO 19796

Translated by Tomasz Marcin Komorowski
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1

ZNACZENIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH 
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Streszczenie

i
. Do a jest od-

powiednia infrastruktura teleinformatyczna, w tym powszechny szerokopasmowy do-

d-
stawiono zagadnieni
w administracji publicznej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 
– niezwykle istotne dla obserwowanego procesu informatyzacji kraju.

administracja publiczna, inter -

Wprowadzenie

.

-komunikacyjnych (ang. 
Information and Communication Technologies – ICT)

wykorzystywane do czynów niezgodnych z prawem.

1
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Nowelizacja ustawy o informatyzacji (Ustawa 2005), zatwierdzona przez sejm 
6 grudnia u-

portal ePUAP (elektr
instytucjom publicznym przyjmowanie dokumentów w postaci elektronicznej2, (ujed-
no

i-
y-

zowane procedury i

uprawnionych podmiotów) do danych obywateli, ich pism i dokumentów. Zadaniem 

a-

3,
e

r.,
y-

angenmann 
o-

powszechnie ywane do przekazywania i przetwarzania informacji. 
Technologie informacyjno-komunikacyjn Infor-

mation Technologies –

ce przetwarzanie, gromadzenie
i anie danych w formie elektronicznej.

Stevensona wydanej w Wielkiej Brytanii w 1997 r.
(Stevenson 1997), natomiast w Polsce w formie pisanej odnotowano je w 2000 r. 
w o
informacyjne to takie, w którym ICT. Przy przetwarzaniu 
informacji jest zatrudniona zawodowo czynnych,

2 r.

dokumentów w postaci elektronicznej.
3 telefonicznych przez In-

o-
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obywateli wykorzystuje technologie informacyjne i komunikacyjne do pracy, nauki, 
.

n-
formatycznych. Jego istotnym elementem jest nie tylko wzbogacanie listy oferowa-

ka-
d-

.

1.

(e-
w ustawie z 2002 r. (Ustawa 2002) i

, a do jej wykonania nie jest wymagana o-

poszerza. e-
my: , CEPIK 
(Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), ePUAP (elektroniczna Platforma 

), IKP 
(Internetowe Konto Pacjenta), ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta), 

e-Recepta.
Z badania przeprowadzonego w maju 2012 r. przez CBOS (Centrum Badania 

z Internetu 
-zakupy (72% 

ankietowanych), e- (Feliksiak 2012).
z nich (64%) do po

a z zasobów lub w pracy (45%). Zro-
bione przez siebie sieci 18% ankietowanych. Pola-

o-
wanych .

Przy realizacji wielu e- podpis elek-

odpowiedni oprogra-
czterech firmach 

certyfikowanych przez Narodowe Centrum Certyfikacji4: Krajowej Izbie Rozlicze-
– zestaw SZAFIR), Polskiej 

Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej –

4 Wpisanych do rejestru Ministra Gospodarki.
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SIGILLUM), Unizeto Technologies (Powszechne Centrum Certyfikacji –
CERTUM), Enigma Systemy Ochrony Informacji (Centrum Certyfikacji Kluczy 
CenCert – PEM-HEART). Bezpieczny podp na 

o-
wyszukiwania zbiorów danych w ogól-

nokrajowym rejestrze zbiorów danych osobowych poprzez serwis e-GIODO (egio-
do.giodo.gov.pl), do kontaktów z
dami , s-

euro do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
zgodnie z wymaganiami ustawy5 (Ustawa 2000). Bezpieczny podpis elektroniczny 
wprowadzono w Polsce 16 sierpnia 2002 r. na mocy Ustawy o podpisie elektro-
nicznym (Ustawa 2001) i od 1 maja 2008 r. w a-
rze w postaci elektronicznej . W celu zunifi-

i transakcji elektronicznych w UE
Parlamentu Europejskiego i

eIDAS6 i 5 grudnia 2013 r. do negocjacji Parlamentu 
Europejskiego, Rady oraz Komisji Europejskiej.

o-

tych XX w., przystosowanego w 2003 r. do pracy w systemach IBM zSeries o architek-
turze 64-
rozszerzenia zakresu przechowywanych danych. Niestety, system nie zapewnia jedno-

ach przypadków 
-Fus 2013). Od 2016 r. 

nie 
z art. 78 ustawy z-
piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc i-
kowanego certyfikatu. Od 16 sierpnia 2006 r. mo

elektroniczn e-deklaracje. Od 1 stycznia 2013 r. obowi
zuje dzenie Ministra Finansów 

iania organowi po-
o-

.

5 Ustawa z 16 listopada 20
(Dz.U. 2000, Nr

116, poz. 1216) e-
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2009, Nr 166, poz. 1317).

6 eIDAS – k-
Electronic identification and trusted services for electronic 

transactions in the internal market).
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Z dniem 1 stycznia 2007 r. prze-
formacji zawartych w Krajowym Rejestrze

(ems.ms.gov.pl), r.
(isws.ms.gov.pl). Od 28 czerwca 2007 r.

elektronicznej , natomiast zgodnie z art. 56 ustawy 
o SIOZ (Ustawa 2011) wytworzona dokumentacja medyczna po 31 lipca 2014 r. 
musi posta elektroniczn .

2. systemów administracji 
publicznej

ystemów informatycznych tworzonych dla potrzeb administracji 
publicznej nie powinno ,

e
w R . Podsta-

rozwi

ctronics Engineers (IEEE 1990)
n-

systemów informacyjnych jednostek administracji publicznej (czyli zd
a-

ne repozytoria konsultowanych i zatwierdzonych dokumentów 

Systemy informatyczne i rejestry publiczne 
min
czy Finansów (Rejestry 2013). W celu ewidencji systemów i rejestrów publicznych 
na mocy art. 19 ust. 1 (Ustawa 2005)
Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych przez Departament 
Informatyzacji MSWiA tylko do 17 czerwca 2010 r., ustawa (Ustawa 2010)

. 20 grudnia 2013 r. Ministerstwo 
i-

w sprawie Centralnego Repo-
zytorium Informacji Publicznej

sposób weryfikacji, 
informacyjnego oraz metadanych, standardy techniczne prowadzenia CRIP, mini-
malny zestaw elementów 
oraz 
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tracji Publicznej (ePUAP). 
W listopadzie 2013 r.

r.
o-

sprawnej komu-

macyj-
-y lub e-maile 

–20
i w
na lata 2014–2020. Program ten wraz z Narodowym Planem Szerokopasmowym
dokumentami wyko . Do 
kluczowych 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014–2020 oraz Policy Paper (Faracik 2012).

3. -

z . e-
– autor koncepcji Zaufanego Profilu na 

ePUAP –
, a „ y-

–
”

(Tabor 2012) o-
z-

anie Zaufanego Pr elektro-
nicznym dowodzie osobistym pl.ID, co dotychczas o zrealizowane.

d-

powoduje nie oraz reagowanie na 
komunikaty systemowe ( ). Systemy infor-

o-
y-

Smartfony, tablety i laptopy pracy zawodowej i prywatnie. Na 
realizacji e-

, szko-
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dliwym kodem (telepolis.pl 2013) a-
lizacyjne
to u-
rowych ach, co e ich inwigilacyjne przeznaczenie.

W 2012 r. iliarda
z Internetu, w 2016 r. – 50 miliardów (Ra-
port 2013) r. do e- o-
nów osób i w firmy Gartner w 2014 r. ilinów. Syste-

sklepach.
r. nferencji 

o-

praktyk w zakresie ochrony danych osobowych (Sobczak 2013). Omówiono kwe-
tzw. appification of society)

wykorzystywaniu aplikacji mobilnych
i (Wiewiórowski, Kohnstamm 
2013). Wiele aplikacji pobiera dane osobowe i lokalizacyjne, o ytkownicy 

.
computer forensics

dokonywanych z wykorzystaniem ICT, a ich badaniem 
i specjalizowane laboratoria, m.in. Centralne Laboratorium 

w Europie laboratorium badawczym czy Instytut Ekspertyz 

4. Efekty wykorzystywania ICT w e-administracji 

Budowa systemu administracji elektronicznej przebiega w Polsce z wieloma 
problemami (Czubkowska 2013). W 2013 r. z -
32% poprawi

ów (EOD), 
ale liczba dokumentów elektronicznych z nich a-
nych jest na poziomie 7%. zmianom w 2020 r. 60% doku-

EOD mi
.

–2020, konieczna jest jednak zmiana Ustawy Prawo o aktach 
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okalnych bazach danych – ok. 30 milio-
s-

2013).
Nie powio

y-
watela podczas korzystania z e-

go r. Integrato-
z Profilem Zaufanym. nazwie „Pi-

smo ogólne do podmiotu publicznego” o-
,

30 grudnia 2013 r. ( , mac.gov.pl 2013).

Syste -
w

Podsumowanie

Tempo wprowadzania e-administracji w Polsce jest zbyt wolne. Opracowany 
(PIP) na lata 2011– r.

5 milionów potwier-
dzony Profilem Zaufanym. W listopadzie 2013 r. Ministerstwo Administracji i Cy-
fryzacji 

ch systemów teleinformatycznych jest 
jednym z podstawowych warunków uzyskania oczekiwanej systemu 

.

bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dostawcy e- z-
oraz ci i

o-

rozw enia

o-
znych. 
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THE IMPORTANCE OF ICT IN E-GOVERNMENT

Summary

The implementation of public tasks by public service with the means of electronic 
measures is a very important element in the development of the information society and 
has a large impact on the evaluation of offices. For the provision of electronic services 
an adequate ICT infrastructure is needed including common broadband access to Inter-
net. One of the basic conditions of obtaining the desired level of efficiency and effec-
tiveness of a country’s information system is the assurance of interaction of the various 
ICT systems, which is not an easy task. The article presents the issues of development 
and security of services implemented in public administration using ICT – so important 
for the observed process of computerization of the country.
Keywords: e-government, interoperability, e-services

Translated by Zygmunt Mazur
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1

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA

Streszczenie

Potrzeba kompleksowej informatyzacji w u-
n-

lokalnych systemów informatycznych, baz i a-
z-

Celem 
obecnie wprowadzanych zmian jest upowszechnienie elektronicznej dokumentacji me-
dycznej oraz poszerzanie listy e- . W artykule przed-
stawiono wybrane elementy procesu informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia 
w mów informacyjnych. 

elektroniczna dokumentacja medyczna, ochrona zdrowia, e-

Wprowadzenie

o-
ko rozumianej ochrony zdrowia2 z-
nych, co jest nieekonomiczne. Wiele podmiotów (apteki, szpitale, przychodnie 

przy tym swoje bazy 

1

2 W 1999 r. podczas reformy systemu zdrowotnego w Polsce, termin „ ” zo-
„ochrona zdrowia”.
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e-
–

a-

W Polsce od 1952 r. do 31 grudnia 2013 r. wydano 1682 akty 
ernetowy Spis Aktów 

Prawnych (isap.sejm.gov.pl 2013).
r. (Ustawa 

2011) prowadzony jest Rejestr Podmi
(rpwdl.csioz.gov.pl) e-
matyczny monitoring danych zapisanych w tym rejestrze prowadzi Centrum Syste-
mów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)3 wykrytych 

r. 7 184 (Wojsyk 2013).
obecnie dwa 

rejestry medyczne: rejestr hurtowni (668 rekordów danych) oraz rejestr aptek (14 782
danych)4. Niestety, na stronie internetowej (www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl)

yszukiwaniu aptek na przy-
Opola, ).

a-
dzie Rejestru Jednostek Ratownictwa Medycznego (rpwdl.csioz.gov.pl/RZOZ 2013) 

a-
no jego prowadzenia od 1 stycznia 2007 r. na mocy ustawy w-
nictwie Medycznym (Ustawa 2006) i o go rejestrem je a-

go Ratownictwa Medycznego.

Ministra Zdrowia z sprawie Systemu Wspomagania Ratow-
nictwa Medycznego
warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia i pobierania danych przetwarzanych 
w systemie . Celem utworzenia SWRM jest umo
liwienie sprawnego przekazywania danych w postaci elektronicznej oraz zapewnie-
nie ich e-

.

3 Jednostka odpowiedzialna
informacyjnego –
funduszy strukturalnych i programów e-zdrowie oraz dostarczanie Ministerstwu Zdrowia 
wyników analiz socjologicznych, statystycznych i ekonomicznych.

4 Stan z 4 stycznia 2014 r.
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1. Rewolucja informatyczna w sektorze ochrony zdrowia

art. 56 ustawy 
o systemie informacji w ochronie zdrowia (SIOZ), od 1 sierpnia 2014 r. wszelka 

w postaci cyfrowej5 (Ustawa o SIOZ 2013). Jednostki szpitalne i placówki medycz-
je 

o historii leczenia pacjenta ( ). System elektronicz-
nej informacji medycznej wprowadzenie elektronicznej dokumentacji me-
dycznej i karty pacjenta, e-recept, e- i e- . Niestety, nie wszystkie 

o-
a-

pewnienia bezpiecznych systemów teleinformatycznych i wyszkolonych pracowni-
ków, przy czym klucz

–
i wycieki danych. 

– wyst

ia ankieto-

wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) (wartowiedziec.org 

elektronicznego obiegu dokumen-
tów (EOD), 85% gromadzi dane medyczne w postaci elektronicznej. Na 247 ankie-

chorych, a w 44% systemy do generowania EDM. a-
szkoleniach: prawie 50% z nich oje umie-

wykorzystania ICT (Information and Communication Technologies –
technologii informacyjno-komunikacyjnych) e, 90% wyra-

go
i kadry j w sektorze ochrony zdrowia w zakresie wykorzystywania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, od 1 grudnia 2013 r. uruchomiono 
projekt „
wiedzy na temat technologii ICT”, którego beneficjentem jest CSIOZ. Koszt pro-

5 r. dokumentacja me-
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z Europejskiego Fun-

2.3. k-
cjonowania systemu ochrony zdrowia. W ramach projektu prowadzone szko-
lenia z zakresu ICT i w celu utworzona 
platforma e- nteraktywne

medycznymi.

zmian w
na, jak 

i papierowa ( 2013).
W ramach realizowanego w Polsce projektu informatyzacji ochrony zdrowia 

od 2008 r. prowadzono prace zarówno nad stworzeniem odpowiedniej platformy 

6 (ePUAP),  systemu do sprawdzania, czy osoba 

2.

Zgodnie z Programem Informatyzacji Ochrony Zdrowia (finansowanym ze 
projektów:

P1 – o-
bów Cyfrowych,
P2 – p o-
wych rejestrów medycznych,
P3 – s waniem, utrzymaniem 
i monitorowaniem rejestrów i innych zasobów ochrony zdrowia przez organy 

P4 – p i infor-

norm europejskich w informatyce; p usprawnieniem i inte-

prze
P5 – elektron i-
sterstwa Zdrowia, NFZ oraz sieci szpitali wysokospecjalistycznych,

6 D
(Ustawa 2002).
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P6 – wzmocnienie strategii informacji publicznej P i-
kowej.
Obecnie, w ramach elektronicznego systemu informacji medycznej (SIM), 

m informacji o zdarzeniach medycznych osób korzy-
Cele Projektu 

P1 to:

u-

W styczniu 2013 r. uruchomiono portal zrealizowany przez CSIOZ w ramach 
Projektu P2. Na mocy art. 53 ustawy o SIOZ zredukowano liczb rejestrów, 

czerwca 
2012 r.
medyczne (zbiory danych osobowych lub medycznych), których prowadzenie nie 

a a-
lizie jego W celu ograniczenia liczby rejestrów podmiotowych (prowa-

o-
wia) w ramach projektu P2 utworzono:
1.
2.

3. Rejest o-
stów Laboratoryjnych,

4. , za który odpowiada-

Izba Lekarska,
5. Rejest Szpitalnych i Punktów Aptecznych, za który

Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne,
6. Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej prowadzony przez Ur i-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
W lipcu 2013 r. – opro-

gramowania i infrastruktury techniczno-systemowej. d-
nie z harmonogramem
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internetowe cztery systemy: Internetowe Konto Pacjenta, e-Zlecenie, e-Recepta, 
e-Skierowanie. W czwartym kwartale 2014 funkcjo-

-Recepty 2013).
Na stronie CSIOZ (csi

transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie EDM. Proponowane 

13). W
w – tylko 

–

10 kwietnia 

w Informacja
odpowiedniego oprogram

3. Wybrane systemy informatyczne w ochronie zdrowia 

Od lipca 2013 r. ZIP – Zintegrowany Informator 
Pacjenta (NFZ 2013 informacyjne o udzielonych 
i sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zd
ewidencjonowanych od 2008 r., wystawionych receptach, wnioskach sanatoryjnych, 
o statusie ubezpieczenia pacjenta itd.
W dowolnym czasie, zarówno pacjent
informacje o wydanych receptach, przeprowadzonych zabiegach. Informacje ogólne 

(z

o-

w a-

Systemy Internetowe Konto Pacjenta, e-Recepta, s-Skierowanie, e-
budowane przez CSIOZ. System I ia bezpieczne gromadzenie informa-
cji medycznych na temat pacjenta. Celem tego systemu jest u-

anie lekarzom danych elektronicznych o ich dotych-
czasowym leczeniu
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System e-Recepta przeznaczony jest dla lekarzy, pacjentów i aptek: lekarzom 
elektronicznych recept, aptekarzom ich odczyt i ,

oraz w których aptekach mo .
Skierowania 

oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 
1 marca 2017 w postaci elektronicznej. Podobnie 
jak w przypadku e-Recept w projekcie nie ma co do zmian 
w przepisach prawnych.

Od 2012 r. w kolejnych miastach w jest System Informatyczny Po-

pod numer 112. W styczniu 2013 r. Wojewódzkie Centra 
Od 

stycznia 2014 r. system powinien przyjm

telemedycyna, Karta Specjalisty Medycznego czy autoryzacja przez pacjenta wy-
.

k-
r-
a-

mowania. 

4. o formatycznych 
w ochronie zdrowia 

istotne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony
a w danych
zakresu i jedynie 

Ochrony 
Danych Osobowych (GIODO) i

Istotnym zadaniem SIM jest zarówno z-
i-

o-

s-
kolei 
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l
z

Pr
o-

waniem S w grudniu 
2013 r. (CSIOZ 2013). Niektóre portale n a-

t-

Podsumowanie

o-

r. wdro-
wszystkie systemy zw w ochronie zdrowia (m.in. IKP,

e-Recepta, e-Zwolnienie, e-Skierowanie, e-Zlecenie) a-
nie Kart Specjalisty Medycznego i karty pacjenta.

Liczne projekty inicjowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia realizowane w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Pa
stwa na lata 2014–2020 : elektroniczna doku-

, przecho-
wywania danych medycznych, rozw

h System Informacji Medycznej oraz 
telemedycznej.

szereg problemów. Tworzone systemy i rejestry 

w
owadzanie 

e-
a-

kosztów utrzym
co skutkuje krótkim okresem ich eksploatacji.

Istnieje wiele w zmian i wprowadzanego elektroniczne-
go systemu informacji medycznej jest wiele: o czas realizacji, o dostosowanie przepi-



Systemy teleinformatyczne w ochronie zdrowia 69

przygotowanie placówek – zapewnienie odpowiedniej infrastruktury szczególnie 
sz

system jest pr z-

modernizacji. 
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Ustawa (Dz.U. 2011, Nr 112, poz. 
654).

wartowiedziec.org/index.php/zdrowie/aktualnosci/18866-znamy-wyniki-i-wnioski-z-
bada-kompetencji-cyfrowych-u-pracownikow-podmiotow-leczniczych (2013).

Wojsyk K. (2013), , Biuletyn Informacyjny 
CSIOZ, Warszawa.

www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&m
y=131&ma=019488 (2012).

Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, legisla-
cja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/185992/katalog/185999 (2013).

IT SYSTEMS FOR HEALTHCARE

Summary

The need for comprehensive computerisation of the healthcare has been seen for 
many years. There is no uniform, well-thought-through policy and the lack of standards 
resulted in the formation of local IT systems, databases and data registries which are not 
compatible and do not work together, without the possibility of data exchange, being 
inconsistent, containing duplicated data etc. Such a state and the lack of digital medical 
records made it impossible to provide services electronically. The aim of the changes 
being made currently is to significantly extend the use of digital medical records and 
constant extension of the list of services provided electronically. This article presents 
some elements of the process of computerization of the health sector with regard to 
reliability and safety of implemented information systems.
Keywords: digital medical records, healthcare, IT systems, e-services

Translated by Zygmunt Mazur
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OBIEKTYWNA OCENA POTRZEB ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE ICT

Streszczenie

y-
tworzone w trakcie projektu o tej samej nazwie, zrealizowanego w ramach Programu 

i publicznej.
technologie informacyjno-telekomunikacyjne, administracja publiczna

Ostatnie doniesienia medialne dot af
w k-
sji na temat systemowych przyczyn tych zjawisk. W niniejszym artykule zajmiemy 

administracji publicznej pod 

m-
zasobów europejskich. 

publicznych.
Zwykle realizacja projektu informa

o-
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e-

o-
rynek, 

o-
waniem ze strony w

.
Dodatkowym czynnikie

zakaz uczestniczenia w nich niesolidnych wykonawców. Zacytujmy fragment ko-

którzy

w ania, 

wykona-
nych przez tych wykonawców. 
z braku stosownego 
rejestru publicznego (Waglowski 2008). 

wszystkich. Bez takiego rejestru nie ma najmniejszych szans na faktyczne urucho-
Dz.U. 2013, poz.

907). 

System 
o-

wej analizy, przygotowanie projektu koncepcyjnego i przede wszystkim konsultacje 

pierwszej 
t-

poprawk j-
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to przetarg nieograniczony) (Nyczaj 2009).

n-

i-

programistycznych na poziomie 1200–

prace” –

z-

projekty inf u-

o-

y-

Skrajnym przypa i-

e-
a-

sadniona jest propozycja wprowadzenia wymogu ustawowego, by przetarg zako
o-

zas

l-

tylko,
.

tej 

y-
a-
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–

PICTURE (Process Identification and Clustering 
for Transparency in REorganising Public Administration

u-

u-
e-
u-
a-

tycznych. 

Rys. 1. Punkt startowy do podejmowania decyzji w warunkach obecnych 

opra .

pojedynczych procesów, bez opracowan

a estycjami pozostaje nie-
wykorzystana. 
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– Decydenci w europejskich jednostkach administracji publicznej. Projekt 

adekwatne dla nich komponenty technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
a-

;
– Rynek technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z

– komunikacyjnych na 

komputerowego zyska nowe obszary ekspansji;
– . P a-

intern –

a-
nych komponentów ICT w konkretnych jednostkach administracji publicznej. 

Rys. 2. ICT w PICTURE

(PICTURE, ERCIS).

            
                                                                               komponentów ICT
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publicznych i prywatnych –
publicznej1.

n-
tów oraz przebieg procesów decyzyjnych w jednostkach administracji publicznej. 

u-
ypu innowacyjnego na-

a-
nia w technologie informacyjno –
etapach:
– modelowania – i-

we
– pomiaru – o-

– komunikacyjnych na 
realizowane procesy; 

– analizy – a-
czenie racjonalnej strategii rozwoju zastosowañ technologii informacyjno –

est jednym z elementów etapu pomia-
ru. o-
branie odpowiedniego komponentu(- o-

n-

i-
ces”. W podobny sposób scharakteryzowane
ICT (m.in. Object Management Services, Forms Services, Publishing Services, 
Workflow Services, Auditing Services). 

– „redundant 

y-
padku) komponenty ICT: Object Management Services oraz Library Services. 

1 SAP AG – Niemcy Koordynator Projektu; CSI-Piemonte, W ; 
ERCIS, Niemcy; FileNet, Wielka Brytania; IWI HSG; University of St. Gallen, Szwajcaria; Pla-
net SA, Grecja; ZIE – , Polska; City of Amaroussion, Grecja; City of Lodz,
Polska; City of Muenster, Niemcy; City of Turin, W ; City of Winterthur, Szwajcaria.
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Tabela 1

Library Services

Description
Provides services that support check-in, check-out, and other multi-user management functions critical to 
content and process management
Service’s Aspects / Dimensions
Retrieval Retrieve documents from the content repository. The documents may be 

verified for integrity before retrieval
Archive Move documents from near-term content repositories to longer-term 

information archives
Store Save documents to the content repository
Indexing Provides a service for full-text indexing of content and metadata for 

enabling users to easily search the repository
Approval Pre-defined approval workflows for enabling users to easily enter new 

or modified content into the repository and have that content reviewed. 
New approval workflows can be created as desired

Multi-level Versioning Provides two-level version management, where interim versions can be 
created and managed prior to check-in and distribution of major ver-
sions. Different security policies are often associated with s and pub-
lished versions

PICTURE.

Tabela 2

Weakness characteristic

ID W2
Weakness name Redundant documents
Description (verbal) Many printed / electronic copies of documents are created that are 

unnecessary (not required by legislation); redundant use of paper 
ICT Functionality
Group(s)

Combination of Object Management Service and Library Service 
(which make up the core elements of Doc. Mgmt. System (see D2.6, 
chapt. 5.1.)

Achievable benefits
(from benefit mapping)

Reduced processing time; legal compliance; data integrity
availability – information retrieval; data protection; reduced consum-
able costs; storage / space 

Quantification Reduced processing time: duration of PBB Copy
Legal compliance: ensures that documents are deleted as requested by 
law
Data integrity: notes are captured electronically reduce errors when 
typing in
Availability – information retrieval: see 3.1
Data protection: access and change rights are handled centrally, unau-
thorized changes are prohibited, changes are tracked

Reduced consumable costs: #PBB Copy * PO.pages
Storage/space: accumulate it across process landscape (indirect)

Re-organisation Drop PBB copy, handle records and documents electronically
Comments This is related to weaknesses #9 and #1

PICTURE.
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W ramach projektu przeprowadzono badanie o-

e-
ieli oni do czynienia 

z
w

Tabela 3

2

Pl Ch Gr I D
e- 4,13 4,00 3,50 B.d. 3,25

PICTURE:
– n-

westycyjnych w zakresie ICT w i-

–
–
–
– n-

–
kons

–
w dziedzinie ICT.

2 Malhotra i Galletta, e-
nie swojego stosunku do zawartego w kwestionariuszu stwierdzenia przy pomocy punktów (od 1 
do 7), przy czym: od 7 do 6 pkt, stosunek umiarkowanie 
zgodny – od 5 do 4 pkt, – od 3 do 2 pkt, stosunek zdecydowanie przeciwny –
1 pkt.
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OBJECTIVE VALUATION OF PUBLIC ADMINISTRATION’S 
REQUIREMENTS IN ICT SPHERE

Summary

The paper describes basic elements of the PICTURE tool, which was created with-
in the Program of the European Union as a project of the same name. The tool is serving 
among others for selecting ICT components the best suitable for processes’ improve-
ment in a given Public Administration’s unit.
Keywords: Information and Communication Technologies, Public Administration

Translated by 
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SYLWIA NIESZPORSKA
1

EKTOR OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

Streszczenie

j-

nowanie 

r.

Wprowadzenie

do z-
za odpowiedzial-

twa za system ochrony zdrowia 
y-

ansowania sektora i przerzucaniu u-

1 Katedra Ekonometrii i Statystyki.
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odpowiedzial-
nych za system.

w odniesieniu 
owia. 

o-

Od nich 

a-

i zmienne odpowiedzialne za opis stanu zdr

1.

o-
wotnym, ie 

i-
po-

”

).
a-

a-

na temat o-
z-

którym jest

z jednej strony – jednostkowym, a z drugiej – na poziomie populacji (Suchecka 
2010, s.

warta podkre-
[…] to dobro, 
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” (Folland, Goodman, Stano 2011, s. 708). 

du w jego kontroli. ie 
,

r-
e-

nad ubogimi 
(Getzen 2000, s. 387–397). 

nym za funkcjonowanie systemu 
ochrony zdrowia jest Ministerstwo Zdrowia. Kompetencje ministerstwa nie ograni-

d-
medycznych, 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i wielu innych 

dzenie 2012, §1– r-
stwie, jednoznacznie implikuje fakt

2.

y-
n-
u-

redystrybucji dochodu oraz 
regulacji prawnych (Folland, Goodman, Stano 2011, s. 713).

o-
wi i-

”
2004, s.

o-

o-

z-
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a-
zna-

2. Kluczowa jednak pozostaje od-

i-
h-

o-
– redystrybucji dochodu. Ta z kolej zwi

zana jest z zabezpieczen

o-
wanie specyficznych warunków produkcji ( d-

3.

w tym w rozdziale 46.
, szkolnic

dziedzictwa narodowego. 
W rozdziale Ochrona zdrowia w 2010 r. o-

Sprawozdanie 2011, s. 11) (rzeczywista, nieplanowana war-

Zdrowie. W 2010 r.
programy polityki zdrowotnej (ok.

13%), 11%). 
Wydatki finansuj Ministerstwo Zdrowia insty-

instyt e-

2

w publikacji Strzeleckiej 2001, s. 91–101. 
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progra-
refundacji, 

inwestycjami, rozwojem infrastruktury opieki zdrowotnej, ratownictwem, informa-
systemu opieki zdrowotnej, szkoleniem w-

ników systemu, nad dzieckiem.
W ramach programów r. finanso-

m.in.: chorób nowotworowych, wirusa HIV, hemofi-
lii, chorób -naczyniowego, chorób psychiatrycznych, medycyny
transplantacyjnej i wielu innych (Sprawozdanie 2011, s. 126).

- -
u-

tyczna, Inspekcja a-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

o-
anie skutków 

, zapobieganie i zwalczanie AIDS, zwalczanie narkomanii, prze-
y-

oraz umorzenia tych kredytów.

Narodowy Fundusz 
Zdrowia, jako publiczny ubezpieczycie ysunek 1).
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Rys. 1. Wydatki publiczne na sektor ochrony zdrowia w Polsce w latach 2002–2010 (% PKB)

o www.stat.gov.pl).

t-
ó-

r. NFZ 
– 0,13% PKB. 

–

4.

publicznych (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.),
ochrony zdrowia oraz publicznych 

Precyzyjnie rzecz 
o korzystania ze wspomnianych prawo:

;

kryterium dochodowe (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.);
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które ni . y-

3). Dla 
pieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wy-

a-

m.in. leczenie szpi-
talne, lecznic-
two uzdrowiskowe itd.

których organem 
lub 

, czy inne instytucje publiczne (publiczna 
uczelnia medyczna, publiczna uczelnia a-

o-
mowego). o-

5. Zdrowie

o-

cechy wyn
Trwanie 2013, s. 15).

zacunki Eurostatu
a w zdrowiu. Zgodnie z nimi w 2010 r.

miejsce a-
obywateli y-

62 lata (Zdrowie 2012, s. 74).
Polska to kraj, w którym w 2010 r.

. miejscu w gronie 30 analizowa-
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Zdrowie 2012, s.

r.

Zdro-
wie 2012, s. 68). 

o-
ko u-

3, czas oczekiwania na e-
r.

–
, wizyt 

-

181).

Rys. 2. Liczba szpitali w Polsce w latach 1999–2010

o Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia
2000–2011.

– r.
rysunek 2).

Ogólnemu wzrostowi liczby szpitali towarzyszy jednak rokroczny spadek 
liczby szpitali publicznych. Podczas gdy w 1999 r.

3 ych NFZ, www.nfz.gov.pl.
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w 2010 r.
i funk-

e-

Tabela 1

Liczba lekarzy zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia w Polsce 
w latach 1999–2010

Rok
1999 22,6
2000 22,0
2001 22,8
2002 23,0
2003 22,9
2004 22,4
2005 19,9
2006 20,3
2007 20,5
2008 20,5
2009 20,7
2010 20,8

o Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia
2000–2011.

1999–2010 prezentuje tabela 1.

w 2003 r., z-
r.

Czy wynik ten jest porównywalny z o-

w 2007 r. , pozostaje 

ób
2011, s. 5).
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Podsumowanie

z-
nych finansowanych ze
w .

o-
m-

pie wzrasta liczba szpitali

e-

informacja o ograniczeniach kadrowych w sektorze. 

z-
u-

uropejskich.

e-

i-

trudniejszych i na pewno wymaga obszerniejszych analiz. 
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THE STATE POLICY AND THE HEALTH CARE SYSTEM IN POLAND

Summary

The model of the Polish health care system originates from a Russian model, and 
although modified and changed, is still based on a public health service and thus fi-
nanced by taxes. That makes the state responsible for the health of the nation and the 
access to the public health service.

The presented paper is an attempt to describe the real goals of the state in Poland 
and the consequences of such responsibility. Data used in the paper mostly derive from 
the year 2010.
Keywords: a health ca.re system, a public service, a state policy

Translated by Sylwia Nieszporska
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MONIKA ODLANICKA-POCZOBUTT
1

ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH (ICT)
ECHNYM – I

Wprowadzenie

W ostatnich latach 
nie jest 

regulacyjnych, sobie z potrzebami naszych czasów. Autorytatywne
demokratycznie y-

, s. 1).
Obecnie normatywne regulacje

e administracyjne, wyspecjalizowana jurysdykcja, a-
nia , umowy, decyzje prywatnych arbitrów, normali-
zacja techniczna ( ISO, regulacje podmiotów internetowych itp.), 

u-
alnych. Information and Com-
munication Technologies zarówno wymiaru sprawie-

obecne wyzwania. ICT y zasadniczo sposób, w jaki l
wszystkie aspekty c-
twa powszechnego. 

o-

stricte u-
wspomagania procesu legislacyjnego oraz administracji publicznej.

1
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1. ICT – technologie informacyjne i komunikacyjne –

echnologie a-
ne jako synonim dla rozszerzonych technologii informatycznych (IT), ale jest to 
bardziej szcze
(Cloud 2013) i integracji telekomunikacji (linie telef o-
dowe), komputery oraz oprogramowani a-
re, systemy magazynowania i systemy audio-wizualne, które p i-

FOLDOC 
2013). przez badaczy akademickich 
w 1980 r. (Melody et al. 1986; Silverstone et al. 1991, s. 204–227) o-
pularny po tym, przez Dennisa
Stevensona w 1997 r. oraz w Narodowym Programie Nauczania dla Anglii, Walii 

000 (Kelly 2000). termin „ICT”
w computing (Consultation 2013).

Information and Communikation Technolo-
gies) obejmuje szeroki zakres wszystkich technologii o-
w
wszystkie media komunikacyjne (Internet, sieci bezprzewodowe, sieci bluetooth, 

,
przetwarzanie informacji (komputery osobiste, serwery, sieci komputerowe itp.). 
Dodatkow

a-

(http://www.eadministracja.pl 2013).
Zamiennie z ICT ermin Infocommunications.

jednak Infocommunications jest
o pr funkcji na bazie wspólnej technolo-
gii cyfrowej (Sallai 2012, s. 5–15).

2.

komputerów do wybranych miejsc doce-
lowych (
danych bazami informatycznymi z dedykowanymi systemami wyszukiwania, sor-
towania 
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i przechowywania danych, elektronicznymi formularzami, komuni
systemie ami internetowymi itp. Informatyzacja nato-

,
n-

formacji w ra-
a-

spodarki opartej na wiedzy/informacji. 
o-

e-government.
Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) oparte na syste-

mach, takich jak sieci telekomunikacyjne i Internet takich jak tele-
ach ci, telewi-

Amal 2011).
ICT, które pozwo-

, tak
w rozpatrywaniu spraw (Velicogna 2007), wymiaru spra-

(Carnevali 2009), 
–45) i wzrost poziomu zaufania obywa-

(Carnevali 2009).
a

na wysokiej technologii 
obywateli do z .

technologia sali rozpraw (ang. Courtroom Technology) (Working 2004; Lederer 
2004), która obejmuje: elektroniczne segregowanie dokumentów, pomoc dla osób

z yków obcych, , multimedia, 

mater
, w szczegól , to systemy prezentacji do-

wodów, , multimedialne akt
konferencje audio-wideo, które 

i za 
(Bailenson et al. 2004).

Malezji istnieje kilka rodzajów zastosowania technologii sali 
rozpraw / 

zed, w trakcie, a nawet po procesie. Aplikacje te obejmu-
-

(QMS), nagrywanie (CRT), system konferencji audio 
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i wideo (AVC) oraz portal zintegrowanej wspólnoty adwokatów (ICAP) (Hamin, 
Othman, Munirah 2012, s. 286). 

W Polsce 
l-
o-
e-

-wideo, zre-

dowej” transkrypcji nagrania. Celem zapisu audio lub audio-wideo jest przede 

a-
h-

nologie informatyczne (E-court)”
w latach 2001–2003 dokonano analizy sposo

2011).

ersytet 

e wprowa-
dzenie nagryw a-

o-
d-

2011).

3. Zint

r-
o-

gów stawianych danej aplikacji, a kierownicy jednostek kupowali oprogramowania 

systemy finansowo-
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W 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwo l-

Powstaje on na bazie systemu SAP – era na rynku 
Z podobnego 

Miasta St Warszawy. 
%

proce
z-

%
a-
i-
a-

( 2012).

4. technologii ICT na procesy legislacyjne

w-
W przypadku realizowanego 

lepszego dosto-
i-

prawnego. 
Staje si o-

ustaw (Sartor 2011, s. 3–5).

globalizacja, a szczególnie to, 
organy legislacyjne , natomiast sieci gospodar-

ustawodawstwo jest powolne
,

do wyboru mioty 
wymaga o-

nomicznych i prawnych,
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ustawodawstwo jest statyczne
(Sartor 2011, s. 1–2).

-
zapewnienie odpowiedniej infrastruktu-

ch podmiotów. ICT 

tych wykorzystanie spo-

o-
e-government, w celu poprawy poziomu 

e-government zaproponowana przez 
Unesco 

e-administracja, odnos o-
wania sektora publicznego na bazie procesów informacyjnych ICT,
e- ca
dla obywateli ( o-
le
e-demokracja, oznacza
w procesy decyzyjne (en.unesco.org 2013).

na w krajach Europy Za-
chodniej

(por. Odlanicka-Poczobutt 2013, s. 346–365).
e z -a na wykorzy-

staniu u ich 
u-

ryzacji oraz modernizacji i budowy infrastruktury s , m-
-administracji.

e-
l-

nych wymogów. W przypadku e-a e-
i-

stracyjnymi, 
rstwa Edukacji Narodowej

danych wymagana jest standaryzacja oraz odpowiednie zabezp n-
e-
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West 2002). Wymogi bezpie-
y-
y-

–288).

Podsumowanie

Termin ICT, w odniesieniu do konwergencji sieci 
audiowizualnych i telefonicznych z sieciami komputerowymi
jedneg

ekonomiczne na a-
dy

Pojawienie -komunikacyjnych 
tradycyjne sposoby prowadz
ró , na aktorów i-

W polskich 

e-

z-
, w tym koszty zakupu nowych 

licencji czy modyfikacji dotychczasowych programów. Uruchomienie centralnego 

tych na ICT , takich 
, wymia-

i wzrost poziomu zaufania obywatela do wymiaru sprawiedli-

a-
rzanych w sieci.

tykule jedynie zasygnalizowane, ponie-
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THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 
(ICT) IN COMMON JUDICIARY – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Summary

The purpose of this article is to present selected solutions from the use of ICT in 
the judiciary and the advantages and risks associated with their implementation. Some 
issues go beyond the strict application in the common judiciary, addressing attention to 
the support of the legislative process and public administration.

Translated by Monika Odlanicka-Poczobutt
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KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ
W RAMACH GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 

Wprowadzenie

o-
o-

usta-
wowe nie ieci.

Znaczenie Systemów Informacji Prawnej ,
wraz tworzenia 

i przekazywania informacji. W dzisiejszych cz ó-
wiedzy prawnej dla obywateli i równie 

e dla profesjonalnych prawników. dotychczas
prawne we elektro-

a informacji prawnej informacj
pra , który 

posiadaniem licznych do
dokumentów prawnych jeden do drugiego. wier-

(Sartor 2011, s. 5–7).

1

2
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System informacji prawnej,
gromadzenia, systematyzowania, przetwarzania (w tym aktualizowania) i wyszuki-
wania informacji prawnych i prawniczych, którego zadaniem jest wspomaganie 
procesów tworzenia i stosowania prawa –
142). Nazwa ta 
Informacji Prawnej LEX w 1995 r. w-

jednak 

System informacji prawnej zazwyczaj funkcjonuje na podstawie relacyjnej
bazy danych oraz programu interfejsowego ego a-

nnych baz danych 
o prawie jest o-

e-
a nie jedynie jego 

wycinek. Usystematyzowanie uzyskiwane jest dz o-
, a dokumen-

3

Badaniem procesów gromadzenia, systematyzowania, przetwarzania i wyszu-
kiwania in
informatyka prawnicza (Petzel 2006, s. 243).

1. Trendy i tendencje 

informacyjno-komunikacyjnych, w szcze-
iczej w ostatnich latach, znaczenie informa-

informacji prawnej,

wykorzystanie tzw. sieci semantycznej,
wykonal przepisów,

form udzielania informacji prawnej,
integracj teorii prawa i informatyki prawniczej.
Pierwszym i najbardziej podstawowym trendem jest 

digitalizacja informacji prawnej.
i w formie elektronicznej: regulacje prawne, 

3 http://lexpolonica.lexisnexis.pl/;
http://www.legalis.pl/.
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decyzje administrac
Rozwój digitalizacji sprzyja integracji w zakresie 

przygotowania wspieranych komputerowo dokumentów elektronicznych i ich dys-
wiarygodnych technologii, które powinny

dokumentów elektronicznych (
podpisów elektronicznych). Elektroniczne dokumenty prawne

nymi do-
kumentami prawnymi. Tworzenie kontraktów prywatnych i aktów administracyj-
nych w formie elektronicznej, które s archiwizowane w komputerowych bazach 

(Sartor 2011, s. 11). 
Ten trend sji e-commerce i e-government, umowy 

o-
z interakcji 

Rów-
rozwój e-administracji 

online (www.e-sad.gov.pl 2013 3). W Polsce 
w ramach tzw. e- k z-

- a-
– a-

o-
(Odlanicka-

Poczobutt 2013, s. 555; Macdonald et al. 2006, s. 1–12).
du,

(Cisek 2013).

ronicznej, 

k-
tronicznych tekstów prawnych, podpisem ele i-

.

2. Prawo w Internecie

. W formacie cyfrowym informacje praw-

n-
y

e do przepisów w postaci cyfrowej. W Internecie 
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on rów-

Internet, sieciami komputerowymi administracji 
publicznej, miejscem, gdzie zgodnie z prawem istotne in-
formacje i gdzie w wyniku takiej wymiany, dokumenty 
prawnie. Komunikacja kwestiach 
prawnych lub administracyjnych podnosi znaczenie cyberprzestrzeni: Internet za-
wiera nie tylko informacje na temat istotnych faktów zachod i-

ale staje 
gdzie niektóre istotne wydarzenia zgodnie 
z prawem (Silverman 2004, s. 175–222). 

3. Standaryzacja formatów dokumentów w ramach Informacji Prawnej

Trzecia tendencja dotyczy standaryzacji formatów dokumentów w zakresie 
udzielania i pozyskiwania informacji prawnej stanowi jego do-

. Wzrost
wykorzystania sieci jest regulowany przez zdecentralizowane decyzje i-
ków

wników, jest konieczne, 
do odczytu komputerowego 

(maszynowego).
ych aspektów informacji prawnej

i p-

linków do innych dokumentów; struktury u na sekcje i pod-
sekcje); opisów Ustalenie standardów przetworzenia komputerowe-

n-
formacyjnym.

mi: normy, gdy 
ich war-

normy t-
tylko w szczególnych warunkach, 

. Na r-
wspólne 

a-
o-
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4. Prawo w sieci semantycznej

Czwartym trendem jest przechodzenie do tzw. sieci semantycznej (ang. Se-
mantic Web

e-
niem, nie tylko jako czysty tekst (jako sekwencja e-

ach
wykorzysty-

wane n-
formacji, w itd. (system 

HTTP). To stanowi
l-

nym lub w formie plików multimedialnych.
opar-

tych na XML (ang. eXtended Markup Language n-
tu meta-tekstowe. Tagowanie XML jest zwykle 

do umieszczenia metatekstowej informacji w dokumentach prawnych, 
j o j i r

oraz RULEXML do rejestrowania logicznej struktury przepisów prawnych. 
opracowane w dokumentach praw-

nych, prawne, które a-
tycznie wykonywane (Sartor 2011, s. 16–20). 

Dalsze meta- d-
nictwem Internetu w szcze-

, które naliz koncepcyjnych (ontolo-
gii) danej dziedziny prawa.

5. Informacji Prawnej

dotyczy wykon s-
temy komputerowe przepisów praw-
nych, ale lub 
opracowane zaawansowane systemy do automatycznego zawierania umów, w ra-

k-

wnie na takie systemy, konieczne jest, one ten sam 
sposób reprezentowania stanowiska normatywne ) i innych 
kwalifikacji prawnych.
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systemy wielkoskalowe, które opracowano dla administra-
cji publicznej. Takie systemy wspomagania pracowników i obywateli w zakresie 
stosowania przepisów prawnych, automatycznie odpowiednie wnioski 

ystemy automatycznego 
zawierania umów specyfikacji/oprogramowania (j
zyków) a-
tybilne z innymi. Zastosowanie takich 
aplikacji i 

6. dostarczaniu informacji

.
online

r., podczas gdy w pr
r. y-

e-
watnych wydawców 
r. a-

liczba nowych podmiotów specjali-

online
online prawnych)4.

e (zarówno u-
o-

sób, dz istotne 
jest e sposób, 

swoje przez dostarczanie danych surowych – powinny
je oraz o informacje meta-

na (Sartor 2011, s. 12–14). 

4 System informacji prawnej ArsLege 
PRO, Serwis Prawniczy LexisNexis, System Informacji Prawnej LEGALIS, Serwis informacyjny 
LEX.pl, Serwis Informacji Prawnej LexPolonica.
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7. icz

Ostatnim omawianym istotnym trendem jest integracja teorii prawa i infor-
matyki prawniczej. w odniesieniu do 
aspektów, takich jak logika prawna, teoria norm i stanowisk normatywnych, modele
argumentacji prawnej Zadaniem
informatyki prawniczej jest zapewnienie nowych modeli argumentacji prawnej do 

dziedzinach nauki poznawczej 
i sztucznej inteligencji.

ych wyników, takich jak lepsze zrozumienie prawa, lepsza specyfikacja
a-

wa, identyfikacja nowych sposobów przetwarzania informacji prawnej.
jest szcz w odniesieniu do standardów doty-

a, do 
potrzeb instytucji i obywateli tak, racjo-

, jak i odbiorców 
informacji prawnej.

jedynie 

i poza nimi ( h admini-
stracji publicznej oraz w sektorze prywatnym i organizacjach non-profit). Tym 

jest to, aby system oprogramowania 

z definic W3C Web Services Glossary (W3C 2004). W3C – World 
Wide Web Consortium, to organizacja, której stworzenie 

,
informacji oraz gdzie i

Podsumowanie

Internet jest
obecnie najszerszym i najbardziej przyda Na 
stronach internetowych

, wiele blogów i forów z omówienia . Ponadto 
, niektórych elemen-

i sieci
komputerowych staje on miejscem, 
gdzie wiele , prezen-
tacja petycji, publikacja przepisów itp.).
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Internecie (od e-commerce do 
e-administracji). Z u-

przetwarzania

, a-
nia, kiedy akty prawne wesz

Legal Semantic Web),
w I

formacji jest obec-

XML itp.), jest wyszukiwana przez ojedyn-

y-
a-

co ó-

o-
cedur i informacji, komunikacja z obywatelami, dialog z instytucjami krajowymi 

upowszechnianiem i stosowan
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DIRECTIONS OF ELECTRONIC ECONOMY'S DEVELOPMENT 
IN AREA OF LEGAL INFORMATION

Summary

In the article the trends and tendencies in the provision of legal information in 
relation to the development of electronic commerce were presented. The considerations 
have been conducted with regard to the rapidly progressive digitization of legal infor-
mation, using access to the Internet, aspiration for standardization of documents, using 
the so-called Semantic Web, the growing diversity of legal forms of provision of infor-
mation and the integration of the legal theory and legal informatics. 

Translated by Monika Odlanicka-Poczobutt
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WYBRANE ASPEKTY STANDARYZACJI W OCHRONIE PUBLICZNYCH ZASOBÓW 
INFO

O

Streszczenie

a-
k-

teryzowano wybrane aspekty standaryzacji w ochronie publicznych baz danych, rejestrów 

standardu, np. ustawa, norma
z-

przetwarzanych w instytucjach. Ponadt d-

e-

Wprowadzenie

W dobie XXI w.
IT,

1
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zasobów informacyjnych w nich przetwarzanych e-
towym dla wielu orga
i

aktual-
oraz stowarzyszonych z nimi najlep-

szych praktyk i zaproponowanie sposobu ich wykorzystania do zapewnienia 
t-

ce administracji publicznej z-
– j-

jest taki stan jednostki organizacyjnej, w którym jej podmio
o-
z-
a-

porcie z procesu szacowania ryzyka. 
jednostce admini-

stracji publicznej

zanie problemu standaryzacji ormacji jest jednym 
a-

;
b publicznych 
w dniu dzisiejszym to jeden z kluczowych czynników sukcesu a-
równo organizacji publicznej, jak i biznesu.

jednostce administracji 
publicznej
nieskoordynowane i intuicyjne, gdzie poziom 

Jednostka administracji publicznej r-
oparte na standardach, w ramach 

których aktywami informacyjnymi, 
z-

1. r-
macyjnych, zasoby informacyjne, informacja bezpieczna

Nie jest j-
cenniejszym
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przetwarzanie, 

nienia od rozw e-

Brak jest jednak jasnej definicji s i
jako takie 

a-
nych.

1.1.
d-

miotu, definicja z I Kongresu Informatyki Polskiej z 1994 r. najbardziej odpowiada 
K ona 

telekomu-
”.

r-

powstanie „pierwotnego sektora informacyjnego”,
-komunikacyjne;

„informatyzacja” na 
banków y y zdrowia, administracji ej itp.);

o-
darstwa domowego, w tym dotarcie do nich sieci multimedialnych obejmuj

e

1.2.
a-

te

a-

przepisy prawa telekomunikacyjnego oraz prowadzona w ich ramach polityka kon-
z-

konsumentów.
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pu-
zczegól-

nych jednostek administracji publicznej.
–

pracy administracji publicznej.

1.3. Zasoby informacyjne

i co dla jej Prawi-

na wszystkich poziomach. Zasoby instytucji 
podzbiory (rodzaje, typy), a mianowicie:

aktywa informacyjne: zbiory danych i pliki z danymi, dokumentacja systemu, 

i wsparcia, plan n-
formacje zarchiwizowane;
aktywa oprogramowania: oprogramowanie aplikacyjne, oprogramowanie 

;
a emy, lapto-

a-
e-

nia;
u
technicznej (ogrzew ;
ludzie i/lub dobra niematerialne (np. reputacja, wizerunek itp.).

danych, ochrony informacji oraz wiedzy. 
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Rys. 1. Wiedza a dane, informacje i 

Heracleous 1998.

u-
asyfikacji lub w inny spo-

z-
czone”

m
Zabezpieczenie publicznych baz danych i rejestrów o-

w trakcie przetwarzania i przechowywania danych wymogi prawne, które okre-
e-

widzianych w przepisach kar i sankcji.
zagadnienia standaryzacji w ochronie publicznych 

zasobów informacyjnych
podle .
1.

d
d wa), rozumianych 

2. – danych 

ISO/IEC 27001.
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i rejestry
prawnie chronione: infor-
macje, Rysunek 2 przedstawia po-

w-
y-

Rys. 2. Klasyfikacja ogólna tajemnic prawnie chronionych

Kierownictwo i-

prawnymi. 

1.4. Informacja bezpieczna
Informacja „bezpieczna” to informacja „dobrze zabezpieczona”, inaczej – ma 

, takie jak:
.

Dane i /lub infor-
macje prawnie 

chronione

Dane osobowe
Informacje niejawne

Tajemnice zawodowe
r-

stwa
Tajemnica korporacyjna
Tajemnica skarbowa
Tajemnice kontroli
Inne prawnie chronione
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Rys. 3. Klasyfikacja atrybutów bezpie

komponentów sieci teleinformatycznej przedstawia rysunek 4.

Rys. 4. Umiejscowienie

Zabezpieczenie publicznych baz danych i rejestrów o-
systemu informacyjnego 

w organizacji

PN-ISO/IEC 17799

PN-I-13335
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wymogi prawne e-

2. Standar z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje, , zidentyfi-
; przy czym proces identyfikacji nie 

nadmiernych kosztów i czasu.

i e-
twarzanie jest dopuszczalne,
o
Standard w aspekcie ochrony danych osobowych to wspólnie ustalone „regu-

”

d

zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych,
prawa o
w zbiorach danych,
organy ochrony danych osobowych,
kompetencje generalnego inspektora ochrony danych osobowych,
zasady zabezpieczania danych osobowych,
zasady rejestracji zbiorów danych osobowych,
z .

w zakresie standaryzacji ochrony danych osobowych to:
w – art. 36, ust. 3,
o osobowych art. 36, 
ust. 2,
z odpowied-

– art. 36, ust. 1,
– art. 39,

– art. 38, nad tym:

kiedy i przez kogo,

Prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych w jednostce organiza-
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o ochronie danych osobowych. Sposób prowadzenia i zakres dokumentacji normu-
a-

Rozpo-

Zgodnie z §3 o-

o-
dmini-

wytyczne co do zawarto-

wy
w którym przetwarzane s ,
wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastoso-
wanych przetwarzania tych danych,
o n-

,
s ,
o e-

Instrukcja
p zania danych i rejestrowania tych 

,
s

,
p

,
procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów 

,
s rmacji 

s a-

informatycznego,
sposób realizacji wymogów informacyjnych co do odbiorców, daty i zakresu 

p
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3. z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych

Informacja niejawna – polski termin prawniczy
w ustawie o ochronie informacji niejawnych (UOIN) z 5 sierpnia 2010 r. Ozna-
cza , która wymaga ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, nieza-

Informacje niejawne to informacje, których nieuprawnione ujawnienie spo-

o-
. 1 UOIN).

e-
i Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie opisanym w ustawie 

o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r. 
w zakresie ochrony informacji niejawnych to:

w – por. rysunek 5) 

o
z

w Raporcie z procesu szacowania ryzyka,
p

–
w postaci certyfikatu akredytacji systemu lub sieci TI,
z e-

kierowników jedno n-
o-

nuje wykonanie :
analizy i oceny ryzyka ujawnienia lub utraty informacji niejawnych 
w jednostce organizacyjnej (art. 15 ust. 1 ppkt 3 UOIN);
p

nadzwyczajnego (art. 15 ust. 1 ppkt 5 UOIN);
dokumentu ok
o klauzuli „poufne” w jednostce organizacyjnej (art. 43 ust. 3 UOIN);
d

. 43 ust. 4 UOIN);
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i
o klauzuli „ ”

informacji (art. 43 ust. 5 UOIN);
d . 4 UOIN);
w o-

Rys. 5.

podczas kontroli ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych 

p
p - in-
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systemu sygnalizacji-
kluczy), i
p
plany organizacyjne funkcjonowania na czas wojny i okres pokoju.
Struktur dokumentacji zw

przedstawiono na rysunku 6.

Rys. 6. Struktura dokumentacji

4. Standardy e z

a) o ;
b) n

ISO 27001 – wymagania stawiane SZBI,
ISO 27006 – wymagania 

c) p
ISO 27002 (PN-ISO/IEC 17799) –
ISO 27003 –
ISO 27004 – metody pomiarowe i kontrolne dla SZBI,
ISO 27005 – analiza ryzyka dla potrzeb SZBI,
ISO 27007 – audyty SZBI.

d) standard ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – jeden 
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IT oraz zagwarantowana odpowi
e) model referencyjny standardu COBIT –

z ISACA IT Governance Institute standard COBIT (ang. Control Objectives for 
Information and Related Technology) definiuje referencyjny model procesów 
organizacyjn

f) n in-
formacyjnego w organizacji

projektowania systemu, jego oprogra-
-3:2004);

g) normy stowarzyszone – sektorowe:
ISO 27011 – SZBI w sektorze telekomunikacyjnym,
ISO 27799 –
potrzeb,

i

odzwierciedla rysunek 7. 
stwem informacji to:

w
stwem informacji w organizacji,
z e-

o Systemu 
z d-
powiedni do wyników zawartych w Raporcie z procesu szacowania ryzyka,
p
d .
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Rys. 7. Struktura ro

http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/system-zarzadzania-
bezpieczenstwem-informacji-zgodny-z-iso-iec-27001-cz-1-wprowadzenie.

udokumentowa
–

p
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p
informatycznych,
szczególne wymaga – SWBS-y,
procedury bezpiecznej eksploatacji – PBE,
raport z procesu szacowania ryzyka,
p
d .

In-
formation Security Management System

o-

przede wszystkim:
w o-
wany chroniony obiekt, system czy elektroniczna platforma integracyjna oraz 

,
a

Podsumowanie

powstaje szereg ó-
r-

dów de-facto, z których cz
proces normalizacyjny. 

N
n
(rodzina ISO 27000)

Ministrów w sprawie Krajowych Ram Intero-
infor-

n-
formatycznych

minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej;
sposoby zapewnie ,

publicznych z ,
minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, 
Krajowe Ramy 

r :
http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/19586/.
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Kolejnym pozytywnym krokiem w kierunku standaryzacji i procesu normali-
zacji wymuszenie stosowania aktów prawnych, takich jak ustawy, rozporz

informacji ( dane osobowe), co jest obowi d-

a-

a-
rzane, 

i realizacji celów biznesowych,
o-

i wizerunku,

,
i-

ewentualne uzyskanie certyfikatu, n-
gowy dla organizacji.

j-
,
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SOME ASPECTS OF STANDARDIZATION IN PROTECTION 
OF PUBLIC INFORMATION RESOURCES AND PUBLIC SERVICES 

IN THE AGE OF INFORMATION SOCIETY

Summary

This paper provides considerations about the meaning of selected legal aspects of 
the information security in the age of information society. The key role in the process of 
providing security of the public databases, public registers and public administration 
services is nowadays featured by the standards. For each presented legal act, standard or 
the best practice some minimal requirements and basic activities was also proposed by 
the authors. Those conditions should be taken by security authorities to provide basic 
acceptable level of security for information processed by public administration. The 
huge role of data, information and knowledge for the whole information society, social 
relations, modern legal order as well as for the individuals was also emphasized.
Keywords: information security, safety attributes, security standards, information re-
sources

Translated by Jerzy Stanik
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ANALIZA WYKORZYS
W PROMOCJI WYBRANYCH MIAST POLSKI

Streszczenie

jest wykorzystywana w celach promocji w-

W dalszej
o-

miasta

Wprowadzenie

e-

wi
d-
j-

a-
„my” i „oni”.

e-
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kontaktów. 
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie analizy wykorzystania portali 

d-

–

a-

problemami. 

1. Istota promocji miast i regionów

„ e-
go profilu gospodarczego, pozycji konkurencyjnej itp.

«klientów» oferty miejskiej, 

” i-
d-

cz a-
u-

atrakcyjna tylko

–

przekazu – z-

,
Znaczenie promocji stale u-

Statut miasta Gliwice, §8 zadanie 25). Zo-

a-
m.in. integracja uczestników promocji miasta, któ-

rstwa. 

o-
867 
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205,32 r., 2 769 184 r., 
a w  2014 r. wyda 3 622 968

ementy wizualne, turystyka itp. Spe-

Festiwal 
j-
o-
e-

ej komunikacji miast i regionów” 
(http://www.outdoordlamiast.pl/festiwal). 

Promocja in-
ternetowa funkcjonuje w modelu 24/7/365, bez granic przestrzennych i czasowych. 

2.

i-

e-
nia Web 2.0. 

t-

realizacji procesów promocji miast i regionów. 
a-

Pruszków. 
W dokumencie „Strategia promocji Miasta Pruszkowa na lata 2013–

Przeprowadzona diagnoza obecnego wizerunku Pruszkowa oraz zaso-

em: Pruszków 2.0. Web 2.0. traktowane jest jako lepsze wyko-
. Miasto 

–mies ” (http://www.pruszkow.pl).
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Rys. 1. 

http://wemtech.wikispaces.com.

Realizacja istoty Web 2.0. w praktyce oznacza wykorzystanie serwisów spo-
Google+ itp.

3.

do prowadzenia obserwacja 
a-

cowania – analizy 
porównanie sytuacji z innymi miastami. Aby porównanie takie 

,

. 234 ty-
s ), nieco mniejszy 
Radom (219 tys

b-
-Bia -

e liczba 
). Analiza wykorzystania 

-

z-

, NK oraz Facebook.
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”
2009 r. Posiada ok. 230 subskrypcji oraz ponad 200 tys
jest zintegrowany z innymi aplikacjami i ma

e
o-

” posiada 24 tys

t-

n-
r-
o-
u-

Radomia

Miasta w celach promocji p u-
be, Twitter, Printerest, Instagram, Flickr oraz GoldenLine. Konto na Facebooku ma

– a-
zwy na Facebooku. Jest to niekorzystne z marketingowego punktu widzenia, gd

o-
r. Nie ma zainstalowanych dodatkowych 

ministratorów z
one 

”
r. W przypadku konta miasta Ra-

prywatne pomoc w odnalezieniu zaginionego psa. Daje to poczucie rodze-

Miasto Radom posiada równie



Tomasz Turek136

” r. ma

wpisów na Facebooku –
Radom poleca r

r-

ieszczanym logo miasta, ma 

http://instagram.com/radom_city#. Jednak konto w praktyce nie istnieje. Zawiera 
jedyn z-

n-
ta Instagram i Flickr

d-
resem http://www.goldenline.pl/forum/miasto- o-

a-

dzone 
merytoryczne i rzeczowe.

W analogiczny sposób przeprowadzona zostanie analiza na podstawie miasta 
Bielsko- ma adres URL 

i ikon
t-

ok oraz YouTube. Profil miasta, który istnieje od 
czerwca 2012 r.

r-

spraw codziennych miasta ( z powodu remontu ulicy, czy 
” uci. Po-

,

Profil miasta ma
m.in.

n-
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trum Informacji Turystycznej. Istotnym elementem jest integracja konta Facebook 

jest drugim obok Facebooka oficjalnym serwisem o-
- r., ma ok. 140 

jest serwis miasta – http://www.e

arek i dotarcie do nich 

Profil na Facebooku posiad ” i
” , o-

zas analizowanych. Zdj
a-
o-

rnauci, 
”

m.in. zaproszenia do 
e-

mimo atrakcyjnego 

na Twetterze 

o-
r., podobnie jak w przypadku innych miast zawiera filmy promocyjne 

– polskiej i angielskiej. Ostatni 
z prowadzonych przez Nie jest on 

Ostatnim z analizowanych miast jest 
zawiera z-
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, e odatkowe apli-
” oraz 

” a-
o-

nalnie 
no w komentarzach, jak i wpisach na „tablicy”.

,
ranych miast Polski, n-

towane w tabeli 1.

Tabela 1

Miasta
Kryteria Radom Bielsko-

o-
ok

NK,
YouTube

YouTube,
Twitter,

Pinterest, 
Instagram,

Flickr,
GoldenLine

YouTube
Twitter,

YouTube,
Google+

-

Tak Tak Nie Nie Tak

4 800 11 000 3 300 8 300 9 000
Polubienia/liczba 

(w %) 2,05 5,02 1,90 6,75 7,26

Krótka nazwa na FB czewa - pl.bielskobiala MiastoEl-
blag Plock

Dodatkowe aplikacje - - +
+

dodatki nie 

+
dodatki 

nie 

Integracja konta 
z innymi portalami - - +

YouTube - -

Dodawanie postów 
przez internautów - + + + +

u-
alizacji statusu Bardzo wysoka Wysoka Wysoka Wysoka

Tabela 1 jako „bazowy” serwis traktuje Facebook, z uwagi na to, i
y-
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w badaniu. 

Podsumowanie

e-
l-

o-
i-

i efektywnymi. 

o-

i-
lem, z którym identyfikuje o-

czy gmin. 

promocji realizowanej we wskazanych miastach, o-
o-

ja 

n-

o-

Literatura

Czornik M. (2005), Promocja miasta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach, Katowice.

http://www.czestochowa.pl.
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ANALYSIS OF THE USE OD SOCIAL MEDIA 
IN PROMOTION OF SELECTED POLISH CITIES

Summary

Social media play more and more greater role on the Internet not only in building 
relationships among users, but also in the business. This tendency is also used for the 
promotion purposes by local governments. In the first part of the article was presented 
the notion and the need of cities and regions' promotion. In the further part was indicat-
ed the role of social services in this type of processes. The most significant element of 
the article is however the analysis of social media utilization in five chosen cities of 
Poland.
Keywords: Social media, city promotion

Translated by Tomasz Turek
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ANALIZA DETERMINANT DYFUZJI INNOWACJI ICT
W INTELIGENTNYCH MIASTACH 

Streszczenie

dyfuz a-
stach. Teoria dyfuzji innowacji Everetta

o-
wacji, których odpowi

y-

a k

,
u-

gami i aplikacjami w inteligentnych miastach.
dyfuzja innowacji, ICT, inteligentne miasta 

1 Center for Communication Media & Information technologies (CMI).
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Wprowadzenie

i-

%

t-
my, które 

dla energetyki, 
.

p e „inteligent-
ne miasta”

jednak 
takie proste. tworzenie inteligentnych miast 

Celem niniejsze
. Teoria 

dyfuzji innowacji Rogersa czynników ak-
ceptacji .

1. Koncepcja „inteligentnych miast”

a-
wiona przez unijny projekt „Inteligentne miasta” europejskie. W ramach tego pro-
jektu i

,
„inteligentnej” kombinacji dotacji 

-
„miasto, które 

wykorzystuje technologie informacyjno- e-

” (Smart 2012). W definicji tej 
.



Analiza determinant dyfuzji innowacji ICT w inteligentnych miastach 143

Do tej pory i ych tworzenia inteli-
2, Cam-

bridge3 w Massachusetts lub Friedrichshafen w Niemczech4.

2. Proces dyfuzji innowacji

Studia nad stów 
(Griliches 1957; Rogers 1995; Stoneman 2001; u-

„p
” (Rogers 1995).

Proces dyfuzji sam w sobie jest wynikiem serii indywidualnych decyzji, po-
korzystania z nowych technologii . Decy-

y-

cych czynniki 
, jak i dla twórców i producentów nowych technologii. 

nowej technologii

y-
, jak i kosztach, a nawet o samym is a-

alnych de-
cyzji.

w-
ników nowego produktu lub wynalazku jest przedstawiona w formie funkcji czasu, 

a-

innowacji e-
o-

wania/konsumpcji (Sonis 2009)
oraz a-

2 Oulu Smart City, http://www.ubiprogram.fi.
3 Cambridge (MA) Smart City, http://www.citysense.net.
4 Friedrichshafen Smart City, http://www.telekom.com/dtag/cms/content/dt/en/395380.
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ika dyfuzji). Zjawiska te 

rów-

3.

o-

kilku lat od odkrycia. Z kolei inne
adaptacji rynkowej z-

fony, na które popyt wzró
, jakie cechy innowacji 

Tempo adaptacji innowacji (ang. rate of adoption

roku. 

(Rogers 1995):
relative advantages), 

. trialability), 
observability). 

a-
o-

, czy dana osoba pos

d-
p

p , poprawa bezpiecze
stwa ruchu drogowego, i . W przypadku 

e-

i-
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j-
sz

r-
dami – standard telefonii cy y-

systemami oba h-

Sto-
a-

dyfuzji. 

barier dla grupy osób niezaznajomionych z nowymi technolo-
giami. Grupa taka zie a a-
cji. o-

technologie inteligentnych budynków
dzeniami.

innowacji przed dokonaniem adopcji, o-
a-

dzenia na rynek nowego oprogramowania
realizowaniu koncepcji zwanej Living Labs . Koncepcja 

w inteligentnych miastach 
–

(Komninos 2012; 2013) 
okre-

o-
danego miasta. o-

waniu
w Helsinkach, w

i-
tektami, informatykami, projektantami czy psychologami.

n-

wzbudzaniu zainteresowania z-
nym w miasta

o-
wych ICT technologii. z-
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-ekrany – u-
umiejscowione w kilku miejscach w centrum 

miasta Oulu
ch 
i-

4. Decyzyjne uwarunkowania procesu innowacji

Ze zjawiskiem dyfuzji innowacji oraz decyzyjnym modelem procesu innowa-

(Rogers 1995; Tatnall, Burgess 2004). Proces podejmowania decyzji wg Rogersa to 
„proces, w którym osoba […] ji o innowacji do 

e-
d-

”.
995):

poszukiwanie, 
decyzja,
implementacja,
potwierdzenie –

esu oraz 
o-

wadzania innowacji na rynek.

Wiedza

metodologia lub 
w-

szkolenia. H
. za

Perswazja
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na jej temat.
n-

-
medialne.

Decyzja
postanawia

innowacji. Zazwyczaj decyzje o akceptacji lub odrzuceniu dokonywane d-
stawie okresu próbnego.

Implementacja
faktycznie korzysta z innowacji. Ten etap 

, czy wiedza po a-
, n-

nnowa-
cji.

Potwierdzenie
e-

w obliczu sprzecznych informacji o innowacji. 
W  1962 r.

e-
k-

n-

cji nowego produktu, 
1995).

e-

”. Ta grupa nie jes

uczucie podekscytowania i osobistej satysfakcji bycia jednym z pierwszych, którzy 
e innowatorzy akceptu-
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aniu 
n-

e
”

”

l-
nych.

e-

t-

o-

Grupa ta jest otwarta na nowe technologie, ale niekoniecznie poszukuje nowych 

,

pro-

sukcesu nowego produktu, nowej 
to d-

niej rekomendacji. Ich stosunek do innowacji jest sceptyczny i
o-

to a-

,
dów ekonomicznych 

o-
d-
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5.

media,
agenci zmian ( konsultanci),
s .

owacji (Szarucki 2009). Przy-
o-
i-

ków (ang. adopters
m-

o-

change agents
media masowego przekazu 

adaptacji.

Podsumowanie

miesz-
innowacja w sektorze 

ICT 
i oszaco-

r.

lobalnych, 
regionalnych i innych,

–

nowego systemu odmienne wymagania, które mu-
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dyfuzja ICT innowacji w inteligentnych miastach 
e-

chami ymi a

oraz 

a-
Wy-

, s oraz y-
mi ugami i aplikacjami w inteligentnych miastach.
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ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF INNOVATION DIFFUSION OF ICT 
IN SMART CITIES

Summary

The paper presents the context of smart cities putting emphasis on the increasing 
role of ICT. Diffusion of Innovation Theory has been applied to investigate the diffu-
sion process of ICT technology. Many variables will influence individual when decid-
ing to, or not to, adopt or implement an innovation. The influence of the five attributes 
of diffusion of innovation theory – relative advantage, complexity, compatibility, tri-
alability, and observability – on use of information and communication technologies 
have been investigated. The attributes relative advantage, and observability were found 
to have a positive influence on attitude toward using ICTs. The attribute – complexity 
was found to have a negative influence on ICT adoption.
Keywords: Diffusion of Innovation, ICT, Smart cities

Translated by Iwona Windekilde
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TOMASZ ZDZIEBKO, ,
JAKUB SWACHA, ZYGMUN

ZIA EEQRA DO ANALIZY W
E-PRZEWODNIKÓW W MUZEACH OCEANOGRAFICZNYCH1

Streszczenie

proces 

-przewodników w muzeach oceanograficznych
wykorzystanie przez trzy po muzea oceanograficzne w ramach pro-
jektu BalticMuseums 2.0 Plus.

e-przewodniki, ewaluacja e- w-
ników

Wprowadzenie

a-

trendu
(Emmanouilidis, Koutsiamanis, Tasidou o-
wanych do potrzeb oprowadzania turystów, dalej nazywanych e-przewodnikami.

-
od

oprowadzania (wobec oprowadzania przez prawdziwego przewodnika), przez 

1 e-
–2013.
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zy – poprzez 
ukazanie szerszego kontekstu prezentowanych obiektów,
czy u ienie

-przewodników, co nie 
u-

z e-przewodników (Bailey, Cooper, Glavic 2011).

–
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekcie BalticMuseums 2.0.

-
cha 2012). Zaobserwowane na 

o-

w
-przewodników (Swacha et al. 2013) i wskazano 

od E-guide Evaluation Questionnaire Report 
Analysis), opracowanemu w celu gromadze a-

-przewodników w muzeach oce-
na zie 

y-
-przewodniki i jest zainteresowana przeprowadzeniem 

1. Zasady ewaluacji e-przewodników w projekcie BalticMuseums 2.0 Plus

Ewaluacja e-przewodników y lub podsumowu-
y (Tsiafakis, Michailidou 2008). W pierwszym przypadku celem jest 

w e-przewodnikach, a , –

ewaluacji podsumowuj
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c formu-
ej –

ytania 

ich kompute

-
-przewodników, któr

i-

zalety i wady 

w kwestionariuszach. 
Ostatecznie w celu ewaluacji ej e-przewodników w muzeach 

kwestionariusze 
wywiadów (PAPI, z ang. paper and pencil interview) i kwestionariusze ankiet 
(SAQ, z ang. self-administered questionnaire) (de Leeuw, Collins 1997). Badania 

60-
dniowych okresach – jednym w lecie (wysoki sezon – 200 respondentów), a drugim

– 100 respondentów).
W ewaluacji ej bardzo przydatne jest posiadanie miary zagre-

o-
ny
zadowolenia respondentów. W przypadku ewaluacji e- a-

Visitor Satisfaction Index (VSI). 
VSI cVSI (content VSI – a-

-przewodnika), enVSI (equipment/navigation VSI –
oVSI (overall VSI

– -
y-

VSI o-
nego kwestionar VSI o-

n-
tów z e- d-

VSI
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z aspektów e- ie 

VSI

Przeprowadzenie l-
o-
a-

- tosowania odpowied-

2. systemu EEQRA

System EEQRA przeznaczony jest do wspierania procesu gromadzenia i analizy 

e- k-

2.

u-
o-

ch badania.
a-

architekturze klient-serwer z wykorzystaniem technologii webowej dla zapewnienia 
bezproblemoweg

a-

e dane i wyniki ich przetwarzania, 

u-
u-
a-

- e-

2 pierwszym auto-
rem.
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3. Funkcje systemu EEQRA

Dane a-

w postaci plików w formacie CSV (Comma-Separated Values), który wybrano ze 
o-

wadzania danych znacznie przyspiesza proces importowania danych zebranych przy 

-

System EEQRA wspomaga prowadzenie trzech rodzajów analiz: porównaw-
czej (funkcja Compare answers), warunkowej (Conditional analysis i-
kowej (Visitor Satisfaction Index y-

- y-

Rys. 1. 

a-
nych na poszczególne pytania przez wszystkich respondentów w wybranym mu-
zeum -przewodników, 

ne pytanie, którzy udzielili wybra-
nej odpowiedzi na inne dowolne pytanie. 
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Rys. 2. 

-
e-

o-
- o-

one w postaci histogramów takich jak przed

Rys. 3. Formularz wyboru pytania i odpowiedzi w analizie warunkowej

ystem oblicza i prezen-
o-

wiednio: -przewodnika (Overall VSI
Content VSI

Equipment/Navigation VSI
nik sumaryczny (Total VSI
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dopuszczalnych warto

Rys. 4. 

4.

Wykorzystanie systemu EEQRA do analizy odpowiedzi udzielonych przez 
-p i-

„ wy-
stawienniczych zawartych w e-przewodniku” 267

punktów, a tylko cztery osoby n-
zaobser-

zawarcia w e-
n-
o-
k-

-

d-
-przewodników. 

zny dla 
komfortowego korzystania z opisów zawartych w e-przewodnikach dla osób 
w starszym wieku. 
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-
BalticMuseums 2.0. Plus a-

ulepsz -

e-
-

w e-przewodniku.

Podsumowanie

System EEQRA opracowany na potrzeby ewaluacji e-przewodników w ra-
mach projektu BalticMuseums 2.0 Plus

–
i-

ka zadowolenia l-
-przewodnika.

Zastosowanie systemu EEQRA w projekcie BalticMuseums 2.0 Plus pozwoli-
teczne przeprowadzenie ewaluacji e-

VSI
o-

-przewodników 
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USE OF EEQRA TOOL FOR ANALYZING OPINIONS OF E-GUIDE USERS 
IN OCEANOGRAPHIC MUSEUM3

Summary

The paper describes the goals and functions of the EEQRA (E-guide Evaluation 
Questionnaire Report Analysis) system for supporting the process of gathering and 
analyzing results of a questionnaire survey conducted among e-guide users in oceano-
graphic museums, along with its usage by three South-Baltic oceanographic museums 
within the frames of the BalticMuseums 2.0. Plus international project.
Keywords: e-guides, e-guide evaluation, user opinion analysis

Translated by Jakub Swacha

3 The project described in the paper is partly financed from the European Union funds of the 
South Baltic Programme 2007–2013.
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1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
NYM

Streszczenie

i -komunikacyjnych 
w Massive Multiplayer Online Game) rozgrywane 
w

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na 
rok -

-analityczny.

Wprowadzenie

j-
nego a-

ndywidualnych potrzeb odbiorcy. Coraz bardziej 

Odpowiednie wykorzystanie 

1 auk Ekonomicznych. 
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technol
-

s. 106). 
u-

tecznego procesu r-
pretacji przekazu – nie zawsze zgodnego z celem nadawcy –

matyczne i aplikacje 
-komunikacyjnych 

–
i –

Celem poznawczym pracy jest zaprezentowanie znaczenia technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych2 a-

0. oraz wykorzystanie mechanizmów gier 
e-

rok r-
macyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w cyberprzestrze

1. rodowisko – konceptualizacja zagadnienia

(Czaplewski 2007, s. 4)

przez 
nkcjonowa-

e-
termin Internet 

rozwoju (Drab-Kurowska 2013, s. 302).

2 Technologie informacyjno-
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- da-
e-

ten wielokomponentowy system, jak alne czy 

o-
„wir-

” czy „ ”

y poprzez technologie komputerowe
o-
o-

(Filip 2013).
gold farmingu jako 

3.
Z

umiejscowienia realnych 
marek4

oraz tzw. wirtualny konsumpcjonizm w odniesieniu do teorii beha
Lehdonvirta (Lehtiniemi et al. 2013).

o-

i
o-

roko rozumiane podmioty ryn-
–35).

kluczowych cech badanego 
e-

o relacji i powodzeniu transakcji5

3 http://staffprofiles.humanit 14.11.2013).
4 http://business.uea.ac.uk/prof-stuart-barnes 20.10.2013).
5

et al. 2007, s. 2–21.
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i -
Korona, Doligalski 2004, s. 18). Konwergencja mediów –

– e-
12, s. 84). Infrastruktura tech-

e-
d-

Ze sp
w przypadku gier MMOG (Massive Multiplayer Online Game)6, w których gra-

b-
o-

n-
o-

Massively Multiplayer Online Strategic Game) i MMORPG 
(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game

wników takich serwisów jak 
Facebook, Legend Online

– free-to-play –
”

przewagi podczas rozgrywki. 

projekt bardziej atrakcyjn
o-

m-

graczy. W o-

6
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(Filip 2013).

2.

owadze-
czasa-

mi j
wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
czeniu z mechanizmami gier pozwala na stworzenie szerokiej palety interaktyw-

graczami-konsumentami. Progno-
jednym e-

kadzie XXI w. Tkaczyk 2012, 
s. 10). Chodzi tu o e-
rowych, motywowania, rywalizacji, altruizmu
statusu do rzeczywistego 

z-
i-

bardziej wieloosobowych 
gier .

przede wszystkim znacznie bardziej rozbudo-
wana komunikacja oraz formy walki
nawet 

dotychczasowego postrzegania uczestników
To jeden z obszarów nowych mediów, gdzie poprzez inte-

”
przez odbiorców, a reklama w formie in-game advertising

–
o-

lub innej formy kooperacji. Prowadzenie dialog
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- e-
kawostek, tajemniczych zagadek i a-

spektakularne przeszkody w jego 
,

pokonanie wrog coraz to nowszego ekwipunku, a przez to 
uzyskiwanie k o-
wany 

.
przyjem

. gier 2013 r. 
zdaniem internautów-graczy i redakcji portalu gry-online.pl7

Battlefield 4 w kategorii gier militarnych, Wargame: AirLand Battle
z czy interaktyw-
ny survival horror8 Outlast.

Nieodzownym warunkiem skutecznej komunikacji jest struktura gry i jasno 
.

sposoby przepr
Me-

uczestników gry w ramach wykreowanego przez nich . Aby 
ten realnego czynnik losowy oparty 

a-
rzenia.

d-

j-
rekordzisty, od-

(Tkaczyk 2012, s. 78–79). Kolejnym, niezwykle 
istotnym aspektem jest wyznacznik statusu w grze, przechodzenie na 

tabele wyników, które
mus e

i-
stanowi nieodzowny 

element konkurencji w 

w stworzeniu marki-

7 www.gry-online.pl/S018.asp?ID=988&STR=4 ( ).
8 Survival horror gatunek gier ko

ytuacja, 
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. Skuteczna komunikacja 
w cyberprzestrzeni my-

ekonomiczne. kontakt firmy z potencjalnymi klien-
ctwem Internetu

i opinii 
produktów. , e przez aktywnych 

W fazie siec

innyc 9. In-
ternauci zainteresowan innych Podobnie 

gier komputerowych. 
jest wypadkow ocen recenzenta gry-online.pl, czytelników i ekspertów. Polecenie 

musicie „Sting” czy „Legends” j-
–

V10.

Gambrinus Battlefield 4 to czy-

”, natomiast T_Bone rekomenduje Wargame: Air-
Land Battle: „Nowy Wargame […]

e-
”. – Europa 

Universalis IV – to zdaniem Czarnego „

”.
liderów gier strategiczno-ekonomicznych i przygodowych z rozbudo-

wanym i efektownym trybem m Europa Universalis IV (bu-
Path of Exile (zdobywanie i handel kamieniami, 

9

10 http://www.gry-online.pl/S018.asp?ID=988&STR=8 ( ).
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ipunku w celu stoczenia wygranej 
walki), Assassin’s Creed IV: Black Flag e-
powtarzalny piracki klimat osiemnastowiecznych Karaibów), The Last of Us oraz 
Tomb Raider (przygodowa gra akcji –
emocji), czy BioShock Infinite k-
tronicznej ro natury religijno- j, 
moralnej i etycznej. Przekonuje o tym m.in. gracz „g40st”, który stwierdza: „Dla 
mnie 

o-
”.

Grand Theft Auto V
(GTA V) – to kompleksowa satyra ci, ogromna skala wirtualnego 

unikalny dla serii klimat i humor 
oraz innowacje w sferze trzema postaciami.

Z o-
– na podstawie wyników e-

mius/PBI przeprowadzonych w sierpniu 2013 r. – Desert Opera-
tions, Grepolis, Travian, Margonem (przedstawiciele gier strategicznych i ekono-

ym niebezpiecznych po-
tworów. Runes of Magic, swego czasu mianem darmowego 
World of Warcraft wojej postaci i to-
czenia potyczek z innymi graczami w ramach rozgrywek PvP (Player versus Play-
er). B Farmerama.
Jednak to gra Wolni Farmerzy ma wg 
grono zwolenników w Polsce (795 393 graczy i pierwsze miejsce w rankingu 10
gier online)11. czy rozbudowywa-
niem –

– to prawdziwy internetowy fenomen, u-
The Sims12. W grze nie ma na-

rzu e-
ga na dostosowaniu swojego awatara (odpowiednika w grze) 
wykreowanego 

”. Zazwyczaj 
jest to ekwipunek bohatera, niekiedy ubiór, mikstury lecznicze oraz inne elementy

o-

11 www.komputerswiat.pl/artykuly/gry/2011/11/najpopularniejsze-gry-online-w-
polsce.aspx ( ).

12 The Sims –
Willa Ralpha Wrighta wydana w lutym 2000 16 milionach 

The Sims4: 
http://pl.sims.wikia.com/wiki/Will_Wright ( ).
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i internautów.
stale m.in. liczba ich

wników u do wieloosobowych 
a-

czy-internautów. W rankingu najpopularniejszych 20 gier PC (wg statystyk xfire)13

League of Legends, Call 
of Duty 4: Modern Warfare, Diablo III World of Warcraft – gra
o absolutnej dominacji na rynku MMGO, której e-

Jednym o-
dukcja Minecraft zarówno fanów, jak i twórców nieza-

. Ciekawy 
z nowatorskim modelem biznesowym, w którym gra sprzedawa-

Mi-
necraft

rywalami na rynku. 
6 milionach egzemplarzy14.

ocesie komunikacji 
z docelowymi 
i

Podsumowanie

Digitalizacja procesów gospodarczych, handlowych oraz wzrost znaczenia techno-
logii 

h-

zasobów in

i-
sku wirtualnym o-

13 gry.wp.pl/galeria/20-najpopularniejszych-gier-pc-wg-statystyk-xfire,180051/2.html 
( 8.01.2014).

14 http://gry.wp.pl/galeria/20-najpopularniejszych-gier-pc-wg-statystyk-
xfire,180051/15.html ( ).
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
IN A VIRTUAL ENVIRONMENT

Summary

The development and universal access to modern telecommunications and infor-
mation technology have contributed to the popularization of promotional and communi-
cation in a virtual environment. MMOG games (Massive Multiplayer Online Game)
played in the global network have become the new interactive medium.

The aim of this study is to draw attention to the scale of the phenomenon and the 
number of transactions involving the sale of virtual goods. Due to the wide spectrum of 
ICT tools used in cyberspace, the analysis was restricted to activities conducted within 
the virtual game world. This paper is of a research and analytical character.
Keywords: virtual environment, interactivity, the game world, gamification
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kich miast. Najsilniejszym predyktorem jest jednak wiek. Badania GUS z 2010 r. 
–24 lata z Internetu korzysta 98% badanych, 

podczas gdy w grupie wiekowej 25–54 lata – 76%, a w grupie 55–74 lata – tylko 
27% (MAiC 2012, s. 61). 

informacyjnego w Polsce charakteryzuje u-
jemy innym krajom UE, krajom skandynawskim. O ile jednak sytuacja ta 

-kulturowych, które Polska jako kraj posts

anii 

-27 26%). 

korzystanie z portali 

Eurostat w 2010 r. w Polsce w grupie wiekowej 16-
-27 80%), -27 -35%).

a-
o-

o-

1.

kich gabarytach 

,
,

l-
mobilis – ruchomy) oraz defini-
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o-
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grupy nomadycznych na 
o-

o-

wych 

e-

e-

-

o-
–

e aspekty 

e-
prowadzania operacji finansowych, komunikacji z bankiem, dostarczania informacji 

2.

e-
i-

czych –
e-
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i (banki i operatorzy 

– obecnie 

Problemem w przypadku m-
e-

e-
ra o-
wo

, ang. bump 
to transfer t-

n-
dard NFC – ang. Near Field Communication

, wbudowane w ,

a-
i-
e-

l-

h-

d-
powiedzi (Karczmarz, Zakonnik 2013).

y-
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– jedy-
nie nie
odsetek badanych –

z nich korzysta
e-
e-

my natury technicznej o-
–

,

-

P p
a-
o-

zaskaki-
online o-

3. Aplikacje mobilne w turystyce

E-

o-
- - e-

wo
w muzeach, kody 2D na plakatach lub obiektach turystycznych, strony z informa-

o-
y-

o-
i-

zacji punktów gastronomicznych, obiektów wartych zobaczenia (wraz z godzinami 
otwarcia, cenami biletów itp.), wreszcie wybór obiektów i ustalenie optymalnej 

t-
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ó-
o-

wszechnego stosowania telefonów komórkowych i smartfonów pozwal

l-
nych lub w mobilnych przewodnikach czyli aplikacjach dedykowanych telefonom 
komórkowym (Emmanouilidis, Koutsiamanis, Tasidou 2013). Nie wszystkie apli-

- -
polskich uni-

wersytetów: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szcze-

ale tylko 47% kupuje w sieci bilet. W przypadku rezerwacji noclegów informacji 

-Muñoz Pérez-

publicznego. Niewielka grupa respondentów (7%) 
o-

-przewodników 
(12%

ó-
przewodnika.

u-

ydat-

innowacjami jak fotokody na obiektach, bilety elektroniczne lub karty turysty. Powo-
dem teg s-
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o-
o-
o-
a-

Podsumowanie

wybranych dziedzinach e- - -turystyka, badani 

brak 
j-
a-

lizacji i sposobów dojazdu do p u-

i uatrakcyjnienia zwiedzania miejsc i obiektów atrakcyjnych turystycznie. W tym 
rokiej informacji dotycz

u-

o-
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SELECTED MOBILE SERVICES AND THEIR ACCEPTANCE BY STUDENTS

Summary

The paper deals with a mobility concept that extended its traditional meaning 
along with the new technology development in a contemporary world.. Moreover some 
mobile services applied in tourism are discussed and the results of survey on students 
connected to the level of knowledge, purpose and the frequency of these services usage 
are presented.
Keywords: mobility, portability, nomadic, mobile services, m-payment, e-tourism
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SMART EDUCATION AS THE FIRST STEP
TOWARD THE NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION

Summary

This paper discusses the design of university smart education projects. The IBM’s 
project, called Personalized Education Through Analytics on Learning Systems, or PETALS 
is an attempt to introduce educational intelligence to universities. PETALS presents a new 
way of looking at student decision-making, student mobility, profiles and policies of specific 
university by using analytics technology; The OpenCourseWare Consortium providing 
a knowledge and best practices that can shared for innovative and effective approaches in 
education. The Korean Smart Education project and Samsung School are the examples of 
public policy prioritizing educational quality and where local society owns the means of 
education and each student does the studies that he can do and receives the money and re-
sources he needs. Student in that smart education environment feels an strong attachment to 
smart university. Smart university allows the student to experience how he or she will be 
seen in the future smart environment (smart manufactories, smart grid companies, smart 
society). Smart Education Polska (access: smarteducation.pl) is an introducing attempt aim-
ing in bridging the gap between smart education concept and educational practice in Poland. 
We discuss the design of these initiatives in terms of the mechanism, the use of innovation 
smart technology, and creating the vision of smart university. 
Keywords: smart education, smart university, industrial revolution

Introduction

This paper discusses the design of smart education projects in the context of 
education initiatives for the next industrial revolution. The Smart University non 
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profit consortium comprising, among others, MIT Sloan School of Management,
Stanford University, and University of California at Berkeley1 is providing free 
access to courses content, encouraging to use social constructivism, and action 
based learning methods which seems to be more congruent to the environment of 
the new industrial revolution, and offering skills based learning needed in this new 
environment. Smart University2 – European advanced educational programme is 
focused on ICT education workshops dedicated to state of the art ICT technologies.
The IBM’s project, called Personalized Education Through Analytics on Learning 
Systems (PETALS)3, is an extension of the IBM concept of Smarter Planet, and is 
a part of a trend of broadening the range of Educational Data Mining (EDM) for 
student decision-making, student mobility, profiles and policies of specific universi-
ty. The OpenCourseWare Consortium4, is a worldwide community of higher educa-
tion institutions and associated organizations, comprising, among others, MIT 
OpenCourware (OCW)5, and Open AGH6, committed to advancing open education 
and its impact on global education providing a knowledge and best practices that 
can shared for innovative and effective approaches in education. The South Korean 
KERIS’s Smart Education Scheme7, is a part of the Korean government „Promotion 
Strategy for Smart Education” concerning establishing wireless networks, an educa-
tion information system, and smart TVs. Samsung School8, is an example of mo-
bility model of education, in which an access to educational content and services is 
provided by mobile devices. We discuss the design of these initiatives in terms of 
conceptual frameworks based on the next industrial revolution, referring to the abil-
ity of establishing a vision of smart university as an implementation of smart envi-
ronment (smart manufactories, smart grid companies, smart society), and paradigm 
shift occurring in education from teacher-centric (lecture, reading, audio-visual, 
demonstration) to student-centric (group discussion, practice by doing, teach oth-
ers/immediate use) learning methods.

1. Smart revolution

This section summarizes the next industrial revolution concepts and their con-
sequence and opportunity for university research and education. Main focus is put 
on the two following ideas: 3rd Industry Revolution, and Industrie 4.0. The 3rd In-

1 Access: www.smart-university.org.
2 Access: www.smart-university.eu.
3 Access: www.ibm.com.
4 Access: www.ocwconsortium.org.
5 Access: ocw.mit.edu.
6 Access: open.agh.edu.pl.
7 Access: english.keris.or.kr.
8 Access: www.samsung.com.
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dustry Revolution problems are the subject of research from a variety of frame-
works: as a manifestation of diversification of energy production, enabling small 
scale energy production in the local environment (smart electrical pools), and set-
ting virtual power plants (Rifkin 2011), in the context of widely accessible fab labs
created at the MIT in 2002, enabling personal digital manufacturing (Gershenfeld 
2005, 2012), as a new form of manufacturing based on the idea of pooled manufac-
turing resources (Anderson 2012). In that context, the universities are interested in 
learning to build, and testifying these new smart concepts. There are many universi-
ty initiatives (or municipally initiatives with engagement of universities) referring 
to this vision, including the following:

AGH University of Science and Technology, Cracow initiatives: establishing 
AGH UST Centre of Energetics as a part of the European Institute of Innova-
tion and Technology (EIT) – distributed research institution, and agreement 
between AGH UST and GE signed in October 17, 2012 on cooperation in de-
velopment of Smart Grid concept, focused on building smart grid infrastruc-
ture for conducting research and development activities, and creation of (Smart 
Grid) Green AGH UST campus,
City Science, an MIT Media Lab initiative9,
EUREF Campus in Berlin-Schöneberg,
Fab Foundation, emerged from MIT’s Center for Bits & Atoms Fab Lab Pro-
gram10,
Far Eastern Federal University (FEFU) project of Smart Campus in Vladivos-
tok, Russia,
Open University11 project helping helps Milton Keynes to become a smart 
city,
Russia FabLab@School: Experimentarium 1502 MPEI – Moscow, Russia,
SENSEable City Laboratory, research initiative at the MIT12,
Smart Campus Project run by Helsinki Metropolia of Applied Sciences,
Tacoma FabLab13,
Transformative Learning Technologies Lab (TLTL) project at Stanford Uni-
versity: US FabLab@School14.

Industrie 4.0 (Baum et al. 2013) is forward-looking vision of manufacturing based 
on the concepts of the Internet of Things and Services (IoTS) (Ashton 2009), and 
Cyber-Physical Systems (CPS) (Lee, Seshia 2011), autonomously exchanging in-
formation, triggering actions, controlling each other, and visible for the enterprise 

9 Access: cities.media.mit.edu.
10 Access: www.fabfoundation.org, www.principalvoices.com/2007/technology.innovation/

video/neil.gershenfeld/, ng.cba.mit.edu/show/13.09.fab.show.html, fab.cba.mit.edu/about/labs/.
11 Access: www.open.ac.uk.
12 Access: senseable.mit.edu.
13 Access: www.fablabtacoma.com.
14 Access: tltl.stanford.edu/projects/fablabschool.
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as objects in the internet cloud (Kagermann 2013), indicating the end of fixed and 
predefined manufacturing structures, and as a consequence of this – triumph of 
distributed innovation in business ecosystem (manufacturing pools) across the 
whole digital value chain. Manufacturing pools in that sense are production net-
works, dynamic, and self-coordinating established as a result of innovation policy in 
business ecosystems around smart cities, enabling combination of components from 
different manufacturers, and taking context-related tasks autonomously (Klasen
2012). Standards concerning smart manufacturing are still at an early stage of de-
velopment. Gao et al. show in conceptual model of multi-agent business collabora-
tion based on cloud workflow, that smart manufacturing will have multi tier archi-
tecture, including manufacturing resources, manufacturing services, manufacturing 
businesses, and manufacturing applications (Gao et al. 2013). The main project of 
Industrie 4.0. concept is SmartFactoryKL in Kaiserslautern15 in Germany, a manu-
facturer-independent, model, demonstration and research platform, built in 2007 by 
the German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) with 20 industrial 
and research partners.

This mentioned above accelerated development of science and technology 
determinates change in education and revise the rules of performance of universi-
ties. Today universities focus heavily on innovation and entrepreneurship in order 
to strengthen regional economies, create jobs and keep regions competitive. From 
the point of view of the aim of the paper, the most important determinants include
smart education and smart university.

2. Smart education and smart university

Smart Education is defined various ways (Noh et al. 2011, Jo et al. 2012, Kim 
et al. 2012), as Educational Intelligence tailored learning based on ICT or smart 
devices, enabling learners’ differing learning styles and capabilities, focuses on 
increasing development in learners’ thinking skills, communication skills, problem 
solving skills etc, and providing chances for cooperation learning and individual 
learning (Kim et al. 2013), or intelligent and adaptive teaching and learning system 
to enable new pedagogy, curriculum, assessment, teacher, etc. which are required 
for the 21st century knowledge society, learning format which is integrating social 
learning and adaptive learning in the best communication environment (MEST 
2011), or fostering innovation in the education and training system, through the 
development of information systems, technological solutions, and functioning and 
empowering ICT system components, that enable users to activate and implement 
new models of individual and class instruction and learning, to realise advanced 

15 Access: www.smartfactory-kl.de.
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systems of assessment, to develop e-education services, and improve on existing 
models of interaction between education and training institutions and the public and 
private labour market (Avvisati et al. 2013). Researches on smart education have so 
far focused on learning contents, infrastructure, the quality of teaching and learning 
method. We take a different approach, providing Smart University concept. Accord-
ing to (Morze, 2013), there are 5 key characteristics of the Smart University: 

social orientation (the personalization of education, building of the individual 
education smart cards, organization of the efficient communication and collab-
oration in education, cooperation, application of design and game techniques, 
communication via social networks services etc.), 
mobility (an access to the educational content through mobile devices and their 
use for scientific researches, payment transactions, implementation of feed-
back with the teacher or the representatives from the dean office or depart-
ments, etc, and an access of each student and teacher to the educational ser-
vices from any place and at any time), 
accessibility (a single point of entry to e-learning and scientific databases, 
media library, information kiosks, online resources and access control systems 
to them etc.), 
technological effectiveness (a viability of the IT infrastructure by the means of 
cloud-technologies, innovative technologies of virtualization, open interfaces, 
based on the principles of simplicity, modularity, scalability etc.),
openness (availability of the open repositories of educational materials for 
forming e-learning courses and providing training for students, open access to 
scientific articles and conducted researches and their results).
All these new digital facilities at the university, mentioned above, as well as 

new models of learning aim at establishing the environment resembling this which 
is expected in the future smart organization. Smart university will thus follow the 
process of organizational transformation, observed e.g. in smart manufacturing 
environment (Gontar 2013). The roadmap to smart education at smart university
thus outlines, how the university transform into smart organization:

launch a number of smart initiatives and enter into collaboration with smart 
industry, resembling these of AGH University of Science and Technology, 
Cracow,
turn university campus into a smart campus, resembling FEFU project of 
Smart Campus in Vladivostok, Russia to effectively manage the university's 
infrastructure, education and administrative procedures, and to incorporate 
smart ICT technologies to faculty, students and administrative staff,
create smart learning grid, combining network connections in the form of 
OpenCourseWare Consortium enabling establishing smart university in the 
sense of smart organization,
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establishing a smart university competency center responsible for Educational 
Data Mining (EDM) analysis,
create smart university.
One of the possible direction of development smart university is the 

CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science and Technology for Edu-
cation and Research) consortium of 12 elite European Universities in Science and 
Engineering (and architecture) with associate members from around the world16.

3. Discussion on case studies

The OpenCourseWare Consortium, and similar projects including lynda.com,
Khan Academy, and Udacity offers access to free, open digital courses prepared by 
universities (e.g. MIT OpenCourware, Open AGH), the ability to adapt, use, and 
develop courses. The Consortium would have in the future distributed structure 
with the following characteristics: dominance of innovation unit, responsible for 
dynamical planning of educational „products” and processes, modularity of educa-
tional processes enabling establishing educational pools with dynamic structure, 
interconnections resembling to those of smart manufacturing, i.e. vertical integra-
tion and networked educational system, and horizontal integration through educa-
tion value networks, education of any scale. The Smart University is even closer to 
the idea of smart university described in the paper. This project is characterized by 
the use of Social Constructivism, and Action Based Learning methods, access to 
OpenCourseWare Consortium courses, and skills based learning from thought lead-
ers around the world. European Smart University project refers to education, and 
training workshops dedicated to latest advances in ICT technologies that will drive 
future growth and innovation of enterprises/organizations. It points the direction of 
specializations in smart university concept. Personalized Education Through Ana-
lytics on Learning Systems (PETALS) gives the view of what educational intelli-
gence would be. Dynamical planning of educational „products” and processes, 
mentioned above would be possible only through control of the processes online 
using business intelligent systems. KERIS’s Smart Education Scheme refers to 
establishing wireless networks, and education information systems to allow students 
to learn through digital content. Samsung School gives access to educational con-
tent and services provided by mobile devices, combining the tablet with a range of 
classroom technology, all tied together with Samsung’s learning management and 
interactive teaching software – to create an interactive, student-centric learning 
environment enabling dynamic instruction, interaction, and collaboration in the 
following areas: Interactive Teaching, Learning Management. Educational Data 

16 Access: www.cluster.org.
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Mining (EDM) is an emerging discipline for developing methods to explore unique 
types of data from educational context. In fact, EDM is an application of data min-
ing techniques implemented in the area of education for obtaining better compre-
hension on students’ learning processes and acknowledging the ways they partici-
pate in it, in order to improve the quality of the educational system. Smart Educa-
tion Polska tries to familiarize the latest achievements of digital learning.

Conclusions

We present a model for smart university, as a Cyber-Physical System that 
delivers context data to drive the analysis and control of an education environment,
from the perspective of a new industrial revolution. Industrie 4.0, and related ap-
proaches offer a new perspective on global economic governance, aimed at reindus-
trialization as a reaction for deindustrialization occurred rapidly in recent years, and 
chance for increase economic development and growth of smart cities. Appropriate 
time period of Industrie 4.0 implementation is estimated to be 20 years (Nikolaus, 
2013). The paper indicates the end of fixed and predefined university structures, 
and as a consequence of this – the emergence of distributed education in education
ecosystem (education pools). Our approach is characterized by the following ele-
ments:

considering smart university as a network of education systems,
concentrate on disruptive innovation as a base of integration of this network.
Analysis of smart education initiatives indicates, that it could be as a trend 

called a process outsourcing, which allows for emergence of universities, in which 
education base could be located in education pools, resembling smart manufactur-
ing initiatives.
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INTELIGENTNA EDUKACJA JAKO PIERWSZY SZCZEBEL NA DRODZE 
OWEJ 

Streszczenie

W artykule omówiono plany
inteligentnego uniwersytetu. Projekt IBM, Personalized Education Through 
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Analytics on Learning (PETALS) to próba wprowadzenia na uniwersytety edukacyjnej 
eksploracji danych. Projekt PETALS proponu cie do analizy wyborów 
podejmowanych przez studentów w trakcie studiowania, analizy mobiln ci studentów
oraz analizy zmian profilu i polityki uniwersytetu poprzez zastosowanie metod anali-
tycz pnych danych i informacji. Konsorcjum OpenCour-

na dostarczaniu wiedzy i najlepszych praktyk do zastosowania 
za w edukacji. Po ski projekt Smart Edu-

ady dz w zakresie polityki Spo-
re wyznacza ówne priorytety odnosz do jak ci ksz cenia i do-

starczaj lokalnym spo ciom podstawowe nar dzia do realizacji inteligentnej 
polityki edukacyjnej. W tak skonstruowanym inteligentnym odowisku edukacyjnym, 

dy student otrzymuje wsparcie w wy ki edukacyjnej, rozwi c jednocze-
zi z uniwersytetem. Inteligentny uniwersytet pozwala równi studentom 

ucze w inicja bezpo rednio zw rewolucj prze-
my (inteligentna produkcja przemy owa, inteligentne zarz dzanie energi elek-
tryczn , inteligentne sp stwo). Smart Education Polska (smarteducation.pl) to 
próba wprowadzenia koncepcji inteligentnej edukacji w Polsce. W artykule omawiamy 
plany tych inicjatyw w sensie ich mechanizmów, wykorzystania innowacyjnych techno-
logii i stworzenia wizji inteligentnego uniwersytetu.

inteligentna edukacja, inteligentny uniwersytet, rewolucja przemy-
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Streszczenie
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nego.
Ochrona zdrowia zatrudnionych stanowi istotne zadanie pracodawcy, które 

ystemowy analogiczny do innych Obsza-

2007a, s. 284–294; Górny 2007b, s. 75–85). Rozpatrywanie zagadnienia
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a-
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okresowym audytowaniu systemu,
d-

n-
a-

,

zonego stanu.

z-
cz

a-
nej im roli. Ich char 1.

o-
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a-
danych informacji.
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Tabela 1

Zakres 
Poziom 1
Poziom 2

i norm
Poziom 3

pracy
Poziom 4

trudnionych)
Poziom 5 i-

-EN ISO 9004:2010 .

1.2. Wytyczne 

i-

-EN 

a-

Równie istotnym warunkiem jest zapewnienie wymi
j-

C
a-

unku 1.
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2.

2.1. Czynniki informacji wykonywania pracy

(PN-

d-
stawiono w tabeli 2.

Rys. 1. o-

-

min                                         max

CI 

POZIOM 1

POZIOM 2

POZIOM 4

POZIOM 5

POZIOM 3

realizacja 

- identyfikowanie informacji,
- uzyskanie informacji,
-
- wykorzystanie informacji w sposób 
adekwatny do potrzeb,
-

o-
wania, ochrony, wykorzystania i oceny 
informacji

Informacja wykorzystywana 

zainteresowanymi stronami

r-
y-

wane z
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Tabela 2

wykonywania pracy

y-
wania pracy

Zapewnienie kreatywnej pracy 
n-

o-
i-

ków

- komórek organizacyjnych 

-
pracy,
-
wykonywania pracy

Udogodnienia dla ludzi w 
organizacji

-

Ergonomia -
Czynniki psychologiczne - opisuje wymagania o-

nym oraz pracy monotonnej i monotypowej,
-
warunkach

a-
hronnego

-

-
ów wykonywania pracy,

-
regulacji prawnych i technicznych

Lokalizacja miejsca pracy -

-

e-

drgania i zanieczyszczenia

-
pracy,
-

- cy przez grupy szczególnego ryzyka,
-
i NDN

o-
i-

ciele kierownictwa, pracownicy, akcjonariusze, klienci inne organizacje pracowni-

(Gajdzik
oczekiwania i potrzeby wszystkich zainteresowanych stron. W tabeli 3 przedsta-

i-
o-

wym.
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Tabela 3

Informacje pozyskiwane -
-
-
-
-
-
-
-
- informacje o wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych i ich przyczynach,
-

Informacje pozyskiwane z - wymagania prawne w zakresie bhp,
- -N-18001, PN-N-18002),
-
-

- oczekiwania klientów, dostawców, kontrahentów i innych podmiotów, w stosunku 

Informacje przekazywane na -
-
- informacje o stosowanych procesach technologicznych i substancjach niebezpiecz-

- informacje o wypadkach i awariach,
-

-
pracy

Lis, Nowacki 2005, s. 209–211.

2.2.

Prowadzenie
warunków wykonywania pracy wymaga odniesienia o-

klientów. W o-
wanie warunków wykonywania pracy jest efektem funkcjonowania systemu zarz

(Wieczorek 2004, 
s. 211) na te jego elementy, od których z y-

ustalenie celów w zakresie bhp,

monitorowanie.
e-

, równocze-
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stymulowania innowacji

prz

strategii i celów,

ia informacji w celu doskonalenia 

n-
formacji, o-

na podstawie ustanowionych ych procesów sys-
temowych e-

p-

systemowego (PN-EN ISO 9004:2010, pkt 6.7.3; Karczewski 2000). 
o-
d-

,
o-

jako prowadzony w uj ciu
systemowym.

Podsumowanie

Podstawowym celem a wykonywania 
o-

przez 
warunkowana jest posiadaniem informacji opisu-

doskonalenia.
, pozwala-

j zrealizowanie podstawowych zasad 
Organizowane

rynkowej, przy równoczesnym zac zdrowia i bezpiecze
stwa zatrudnionych.
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AN INFORMATION IN THE SYSTEM FORMATION OF WORK ENVIRONMENT

Summary

A basic aim of system the work environment formation is assurance of continuous 
improvement possibility. The necessary condition of assurance of work process safety is 
application a solutions influencing on work environment factors. This task realization is 
possible with access to information only. The information must make possible to change 
work environment effectively.
Keywords: competences, quality, work environment

Translated by Adam Górny
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1

M-LEARNING JAKO INNOWACYJNA FORMA NAUCZANIA
W

Streszczenie

M- a-

cenia. Jego 
y-

ciela, jak i studenta. Celem referatu jest wskazanie na walory m-learningu oraz zbadanie 
e przed-

e-learning, m-

Wprowadzenie

Konkuren

na do
decyzji standardy nauczania, sposo-

.
, gospodarki opartej na wiedzy 

oraz Powstaje zatem pytanie, w jaki 

1 Katedra Marketingu.
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,
uwarunkowania. 
w postaci e- i m-

czenie w sytuacji progno-
zowanego

2020 r. liczba osób 
w wieku studenckim (18–24 lat)

e-
niem w grupie wiekowej 25– konsekwencje dla 

Walka o studenta jest 
niepublicznych. W 2013

z tego 326 niepublicznych. Licz-
ba szkó

a-

w 2020 r. oraz mniejsza od liczby miejsc na uczelniach pu-
blicznych,
ty2. G oferty edukacyjnej co oznacza, 
polscy studenci , a

,
uczelni wymusza podejmowanie o-

lskie 
w roku akade-

trzy

2011/2012 wska

r. o rozszerzeniu 
e-

.
zajmuje jedno z ostatnich miejsc w krajach OECD pod w a-
cji osób r. poziom wyk e-

W tym 
Dla 

uczeni s

a-
nia do procesu y-

a-

2 www.nauka.gov.pl ( 4.01.2014).
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u-
e-

. szuku-
, m-

odkrywanie o-
jednego z uniwersytetów amery-

znala-
ie „

”. I dalej: „Wie-

u-
dentów” (Polak 2010). ymaga 

, jak i samych stu-
dentów, to ignorowanie technologicznych i mentalnych zm w-
ne konsekwencj

-learningu 
w procesie dydaktycznym uczelni
zastosowanie e-

,

kierunkach studiów. Badania traktuje , bowiem o-

3

1. M-learning na tle koncepcji e-learningu

E-learning ma j ,
-learningu 

, o-
ziomie uniwersyteckim. Wzrost zainteresowania wykorzystaniem metod nauczania 

3 Badania r-
skiego.
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zarówno od strony technicznej i technologicznej,
w rozwoju e- . XX w. e-
my LMS

E- jako „szeroki zakres aplikacji i procesów przekazywania 
taniem technologii komputerowych”. Wg innej 

definicji „e-learning to wykorzystanie technologii internetowych do stworzenia 

zasobów których celem jest poprawa prosperowa-
y (Rosenberg 2006). posoby prze-

Internetu czy telefonów komórkowych, to ich cel jest wspólny – dostarczenie wie-
dzy. Zatem koncentracja na odbiorcy (uczniu), który przy pomocy platformy 
e-learningowej ma za zadanie samodzielne poszukiwanie i pozyskiwanie wiedzy 
jest wyrazem prz i traktowania studenta jako klienta 
przy opracowaniu programu nauczania. Wiele instytucji szkoleniowych i uczelni 

, ,

oraz 
–

student nie , y-
,

potrzebuje wsparc o-

(Celoch 2012). Dlatego 
programów nauczania w strategii uczelni,

jej wizerunku i pozycji na rynku.

ofert e- dostosowa wnika, 
jego lokalizacji geograficznej oraz poziomu posiadanej wiedzy (Radkowska, 
Radkowski 2012). Nasza uwaga skoncentrowana zostanie na m-learningu, który 

jest -learningu. 
-learningu jest korzystanie z oferty edukacyjnej z dowolne-

go miejsca i w dowolnym czasie przy wykorzystaniu telefonów komórkowych oraz 
4. r-

gentnych technologii mobilnych zawartych w tak po , jak: 
smartfony, iP -iPady (Traxler 2009).

4 -learningu podaje Behera 2013, s. 67.
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– nauczycieli, opiekunów, grup studenckich, 

„Just – in-
time, just enough, just for me” (Behera 2013).

,
metody. Wynika to z faktu rozwoju technologicznego. W Polsce mimo dynamicz-
nego rozwoju stanu po a-
niu z innymi krajami Europy Zachodniej, tak w Polsce tylko jeden na 

tfona, podczas gdy w Niemczech 46%,
  2014 r. 

51%5. P , r. ernet 
w telefonach komórkowych, a 65%
M-

r. w Universidad Politecnica de 
Valencia w Hiszpanii sy nwencjonalnego nauczania, za-
sad e-learningu i nowych schematów z -learningu. Uczelnie, które 

-learning okaz
perspektywach rozwojowych

(studencie) i dostosowania wszystkich aplikacji do 
(Lubina 2007). W 2010 r. w USA za-

y-
stania iPadów w nauce i dla nauki. Inspiracj
zainteresowania tabletami n-

ze w  2012 r. 
poprzedniego 25%

(63% o-

w celach badawczych, dydaktycznych i informacyjnych (Gmiterek 2013).

5 www.telix.pl ( ).
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2. Postawy studentów wobec m-learningu

m-
n-

-lear
e- n-

(Striker, 
Wojtaszczyk 2011). Studenci w odniesieniu do m-lear

, a-

-
e 

i sposoby porozumi
-lerningowa, jak i m-learningowa powin-

e-

(Gregorczyk 2010).

z-

Rys. 1. -learningu

0 20 40 60 
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e-
odgrywa forma przekazu.

Rys. 2. A

(31% respondentów), dalej 
Potwierdzeniem tych odpowiedzi jest oce-

-learningu. W skali 
od 1– uzyskano wynik 1,8.
Zatem 

Proces projektowania przekazu decyduje o przewadze konkurencyjnej oferty, musi 
harakter z punktu , me-

rytorycznych,

Rys. 3. wykorzystania m-learningu
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sowania m- o-
niesienia

koszty pozyskania informacji. Studenci docenili znaczenie wprowadzania nowocze-
snych metod nauczania w postrzeganiu u-

- n-
a-

cesu rekrutacyjne-
go.

Podsumowanie

E- i m- e-
wo o-

Stawia to 

o-
y-

-learningu przez studentów, mimo braku wiedzy 

l-

o-
j-
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M-LEARNING AS AN INNOVATION FORM OF LEARNING 
IN HIGHER EDUCATION

Summary

M-learning constitutes a new but sill little known form of education. It allows to 
acquire knowledge through the usage of mobile devices. It can be complementary with 
traditional methods of education. Taking part in this form of education requires dealing 
with own limits and barriers among teachers and students. The aim of the article is to 
illustrate the possibilities of the usage of m-learning in the process of education. The 
consideration are based on subject literature as well as empirical research carried out in 
2013 among 150 students.
Keywords: e-learning, m-learning, knowledge management

-Knop





NR 809 EKONOMICZNE PROBLEMY NR 113 2014

BOHDAN JUNG
S G Handlowa w Warszawie1

PODARKI 24/7? PRÓBA WERYFIKACJI EMPIRYCZNEJ 
ZIE ALOKACJI CZASU W USA W 2008 R.

Streszczenie

e-
nie z-
nej weryfikacji hipotezy

o-
nologii al r. (za ATUS –
American Time Use Survey), hipoteza ta nie znajduje (jeszcze?) potwierdzenia, bowiem 

najbardziej podatnych
– – (magisterium 

cyfrowa

1.

.

ej 
(czyli tzw. wikinomii) (Tapscott, Williams 2006)

(Toffler 1986; Stebbins 

1 Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych.
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2004). W gospodarce typu „wiki”
(Gershuny 1978). W tym modelu,

w nowych proporcjach elementy pracy i zabawy, produkcji i konsumpcji czy nauki 
i rozrywki (vide edutainment)
kojarzonego z czasem upr

okresu.

( ) klasy kreatywnej, spiritus movens go-
spodarki kreatywnej (Florida 2004). W pracach Floridy i Howkinsa (Florida 2004;
Howkins 2001; 2009) e wzrostu 

i-
lenium w skali globalnej 100–150 mln osób wg klasyfikacji ILO, 20–
zatrudnionych w gospodarce USA).
odmienny tryb pracy „kreatywnych” oni 

zadaniowy jest pozbawiona sztywnych
ram czasowych.

-ekonomiczny kontekst dla gospo-
24/24 i 24/7 economy utrzy-

m godzinom
o-

online e-
.. Dyskurs o gospodarce 24/7 jest przedmiotem 

pracodawców (Glorieux, Mestdag, Minnen 2008). W praktyce koncepcja gospodar-

zaoferowania swe pro-
rytmem) (Bianchini 1995; Landry, Bian-

chini 1995). a-
Chodzi tu 

bankowe czy zakupy online, a z drugiej –
call centers

z automatyzacji i globali-
„ ” rytm 

24/7, 
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turyst 2.
temporal order, temporal organization

gospodarki cyfrowej i gospodarki 24/7 nie jest jeszcze ugruntowane w naukach 
w czasie 

(Southerton 2006).
gdzie d n-

n-
nego w lesie” ( ). W litera o-

w medycynie, a szczególnie w neurologii i epidemiologii (Yamamoto,
Kitazawa 2001; Miller 1997).
towana 50- Jest to bardzo 

o-
(Fitzpatrick 2004), co 

a-

– n-

a-
da maksimum i 

,
Do pomiaru (i weryfikacji czasowych skutków) zjawiska gospodarki 24/7 

sobie uszeregowania w czasie strumienia wydatków na kon-
y-

stycznych: informacje o wydatkach uszeregowane w czasie3, dane o godzinach 
pracy firm otwartych 24/244 ó-

o-
y-

– o-
5

2 Twarde dane e-

3 Nikt nie zbiera takich informacji.
4 Nikt nie zbiera takich informacji.
5 a-

rodowych Kolegium Ekonomiczno- r.
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sprawd
a-

” , jakim jest badanie 

r.6

r. nie stwarza tu problemu, bowiem analiza 

,
–24 jest najmniej 

” ,

znaczenie ,
na 

czynniki demografi o-

p
gospodarki cyfrowej.

7
r. o dobowej alokacji czasu 

w USA
(ATUS 2009). u-

6

(Szalai 1973)
-rodzinnych, czas snu, 
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Tabela 1

Grupa 
wiekowa zawodowa

Grupa etniczna

15–24 Bez dzieci
25–64 Licencjat Bezrobotny Latynosi Kobieta Jedno
65 Magisterium Murzyni Dwa 

http://www,bls,gov/tus/ 21.09.2012).

i-
o-

–
o-

.

2. Zmiany w strukturze wykorzystania czasu

, jakie do-
.

roku – – maksy-
a-

u-

w 7. Wbrew obiegowym odczuciom badanie 

w tygodniu roboczym i o 3 minut w weekend).
19 minut 

w tygodniu i 4 min w weekend) i na sen (odpowiednio wzrost o 18 i 5 minut), na-
tomiast mniej wydatkowali czasu na jedzenie i picie (spadek o 3 minuty w tygodniu 

o 14 j-
professional services) i-

nut w weekendy (ATUS 2009, 2011; BLS 2003, 2012).

7 przymusowo 
„mediacentryczny”
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otowania jest 

przeznaczanego na ten 
cel czasu (20 minut w tygodniu, 2 minuty w weekendy) (ATUS 2003–2011; BLS 
2003–2012).

Ogólny obraz,
– o-

istymi rezerwuarami, z kt
i wypoczynku.

3. Zmiany w cyklu dobowym wg formy akt

–2011, ile
z USA w  2008 r. P

o o-

–24 i osoby 
– kategoria w badaniu o-

na jako advanced).

3.1. Czas przeznaczany na sen

sen:

Tabela 2

USA 2008, próbka repr .

Czas przeznaczany na sen (godz.:min)
8:32

Licencjat 8:16
8:12

ATUS 2008; BLS 2009.

ta inaczej roz-
. –24 lat i osób z magi-
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wszystkich podobny, o tyle advanced

W , dla grupy wiekowej 15–24
iej widoczne –
.

Tabela 3

.

Grupa wiekowa Czas przeznaczany na sen (godz.:min)
15–24 9:12
25–64 8:22
65+ 8:56
ATUS 2008; BLS 2009.

W czasie e-
y-

z tego miejsce pracy i zajmowane stanowisko) 
.

3.2. Czas pracy

n-
dentów z grupy advanced

W radykalnie innej chronologii czasu pra-
-24, bo w grupie te a-
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Tabela 4

USA 2008, .

Grupa wiekowa, Praca (godz.:min)
15–24 2:35
25–64 4:18
65+ 0:46

3:26
Licencjat 4:20

4:18
5:12

ATUS, 2008, Bureau of Labour Statistics, 2009.

Charakterystyczny i niezgodny m.in. z tezami Florida (2004) o czasie pracy 
-

advanced o 2 mi-
osoby z licencjatem.

3.3. Czas dojazdów do pracy

–64, r., ich
Dobowy 

advanced.

Tabela 5

USA 2008, próbk .

Grupa wiekowa
Czas przeznaczany na dojazdy do 
pracy (godz.:min)

1:10
Licencjat 1:22

1:23
15–24 1:14
25–64 1:16
65+ 0:53

1:19
ATUS 2008; BLS 2009.
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3.4.

W ra-
na 

ilnie skoncentrowany w godzinach 18:00–21:00 (wtedy 
peak cza-

W warunkach ame-
o-

Tabela 6

.:min)
3:02

Licencjat 2:08
1:53

15-24 2:11
25-64 2:36
65+ 4:05

2:13
ATUS, 2008, Bureau of Labour Statistics, 2009.

Nieco inna jest –24 
lat).

Ogl
(ATUS 

2009).
–2011 

a-

. Odsetek ten jest 
jednak i tak niski (2–
w godz. 17:00–22:00.
respondentów z grupy advanced
czynnych, z-
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o-
wego 22:00– e-

. Dla 
osób bezrobotnych jest to istotna forma alokacji czasu, natomiast dla zawodowo 
czynnych jest to forma luksusu,

–24 lat) oraz grupy 
advanced

o-
datkow y-

z telefonu i komputera8.
e-

tek korzy

grupy zawodowo czynnych ok. 21:00), ale szereg peaków w korzystaniu z kompu-
tera (orientacyjnie zlokalizowanych w czasie o godz. 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
i 22:00). peaków
(por. dane o porach snu tej grupy). B to spore zaskoczenie w czasach Web 2.0, 
peaki n-
dentów!
w korzystaniu z Internetu9!

y-
.

roku

Podsumowanie

w 2008 r. 

w postaci litery „U”, odwrócone do góry nogami „U” dla pracy, kumu-
kumulacja ów do-

mowych po czasie pracy.

8 Niestety, nie ma w badaniu ATUS oddzielnie danych dla telefonów komórkowych i sta-
cjonarnych.

9 gros tej „konsumpcji” de facto kra-
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indu-
dwa wieki temu. Dotyczy to rów-

na nowe style
Grupy te 

silnie wzorotwórcze i najbardziej swobodne w alokacji swojego czasu. 

online (Goodin, Rice, Parpo, Erik-
sson 2008). Tymczasem dane ATUS z  2008 r. dla grupy 15–

Tam gdzie zmiana jest wi-

coraz bardziej elastyczny –
n-

nych i zawodowych.

Grupa advanced
o-

pracy do domu.

Zap

vide r., kiedy to (wkrótce po stanie wojennym) bada-

(GUS 1987) w dobie „gospodarki braków”. W sytuacji kiedy 37% odsetek respon-
deklaruje korzystanie z nowych form 

pracy (praca w domu, zdalna praca, telepraca)10 u-
alokacji czasu w rytmie dobowym.

w ogóle widoczne, objawia
a-

su” . e-
advanced

,
online

r-

10 Por. http://www,bls,gov/tus/charts/chart13,txt. –2011.
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NEW TEMPORAL ORDER OF THE 24/7 ECONOMY? AN ATTEMPT OF 
EMPIRICAL VERIFICATION BASED ON US TIME USE SURVEY 2008 DATA

Summary

One of the expected consequences of the spreading of digital economy is a phe-
nomenon known as 24/7 economy. This article seeks to make an empirical verification 
of its appearance and impact on the temporal order of US population in 2008, using data 
from American Time Use Survey (ATUS) to show whether significant shifts appeared 
in the chronological allocation of daily time. The analysis concentrates on two groups 
potentially most free to modify their time allocation: the young aged 15–24 and the 
‘advanced’ (in terms of educational achievement, with Master’s and better). Time budg-
et data from 2008 does not (yet?) substantiate the hypothesis on changes in the temporal 
order of these Americans’ lives under the impact of the 24/7 economy, though some 
minor changes can indeed be observed. 
Keywords: 24/7 economy, temporal order, time budget, allocation of time, digital 
economy
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MODELOWANIE RUCHU JA ANIA RUCHEM
W TRANSPORCIE MIEJSKIM

Streszczenie

z-
d-

w miastach.
a-

Wprowadzenie

Urbanizacja to jeden

j-
r. prognozuje 

a-
zamieszka-

rekreacyjnych, to czynniki 
e-
r-
e-
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Sektor publiczny, odpowiedzialny za zaspokajanie podstawowych potrzeb 
,

s-

a-
ga to wykor

a-

atycznych do modelowania ruchu 

1.

a-
e – e-

niem –
e-

s. 121–

bardzo krótko – kilka mies

y-
–

n-
oncentruje 

– na dojazdach do obszarów mieszkaniowych oraz 
– parkingi 

e-
dlowe w godz o-

a-
w-

z technologii telematycznych (telekomunikacja oraz informatyka). Poprzez podej-
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wykorzystanie infrastruktury (Kos 2013, s. 158– ynne prze-
a-

silników spal
z ruszaniem pojazdów z miejsca (Dydkowski 2012, s. 124–125). 

ezultacie stosowanie wy-
czyli takich,

wykorzy-
stu u-

i-
o-

o warunkach ruchu na drogach, w
o-
e-

uprzywilejowanym w ruchu lub pojazdom miejskiego transportu zbiorowego. Obj

w stosunku 
–128):

o-
wego,

zasów oczeki-

r-

e-

m.in. o-
-

et al. 2013, s. 83–86).



Barbara Kos, Grzegorz Dydkowski234

o-
rzystywa –

a-
j-

poszukiwaniem miejsca parkingowego, 

o-
syste-

na podstawie 
zbudowanych modeli

u-
acjach, 

2. Zasady budowy oraz zastosowanie modeli ruchu

Historia modelowania i prognozowania ruchu z wykorzystaniem formalnych 

u-

y-

. do 
– dla 

dróg Federal Highway Administration, a dla transportu zbiorowego Urban Mass 
o-

m-
puterów jak i specjalistycznego oprogramowania w Polsce. S

.
y-

em ruchu na poszczególne odcinki sieci drogowo-ulicznej to bardzo specjali-
–
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1 o-
d-

k-
o-

referencjami 
u-

o-

a-

zczególnych odcinkach sieci drogowo-
z-

mieszczenia piesze oraz z wykorzysta-

o-
nym przedziale czasowym ( doba) w poszczególnych rejonach komuni-

(Lilpop, Sidorenko, Waltz 1983; 1992):
liczba mieszka

wodowo czynnych, dochód gospodarstwa 
w gospodarstwie domowym, 

wiek, status motoryzacyjny,
na 
r-

Kolejnym 

e-

1 a-

Supernak 1980; Lilpop, Sidorenko, Waltz 1983; Planowanie 1993, nr 1, 2, 3, 4; Dybicz 2005;
www.um.warszawa.pl 17.08.2006).
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e na poszukiwaniu celów 

j. ma-

(Lilpop, Sidorenko, Waltz 1983; 1992).

e-

(drogi) transportowe. W

i rejonami komu-

rejonów komunikacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg (Lilpop, Sidorenko, 
Waltz 1983; 1992).

o-
o-

raz 

a-
cyjnej i dopiero na tej podstawie dokonywanie b o-

–

kacyjne. 
a-

w-

ie na dostosowywaniu 

o-
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i moderni
niewielkie zmiany, n-

Równie istotnym zastosow
k-

e zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, 
nowych miejsc pracy, 

miejsc nauki, centrów handlowo-
a-

ny a-

-ulicznej oraz linii transportu 
zbiorowego, co z kolei u

b-

transportu zbiorowego, jak i na 
–

oraz wypadki drogowe.

3.

Modelowanie ruchu, którego celem jest matematyczne odwzorowanie zacho-
n-

kach i cechach systemu transportowego (Niebieska 2008, s. 19) wymaga 
r-

dzi do modelowania ruchu jest obecnie oprogramowanie niemieckiej firmy PTV 
AG

o-

o-
dzajami transportu w ramach jednego kompleksowego modelu sieci (PTVAG
2014).

l-
ny i transport zbiorowy. Model stworzony w oprogramowaniu do modelowania 

(BIT 2014):
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linie komun

w ró
j-

analiz opartych na wynikach symulacji ruchu jak analizy warunków 
wu wybranych wariantów na otocze-

nie 
y-

na przy-
k a-

na podstawie ów jazdy, linii komunikacyjnych czy pór dnia. Procedury 
na przy-

a-

czy an

ruchem w czasie rzeczywistym w obszarach mie
– online, przeznaczone dla centrów zarz

:
na podstawie danych zbieranych

, z
przekazywanie informacji uczestnikom ruchu i podejmowanie decyzji 
w czasie rzeczywistym ( system informacji dla kierowców, stero-

na podstawie
danych przekazywanych z punktów pomiarowych w terenie.
VISUM – online pracuje na podstawie danych zbieranych

podczerwieni, kamer video lub stanów e-

(BIT 2014).
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4. a systemów modelowania ruchu w miastach

o-

y-

przez 

skutki za-

skutki. Zatem z u-
a-

z-
dów oraz koszty utraconego czasu. Z punktu wi l-

Urbanek 2013, s. 23–31):
zmniejszenie

e-
bór taboru pod wzgl

;
z j-

;
poprawa wizerunku z

a-

e-

e-
ykonywanych transportem indywidualnym to przede wszystkim 

i-

zurbanizowanych. Ponadto sprawny i do transport 
zbiorowy (Tomanek 1996):
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ma znaczenie socjalne.
d-
o-

u-
ku jsca zamieszkania. Rozwój systemu miejskiego transportu zbiorowego 

a-
–

o-
e-

–119). 
k-

o-
wolnym horyzoncie czasowym – w praktyce jest to okres od kilku do 30 lat. Pozwa-
l

Podsumowanie

,
j-

mln osób (Bijak et al. a-

w miastach, to wyzwanie dla transportu miejskiego, transport bowiem jest jednym 

systemów transportowych miast, a to z kolei wymaga stosowania zaawansowanych 

a-

planowania infrastru
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w zakresie planowania, remontów oraz inwestycji, jak i

o-
ia 

m.in. struktury wieku a-
o-
l-

Literatura

Bijak J., Kicinger A., Kapiszewski M., (2007), Studium 
u-

, „CEFMR Working Pa-
per” No 2, www.cefmr.pan.pl.

Dybicz T. (2005), u-
chu transportu publicznego w Warszawie, Konferencja „Transport publiczny 
w Warszawie”, 10–11.10.2005 r., www.um.warszawa.pl.

Dydkowski G. (2012), o-
wych transportu, w: ,
(red.) a, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach, Katowice, s. 96–112.

Dydkowski G., Urbanek A. (2013), Directions and Benefits of Using Traffic Modelling 
Software in the Urban Public Transport, in: Activities of Transport Telematics,
(ed.) J. Mikulski, „Communications in Computer and Information Science” Vol. 
395, Springer, Berlin Heidelberg, s. 23–31.

Dydkowski G. (2012), , w: A. Austen, G. Dydkowski, 
, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Katowicach, Katowice.
EU Transport in Figures (2013), Statistical Pocketbook 2013, European Commission, 

European Union, Belgium.
Kos B. (2013), Kie ,

w: ,
Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 149–164.



Barbara Kos, Grzegorz Dydkowski242

Lilpop Z., Sidorenko A., Waltz A. (1983), Prognozowanie ruchu miejskiego, Instytut 

Lubieniecka- . ., Urbanek A. (2013), Modern Tools of 
Passenger public Transport Integration, in: Activities of Transport Telematics,
(ed.) J. Mikulski, „Communications in Computer and Information Science” Vol.
395, Springer, Berlin Heidelberg, s. 81–88.

, Jaspers 2008.
Planowanie systemów transportu miejskiego (1993), cz. 9–12, (red.) W. Suchorzew-

skiego, „Transport Miejski” nr 1, 2, 3, 4.
(1992), Planowanie systemów transportu w miastach, 

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
Supernak J. (1980), Modele powstawania miejskiego ruchu osobowego, r-

szawa.
Tomanek R. (1996), Integracja komunikacji miejskiej – od porozumienia taryfowego do 

, „Transport Miejski” nr 10.
GUS, Warszawa 2013.

www.bit-poznan.com.pl (2014).
www.ptvag.com (2014).
www.gddkia.gov.pl (2014).

TRAFFIC MODELLING AS A TOOL FOR TRAFFIC MANAGEMENT 
IN URBAN TRANSPORT

Summary

The article presents the use of modern IT tools for modelling traffic in the cities 
and the benefits of using these tools. One of the areas of IT applications is ongoing and 
long-term management of the infrastructure and traffic conditions, enabling the realiza-
tion of the demand for transport in cities.
Keywords: urban transport, telematics, traffic modelling, management of transport 
infrastructure
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Streszczenie

o-

w WSK PZL-Rzeszów i Orange Polska.
o-

Wprowadzenie

darczej. Taki stan rzeczy 

tna i w naszym 
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1. – CSR

N specjalistów, eksper-
tów biznesowych i praktyków. A najistotniejsze kwestie w tym zakresie, 
naukowcy k-

oraz zmian 
w n

– sustainable enterprise (SE), które na 

. Wówczas sustainablity to nowatorski 

którego korealizacja lnym 
i turbulentnym otoczeniu. Idea SE pozwala m y-
tania: 

,
,

,
orii chaosu dla zarz

dzania,
r-

stwie, takimi jak np. zmiana, zaufanie, innowacje, ekologia, wiedza, wirtuali-
zacja, przywództwo,
S

y-
kle istotne cele propozycji biznesowych. 

problemy (

z-
nymi „obywatelami” l-

”
z-

nej
a-

Argumenty przeciwników CSR: firma powinna skupi e-
owaniu zysków; m e-
ra o o-
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gramami , y-

2.

relacjach
modele: after profit obligation oraz before profit obligation –20).

2.1. Model after profit obligation
Model after profit obligation opracowany przez Carrolla (Carroll 1993, s. 31) 

i s
1. Ekonomicznego –

u podstaw finansowania 

w wyniku maksymalizowania przychodów ze 
sprzeda

2. Prawnego – to kolejny szczebel piramidy

o-
z-

nesowych itd.
3. Etycznego – o-

firma funkcjonuje. Przeja
.

4. Filantropijnego – usytuowany jest on przez Carrolla na szczycie jego piramidy 
. Wymiar filantropijny d-

na niesienie konkretnej pomocy 
e

ci charytatywnej (Rybak 2007, 
s. 29–31).
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odelu after profit obligation pozwala CXO 
i skutki a-

2.2. Model before profit obligation
ych koncepcjach CSR 

Kang i Wood. Ich model before profit obligation d-
o-

ralne. Model ten
1.

ó-

b-

(Rybak 2007, 
s. 31–35).

2. o-
ralnych.

a nie dopiero a-

.
3. te jednostki

organizacyjne
-gospodarczego.

Kang i Wood z-
i-

indywidualny – o-
w-

; p

nawet przede wszystkim, swoimi osobistymi preferencjami; organizacyjny – doty-
czy odpowiedzialn ; p o-

stawiania 
instytucjonalny – przedstawia odpo-

;
szczycie zbudowanej 

generowanie
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scharakteryzowane modele j e

zyskiem a ryzykiem. jest
before profit obligation

znacznie wykracza poza ramy filantropii. W modelu Kanga i Wood filantropia 
ne i moralne zo-

–
poziomie makro.

3. przed-
zie WSK „PZL-RZESZÓW” SA

1 oceny CSR i postrzegania wizerunku WSK „PZL-Rzeszów” 
respondenci zostali poproszeni o

o-
bów , s. 55–82). Z analizy tabeli 1 WSK PZL-Rzeszów

respondentów
wska-

– odpowiednio 45,5% i 45%. Zaledwie 
2% PZL-Rzeszów

na zysku (16,5%).

Tabela 1

Ocena wybranych determinantów charakterystycznych WSK „PZL-Rzeszów”

Wyszczególnienie
53,0%
45,0%
45,5%

Troska o pracowników 15,0%
9,5%

Wspieranie edukacji 13,5%
2,0%
38,5%
16,5%

.

1 funkcjonowania firmy i ob-
szerne omówienie strategii CSR w WSK- : –80.
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Rys. 1. WSK „PZL-Rzeszów”

.

na 
-Rzeszów (rysunek 1). Rezultaty 

znie, kolejnych po-
prawny . Zaledwie 9,5% ankietowanych 

w-

. a 45. ogólnej liczby ankietowanych 
wy-

54,4% ankietowanych (tabela 2).

Tabela 2

o-
-Rzeszów”

Wyszczególnienie Wynik wg kryterium wieku

PZL-Rzeszów

18–25 lat 26–35
lat

36–45
lat

pow. 
46 lat

35,5% 27,8% 50,0% 43,8%

podstawowe 
lub zawodowe

33,6% 40,3% 54,5%
.
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j-
mowanych przez WSK „PZL-Rzeszów”

abela 3). Jak wynika z przeprowadzonych 

inspirowanie rozwoju Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”. Na znajo-

– SK , s. 55–82).
Tabela 3

o-
nu podkarpackiego

Wyszczególnienie Znane (%) Nieznane 
(%)

60,0 40,0
„Doliny Lotniczej” 84,5 15,5

Wsparcie Bieszczadzkiej Grupy GOPR 23,5 76,5
37,5 62,5
21,5 78,5

Pracowniczy Program Scholar 22,5 77,5
43,5 56,5
22,0 78,0
55,5 44,5
42,5 57,5

.

Wyniki bada jednak respondentów zna 
kilkakrotnie nagradzanego u ego 

ego d-
zebadanych. Respondenci w 

WSK w programy prozdrowotne oraz pomoc 
Bieszczadzkiej Grupie GOPR. 
o skierowanym do pracowników Programie Scholar.

4. Strategiczne 
biznesu CSR w Orange Polska

o-

Zadaniem
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d-
a-
a-

FT. Aktualnie w trakcie realizowanego modelu before profit obligation CSR jako 

– odpowiedzialne traktowanie pracowników, klientów, partnerów biznesowych, 
dostawców,
– o CSR w precyzowaniu a-

u projektów i procesów2.
Aktualna strategia modelu before profit obligation CSR w Orange Polska to

:
integracja cyfrowa,

zagwarantowanie dobrego i 

tne jest 
CSR

e-
r-

czy j

Podsumowanie

o-

z podstawowymi strategiami podmiotów gospodarczych. Realizowany jest on zwykle 

2 Cele strategii CSR w Orange Polska i efekty jej realizacji obszernie scharakteryzowane 
m.in. w: www.orange-csr.pl, http://www.orange.pl/zarzadzania_ odpowiedzialnoscia.phtml, 

http://blog.orange.pl/korporacyjny/entry/raport-csr-orange-polska-nagrodzony/;
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/program-partnerstwa/partnerzy-
strategiczni/orange-polska.html.
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a-
tywne skutki aktywno

l-
Operacyjna realizacja wybranych mod t-

-Rzeszów oraz Orange 
before profit obligation akresie.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – MODELS AND CASE STUDY

Summary

The purpose of this article is to present some information about the social respon-
sibility of modern business, CSR models and the evaluation activities in this area in the
WSK PZL -Rzeszów i Orange Polska.
Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR models, sustainable development

Translated by Kazimierz Kowalski
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KRZYSZTOF KUBIAK
1

ECIACH FIRM ODPRYSKOWYCH

Streszczenie

zasobów pozosta-
y-

a-

Wprowadzenie

e-
rialny w postaci

spin-off inaczej firmami odpryskowymi. Firma ta powstaje na drodze usamodziel-
acierzystego lub innej organizacji 

W artykule wykorzystano badania zrealizowane w ramach projektu „Foresight Sieci 
gospodarcze Wielkopolski – scenariusze transformacji wiedz a-

1 a, Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego.
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1. Istota siec

iematerialnych w tym wiedzy. 

i-

o-
duktowym, wizerunkowym oraz technologicznym. Uczestnictwo w sieci pozwala 

y-
a-

funkcjonowania prz o-
litej przestrzeni gospodarczej (Perechuda 2005, s. 106). Szczególne znaczenie na-

tencje w odniesieniu do syste-
mów wytwarzania, infrastruktury technicznej, poziomu technologii, unikatowych 

miczno-

przew a-
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–36). W klasyfikacji 

u-

Natomiast w strukturze niesym y-

s. 169–173). 
o bytu organizacyjnego jest 

e-

e 

o-
wych, m

e-
e-

przypadku przez firmy odpryskowe.
o-

acierzystego (firmy matki) nowego podmiotu 

o-
tki oraz szukaniem 

n-

-
rozwojowe
rozwoju nowego produktu,

o-
gicznego know-
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sponsorowania fi

o-
dukcyjnych oraz w p

2.

Pierwsza to wywiad z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety przeprowa-
o-

w-

a-
mach projektu „Foresight Sieci gospodarcze Wielkopolski – scenariusze transfor-

Kolejna – eksplanacyjna, to analiza przypadku z wykorzystaniem 

e-
rialny w postaci dochodu, dóbr oraz niematerialny jak wiedzy, informacji oraz za-

l-

tkami. 

3.

d-
j-

administracja publiczna, edukacja, motoryzacja, IT, telekomunikacja, targi oraz 
- u-
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Rys. 1. 

Borowiec, Kubiak 2011, s. 131.

z-
n-

nowacje produktowe to modyfikowanie lub wprowadzanie na rynek nowego pro-

Rys. 2. firmy odpryskowe

Borowiec, Kubiak 2011, s. 132.

o-
wacji produktowych, a najmniejszy w innowacjach systemowych (rysunek 3). 
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Rys. 3. 

Borowiec, Kubiak 2011, s. 132.

innowacyjnych jednostki macie-

tka 
macierzysta a firma odpryskowa przedstawia rysunek 4.

Rys. 4. – firma odpryskowa
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r-
czanych przez jednos a-

know- y-

– zarówno dla firm odprysko-
i jako 

Podsumowanie

nostki, tak zwanej firmy odpryskowej. Jednostki te pro-

jedno i dwukierunkowych. Zasoby wiedzy przekazywane przez firmy odpryskowe 
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opolsce, w: Budowa scenariuszy trans-

, (red.) M.K. Wyrwicka, 
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Organizacje sieciowe, w: u-
lentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, (red.) R. Krupski, PWE, War-
szawa.

w procesie internacjonalizacji a wyniki 
, Difin, Warszawa.

Piekarczyk A., Zimniewicz K. (2010), , PWE, 
Warszawa.

Perechuda K. (2005), 
i kompozycja

Sveiby K.E. (2005), o-
, „e-

INCREASE OF VALUE IN NETWORKS OF SPIN-OFFS

Summary

One of the advantages of the network organization is the ability to use the 
resources of other members. These resources can take material and immaterial form. 
Examples of network organizations include spin-offs, which arise from the separation of 
the parent company. These networks of companies constantly exchange values. A par-
ticularly valuable resource is knowledge. This article analyses the increase of value in 
networks of spin-offs from the perspective of the parent company. 
Keywords: network organization, value network, spin-off

Translated by Krzysztof Kubiak
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INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

Streszczenie

r-

wykorzystania zasobów
o-

sowania s
a-
y-
e-

o-
dowiska wirtualnego

Wprowadzenie

tosowana do wirtualizacji plat-
forma emuluje komponenty maszyny fizycznej wykorzystywane przez systemy 

l-
nie 
o-

1
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o-
abezpieczanie danych. 

– e-

przycz z-
obliczania w chmurze, dla którego wir-

k-
e-

1. Koncepcje wirtualizacji i maszyny wirtualne

Wirtualizac
fizycznych” (Porowski 2011). Maszyna wirtualna (virtual machine, VM) to wirtu-

t-
kimi wirtualizowanymi zasobami. e-

o-

,
(Serafin 2011).

a-

trzy architektury programowe wirtualizacji VMM (Vitual 
Machine Manager): 

native VMM (hypervisor typu 1), 
OS-hosted VMM (hypervisor typu 2),
hybrydowy VMM.

2

go, znajduje 

2
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3 (Guest-

. Zestaw sterowników danej plat-
formy dostar
XEN, Microsoft Hyper-V oraz VMware ESX.

OS-
i-

User Level Monitor, uruchamiany
jako proces systemu gospodarza4

.

o-
– o-

-

Trzeci rodzaj architektury – opi-

i i-
racyjnej, przestrzeni dyskowej, 

o-
czesnego funkcjonowania kilku systemów operacyjnych.

Apli k-

VMware, Microsoft i Oracle, a w ostatnich latach do rozwoju 
tej technologii przyczynili AMD). 

oferuje VM-
ware, w r-

3 guest operating system) – system zainstalowany na wirtualnej maszynie; 

acierzy dysk.).
4 System gospodarz (host operating system) –

wirtualizacji, termin ten o-
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rozbudowana wersja komercyjna ESX oraz VMware Server – a-
nie do wirtualizacji serwerów, deskotopów i stacji roboczych. Oprócz wymienio-

a-
tion, -Converter, -Player, -Fusion i vCloud).

uguje Oracle Virtualbox –
-bit. na 

procesorach 32-bit. itd.) – typowy hostowy hipernadzorca do wirtualizacji deskto-

e-
trów maszyny podczas jej pracy czy uruchamianie w trakcie startu systemu.

a firma 
5 y-

z-
u-

alne zasoby) o-

-V, Virtual PC); na rynku 
d Hat, Parallels.

) o mocnej 
pozycji firmy Microsoft na rynku oprogramowania do wirtualizacji decyduje roz-

ch. Silna pozycja firmy VMware wynika z opracowania systemu 

i prywatne chmury obliczeniowe.

2. Wirtualizacja dla potrzeb rozwoju gospodarki elektronicznej

z-
u-

chomienia na jednym komputerze (serwerze) kilku maszyn wirtualnych (z wyko-

minuty) –

5

techniki jest 
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o-

posiadanych serwerów aplikacj
e-

– w

alnych sprzyja obserwowane w ostatnim okresie 
y-
e-

enia swojej infrastruktury 
6

w 2012 r. (w stosunku do  2011

Wirtualizacja 

t-
2010 

o-

(Citrix 2010).
d-

noczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii. 
i monitorowania parame-

trów pracy poszczególnych instancji maszyn wirtualnych o-
FortiManager,

7 o-

o-

szereg funkcji ochronnych i jest jej sztandarowym produktem. 
przy jednoczesnej re-

dukcji kosztów wykorzystuje technologie chmurowe. Zazwyczaj ogromna liczba 

– e-

6

7
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Cloud Computing (przetwarzanie w chmurze),
wirtualizacja jest technologii informatycz-

a-
zty obejmu-

o-
y-
b-

ko wprowad
stanowi chmura publiczna8 n-

z-
–

n-
i-

Na rozwój technologii o-
o-
a-

3.

Cloud Computing bazuje na 
e-
u-

gi centrum danych to 

e-
nie w 

Motywacje implementowania chmury prywatnej i wykorzystywania chmury 
publicznej aniu zasobów oraz 

8 o-
przez Internet.
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e-

przy y-

ki 2013). W przypadku chmur prywatnych
aplikacji w niewiel-

kich centrach.

– gdy dane o strategicznym znacz

Do kompleksow ata Center9 proponuje
n-

ter 2012 firmy Microsoft (
o-

w tradycyjnym Data Center, w chmurze prywatnej i

a-
chmurze pry-

watnej i publicznej)

instalowane zarówno na maszynach fizycznych, jak i wirtualne (Data Protection
anie systemu ochrony antywirusowej 

Endpoint Protection
a-

2012):
danych,

nadzór

l-

t xa (oprócz Hyper-V).

9 Specjalistyczne centrum przetwarzania danych
Dynamic Data Center a-

tyzowane systemy operacyjne i elastyczne tworzenie topologii sieciowej.
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4.

sieciowe. Niet
a-

em. e-
o-

r-

z-

u-

estrzeni dyskowej i ruchu 
sieciowego – e-

e-
m

wirtualnych (Kró-
likowski 2012).

istni n-

(Kró-
likowski 2012).

o-

maszynami wirtualnymi w ramach hipernadzorcy.
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VMware, który dostarcza zestaw trzech API VMsafe, do kontroli:

(vNetwork Appliance),
wirtualnej przestrzeni dyskowej (VDDK).

w
Juniper). Innym oprogramowaniem przeznaczonym dla technologii wirtualnych jest

o-
l-

nych, takie jak oprogramowanie antywirusowe MOVE (Management for Optimized
Virtual Environments) firm
Appliance –

Oprogra-
firma Kaspersky Lab, 

jednak na rynku nie ma wielu tego typu produktów.

ud Security (Królikowski 2012).

i i-
y-

t-

e-
i-
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Podsumowanie

Wirtualizacja 
technologicznych w dziedzinie informatyki. Firmy dla potrzeb poszerzania 
i e-

k-
trycznej –

Ochrona danych y-
postaci 

o-
e-

m-

a
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THE COMPETITIVENES OF VIRTUAL SOLUTIONS 
FOR IT INFRASTRUCTURE

Summary

In order to be able to deploy new services and develop existing services, compa-
nies need to constantly increase their computing power capabilities. Virtual infrastruc-
ture solutions lead to optimal use of resources and energy savings. Because of the many 
advantages and a wide range of applications they are increasingly willingly implement-
ed, especially by small and medium-sized companies. An interesting offer is also cloud 
computing. Virtualization tools are being systematically developed, however, due to the 
growing problem of network threats and because of the specific nature of virtualization 
technologies, more attention should be focused on the issues of security of these envi-
ronments.
Keywords: virtual machines, cloud computing, security of virtual environment

Translated by Zygmunt Mazur
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WYKORZYSTANIE PORTALU PROJEKTOWEGO DO ZA

Streszczenie

kluczowym warunkiem o-
-

dokumentacyjnych w zespole projektowym i zastosowania odpowiednio dobranych 
tanowi studium przypadku realizacji pro-

Oprócz opisu specyfiki projektu oraz zakresu wykorzystania systemu Zoho Projects 

, organizacja konferencji, system Zoho Pro-
jects

Wprowadzenie

a-

o-
wego. e-

u-

o-
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(Szyjewski 2004). 
przeprowadzonych w 2007 r.

ymi zagadnieniami doty-
cz y komunikacji w projekcie u-

o-

wykorzystywanie wi u-
(Prosci 2007).

r-
matycznego – i Zoho Projects – do wspomagania 

o-
jektu wykorzystano wybrane aspekty modelu komunikacji zaproponowanego 

odsta-
u-
a-

wyniki ankiety prz
o-

1. – zasady i znaczenie dla projektu

i efektywnej kooperacji. Jest to kluczowy czynnik dla zapewnienia powodzenia 
projektu. J cow-

(Weinstein 2002).

n-
formatycznej.

ji poprzez stworzenie planu komunikacji,
o o-
wania n-
formatycznych do realizacji planu komunikacji, który usprawni proces komunika-

a-
niami o-

komunik k-
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n-

a-
a-

(ang. Electronic Meeting Systems/Group Support Systems). Oprogramowanie Wiki 
jest 

bizn u-
(Karwatka 2009).

Zastosowanie tego modelu ma na celu usprawnienie komunikacji w zespole 
projektowym, poprzez: 

a-
nych z projektem i wspomaganie otwartej wymiany informacji (dane umiesz-

zapewnienie wspólnego repozytorium wiedzy projektowej,
in. automatyczne 

a-

skrócenie czasu dotarcia do potrzebnych informacji i ograniczenie do mini-
.

2. Opis przedmiotu i zakresu projektu

a-

m.in.:

a-
tów,

specjalnych,
opracowanie ulotki konferencyjnej i rozpropagowanie informacji o konferencji 

przygotowanie serwisu internetowego o konferencji oraz koniecznych plików 

przygotowan
przygotowanie systemu recenzowania referatów i wybór recenzentów,
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pozyskiwanie sponsorów, partnerów medialnych, patrona honorowego,
prowadzenie spraw finansowych konferencji, pozyskiwanie dofinansowania,
wyszuka
techniczne przygotowanie sal i nawigacji po budynku, w którym jest konfe-
rencja.

n-
ferencji,

e-
rencji oraz osobnych 

n-
n-

ferencji.

– 18 osób, przy czym 13 osób 
stanowili pracownicy naukowo-

e osoby to pracownicy innych polskich jednostek naukowych. 

3.
funkcji systemu Zoho Projects

Model komunikacji zastosowany przy realizacji projek y-
u-

-dokumentacyjny. W celu wyboru najlepsze-
go sy o-

k-
t-

–

c
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i-
o-

rytetu oraz ewentualnie komentarzy/notatek,

k-
towym), z automatycznym powiadomieniem e- n-

dodawanie nowych wpisów i dyskusje na forum,
dodawanie i edycja stron Wiki oraz dodawanie komentarzy.

korzystanie systemu 
Zoho Projects oraz go
Drive (Dysk Google). System Zoho wykorzystywany 

ysk Google wykorzystywany do przechowywania wszelkiego 
oraz u ich .

o-

w systemie,
,

na dysku Google

o-
tkania. 

nie 

oraz umieszczenie tych informacji w jednym miejscu –

projektowyc

i przydatnych informacji i dodawania do nich komentarzy.

4. ego – opinie i wnioski

Zoho Projec o-
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a-

w-

–

i-
a-

o-

rzeczy.
stemu Zoho przez 

–

dyskus
e-

spo
omunikatora (rysunek 1).

ci przecho-
wywania dokumentów/plików w systemie (zamiast tego repozytorium dokumentów 
znajd

a-

nnych 

roboczego do obszaru ekranu. 
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Rys. 1. kim celu stosowali sys-
tem Zoho Projects

Rys. 2.
im w korzystaniu z systemu Zoho Projects
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Wyniki przeprowadzone e-

a-
owania w podobnych 

o-
w-

orzy-

e-

Podsumowanie

e-
zadowolenia ze strony uczestników konferencji, pozwala a-

o-

dl

korzystania z niego przez
i znaczenia dla procesów komunikacyjno-
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USE OF PROJECT PORTAL FOR MANAGING COMMUNICATION 
IN A TEAM ORGANIZING A SCIENTIFIC CONFERENCE

Summary

Communication and documentation management in projects is essential if you 
want to achieve success and satisfaction of the project team. At the same time it requires 
adequate organization of communication and documentation activities in the project 
team and the use of properly selected IT tools. This chapter describes a case study of 
a project of organizing three parallel scientific conferences by a project team that used 
Zoho Projects portal to manage communication. The chapter includes a description of
the project’s nature, the scope of use of the Zoho Projects system and present the results 
of a survey regarding opinions of the users about the system and the resulting conclu-
sions for the future. 
Keywords: communication and documentation management, conference organisation,
Zoho Projects system
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Uniwersytet 1

GRYWALIZACJA JAKO FO OWANIA ODBIORCÓW 
ENERGII W ROZWÓJ INTELIGENTNYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Streszczenie

rozwoju Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych. Nowe relacje, metody 
o-

popy rgetycznej. Ma
i aktywna rola konsumentów w rynku energii, w o-

,
nowych umie odbiorców w programy

Wprowadzenie

o-

Zachowania 
natomiast 

ch ludzi, obiektów 

z-

1 Katedra Informatyki.
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z-
wój technologii informatyczno-

n-
o-

na rynek nowych, Jednym z obszarów, 

o-
energetyka. Zmiana paradygmatu systemu centralnego, w którym generacja energii 

pyt, na system
Zmiany te, z

z rozwojem Inteligentnych Sieci Energetycznych (ISE), znacznej mody-
fikacji w dotychczasowych zwyczajach odbi
z oznacza dla dostawców energii koniecz-

o-
duktowej dostosowanej praktycznie do indywidualnego gospodarstwa domowego 
oraz znalezienia efektywnych metod zarza-

Demand Side Management)2 i programy reakcji strony 
popytowej (Demand Side Response)3 ,

swoich odbiorców do korzystania z energii

e-
kazywane przez dostawców energii. Szeroki system komunikacji ,

, obok rozwoju infrastruk-
tury technicznej, podstawowe czynniki rozwoju .

Badania ankietowe przeprowadzone przez Accenture (Accenture 2013)
w ,

ponad 2/3 , e
technologii Inteligentnej Sieci Elektroenergetycznej (w tym i instalacji inteligent-

),
sektor. W

2 –

hurtowych W s l-
skiej, nie polskiej.

3 Programy strony popytowej – Demand Side Response (DSR) to programy aktywnych 
odpowiedzi o-

stawcy energii.
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(w
z o sieci).

zasad i programów 
za r-

oraz funkcjonowania rynku energii.

2. a-

u-
odbiorców 

w o-
w-

System edukacji odbiorców energii przebiega na wielu poziomach. Na pozio-
mie krajowym k
dowe, jednostki lokalne, stowarzysze-

r-
k by c spój-

ny i aby odbiorcy na danym obszarze nie otrzymywali sprzecznych przekazów. 

inteligentnych liczników lub nowe oferty programów reakcji strony popytowej. 

na unikanie silnych, negatywnych reakcji na kampanie rekrutacyjne do programów
wprowadzania 

,
, brak wiedzy na temat 

oraz brak informacji o efektach podejmowanych decyzji (Pamu-

r-
gii. Docelowe efekty funkcjonowania rynku Inteligentnej Sieci Elektroenergetycz-

online w wielu dziedzinach, z-
nych kontakt z konsultantem, ale

y-
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korzystaniem i oszc (Weed 2012). Stosowane dotychczas metody 
, jak:

z-

3. Gry jako nowa obywateli
i

z-
(Gee 

2003). Wykorzystanie mechanizmów gier komputerowych w marketingu i komuni-
kacji ewoluuje wraz z rozwojem tec o-

4,

stosowanej w grach do aplikacji biznesowych. Elementy grywali nich 
stosowane dla ukierunkowania ny cel oraz
konkretnych problemów takich, jak:
pracowników i odbiorców, o-

ania

.
a-

rojekt 
Bicker Mano (Tolmie, Chamberlain, Benford 2013), k-

w - o-
wie hipotetycznej

(
). Rola 

e-

4 enterprise gamification)
jako zastosowanie technik i mechanizmów grywalizacyjnych dla celów biznesowych, w których 

procesów biznesowych w odpowiednich obszarach –

( , http://grywalizacja24.pl.
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. G uzyska-
nie spojrzenia na to,

(Tolmie, Chamberlain, Benford 2013).
Z kolei celem projektu o nazwie EcoIsland n-

, w celu dokonania
(Liu, Alexandrova, Nakajima 

2011). System zaprojektowano z wykorzystaniem mechanizmów gier, z systemem 

rodziny, reprezentowany na wirtualnej wyspie poprzez 
awatara,

2 na podstawie danych raportowanych przez wszystkich uczest-
ników

sy-
kom 

gry zainstalowano w mieszkaniach

o wirtualn
sprawdzona w testowanej grupie rodzin przez okres czterech tygodni, przy 
czym w pierwszym tygodniu projektu w gospodarstwach domowych zainstalowano 

tygodniu projektu, a poddani badaniu ankietowemu 
, zebrane w trakcie trwa-

nia gry, takich , Alexandrova, Na-
kajima 2011).

zynniki motywacyjne. Czynniki ze-

ekonomicznymi lub takimi jak k-
tne zna-

y-

a-

a-
y-

a-
(Tolmie, Chamberlain, Benford 2013). Aby
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elementy, jak struktura celów, 
krzywa uczenia, poziom 

. a-
tów jest równie istotny; , na

o-
czonym i kontrolowanym, (Pajewski 
2014).

4.

spo ,
a-

cji – odbiorca 
jest szeroki zakres informacji oraz szybka, dwukierunkowa komunikacja. Mechani-
zmy stosowane w grach y-
stywane do prowadzenia procesu edukacji i zaznajomienia odbiorców energii 

rogramy DSM/DSR. B

zainteresowanie odbiorcy dodatkowymi zagadnieniami z obszaru ISE (

(Hertzog 2011)
.

tak jak 
r. i zarzuconego 

pod koniec 2011 r.) czy projektu Microsoft HoHm. C w-
ców i producentów sektora e
gier wyszukiwania grup klientów docelo-
wych. SynPower Corp. producent paneli solar-
nych, która a The Solar Discovery 
Game5. Uczestnicy gry o-

( ) usjach online
, a-

lacji. Po uruchomieniu projektu liczba osób odwiedza

5 us.sunpower.com/solardiscoverygamerules.



… 289

d-
powiedzialne w gospodarstwie domowym za sposób wykorzystywania energii, defi-

Zaawansowane 

firma Opower6. Celem projektu
a-

temat sposobów i
ochrony (Palmer, Lunceford, Patton 2012).

czywiste wraz z mechanizmem zdoby-
wania i wykorzystywania nagród (przyznawanych a-

) r-
netowej, ale zaprojektowano w niej szereg mechanizmów gier. Odbiory energii 

redukcji CO2 i-
e elementów gry ma 
przyzwyczajenie do 

wykorzystywanej

danych rze Simple Energy (Palmer, Lunceford, Patton 
2012).

ennym wykorzystywaniu energii oraz e-
w prowadzone programy. W projekcie MIRABEL7 zapropo-

z-
a-

platformie wykorzystano system nagród ze-

zawodnictwo z
poprzez interaktywny interfejs oraz system komunikacji zwrotnej i naliczania punk-

(Gnauk, 
Dannecker, Hahmann 2012).

6 Opower –
e-

7 www.mirabel-project.eu.
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5. Akceptacja gier jako formy edukacji w zakresie zmiany postaw i kszta
towania nowych zwyczajów konsumenta 

y w zakresie edukacji z obszaru funk-
u-
o-

rowadzo-

r-
getycznej, p . Wprowadzenie 
grywalizacji do systemu edukacji jest elementem nowym. W o-

i-
2013 i 2014 r., zainteresowanie grami, 

e-
o-

rysnek 1). W tej samej grupie 50% badanych studentów zaakcepto

(rysunek e gry 

zachowania.

Gry jako forma edukacji w obszarze 
wprowadzania nowych innowacyjnych 

ofert biznesowych

Akceptacja gier jako formy edukacji 

i programów DSM

Rys. 1. Akceptacja gier jako formy edukacji 
przy wprowadzaniu nowych innowa-

Rys. 2. Akceptacja gier jako formy eduka-
cji przy wprowadzaniu nowych 

i programów DSM

o .

 
37% 

 
21% 

 
42% 

 
29% 

 
50% 

 
21% 
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Podsumowanie

Inteligentnej Sieci Elektroenergetycznej wymusza zarówno na dostawcach, jak i na 
przy-

z korzystaniem z energii. Przytoczone w artykule opisy 
aplikacji z zastosowaniem mechanizmów gier (grywalizacji) w edukacji odbiorców 
energii, p

odbiorców w programy proponowane przez dostawców energii i do-
.
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GAMIFICATION AS A EDUCATION FORM OF CUSTOMER ENGAGEMENT 
INTO SMART GRID DEPLOYMENT

Summary

Changing the role of energy customer is a crucial idea of coming energy market 
solutions. New relations, new ways of communication and new ways of energy behav-
iors are essential for wide Smart Grids Demand Side Management programs deploy-
ment. Involving in Energy Efficiency and DSM programs require new knowledge and 
new skills from energy customers. The main objective of this paper is to provide a look 
how gamification can help utilities to pass the knowledge to its clients and provide the 
process of enrollment residential customers into DSM/DSR programs.
Keywords: energy market, DSM/DSR, gamification

Translated b



NR 809 EKONOMICZNE PROBLEMY NR 113 2014

NATALIA PAWLAK, IZABELA KUDELSKA
1

NOWOCZESNA EDUKACJA, CZYLI NOWE FORMY KSZ
EJ

Streszczenie

kszt
Axapta czy projekty. 

, jakie daje dydaktyka.
owe: symulacja, system informatyczny Axapta, projekty

Wprowadzenie

a-
y-

Pluty-Olearczyk (Pluta-Olearczyk 2004, 
r-

–
zwój europejskiego 

przek d-

1 , .
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a-
e metody usprawni

k-
k-

owe, studia przypad-
ków, symulacje, systemy komputerowe i-

(Pawlak, Kudelska 2012, s. 325).

-wychowawczych, przyzwyczaja do odpo-

zyja 
obiektywizmowi w ocenianiu innych.

dysponowane 
warunki pracy (Metody 2009).

1. Zastosowanie symulacji w dydaktyce

u-

e-

(Wandor 1982).

a-
nia. Dotychczas w nauczaniu zagad a-

poznawali podstawowe zagadnienia procesu produkcyjnego. Jednak zaobserwowa-
cesu produkcyjnego 
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i-
sty obraz procesu (Pawlak, Grzybowska 2009, s. 63–72).

–15 osób) wykorzyst
klocki a-

lo

produkcyjnej,
ciach projektowych s (Pawlak, Kudelska 2009, s. 229):

pozyskanie informacji o realizowanym procesie ( technologii pro-
dukcji, cyklu produkcyjnym). Zazwyczaj studenci w celu znalezienia opisu 

z
;

o-
–

itp.;
obliczenia potrzebne do analizy procesu EE, czas tak-

;

ab iu 
klienta.

a-
l-

Po przygotowaniu dokumentacji techno-
uje pierwsza symulacja procesu produkcyjnego. Po przeprowadze-

, ch na danym stanowisku musi wypowie-

uczyciel 
u-
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, to roz-
w-

lak, Kudelska 2009, s. 229).
Podstawowym celem symulacji w dydaktyce jest doskonalenie konkretnych 

a nie w

t-

w produkcji. 

2. Zastosowanie Microsoft Dynamick AX2009 w dydaktyce

system klasy ERP. Jest to system, który pozwala na tworzenie aplikacji interneto-
wych za po

2.1.
System ten wykorzystywany jest przez studentów do laboratorium oraz symulacji 

w zakresie 
y-

o-

a-
ne ze stworzeniem modelu referencyjnego dla warunków organizacyjno-produkcyjnych 
(Microsoft 2009). 

funkcjonowania systemu MRP. W pro a-
cyjnej problematyka systemów informatycznych dotyczy nie tylko ich funkcjono-
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udentów trybu dzien-
nego, zaocznego oraz studiów podyplomowych. Na potrzeby edukacji studentów 

m.in.:
definiowanie pozycji magazynowych, 
two
tworzenie nowej marszruty,
tworzenie wykresów Gantta, 

a-
dzo 

poznanego w teorii 
a-

dzania oraz w ramach studiów podyplomowych pod

niej studenci wymiany zagranicznej w ramach przedmiotu Computer Integrated Ma-
nufacturing (Microsoft 2009).

2.2. iem magazynem
Poza tym Microsoft Dynamics AX 2009,

z obszarem magazynowania, o-
ryjnych z przedmiotu Systemy Informatyczne w Logistyce na kierunku Logistyka.
Na potrzeby edukacji studentów

m.in.:
definiowanie pozycji magazynowych,
sposób zdefiniowania obszarów, stref magazynowych oraz definicji lokalizacji 
(gniazda paletowego), m.in. w jaki sposób definiujemy adres lokalizacji, roz-
miary lokalizacji, typy palet,

palet – , a-
lety gdzie mo
ustawienia grup wymiarów magazynowych czy grup modeli magazynu,
ustawienia towarów w magazynie czy ustawienie magazynu dla towaru,
tworzenie zamówienia zakupów,
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transport palet,
tworzenie zamówienia -

i-
s-

zce. Ponadto 
i na puste palety. Co do systemu komputerowego,

ci przecho-

ó-
wienie, które jest tworzone przez studentów oraz jego fizyczne „opuszczenie” ma-
gazynu. Studenci przy

denci ostanich

o-

, a-

magazynowej. 
a-
o-

–40 systemów rocz-
nie2. e a-

a-

,

elementem na rynku pracy.

2
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3. Zastosowanie w dydaktyce

r-

realizacji procesu – zarówno na pierwszym,
jak i drugim : Etap 1 
– Integracja Produktowo-Procesowa (4 semestr), Etap 2 – Projektowanie Procesów 
Logistycznych (5 i 6 semestr), Etap 3 – Projektowanie Systemów i Procesów Logi-
stycznych (semestr 7 – – –

i-
e-
k-

towania, produkcji i marketingu (Pawlewski, Pasek 2011, s. 29–44). 
Pierwszy etap wprowadza studentów 2. roku do podstawowych koncepcji 

rozwoju produktów konsumenckich. Obejmuje on zasady procesu innowacyjnego 
ma-

e-

lskim. Drugi etap jest dla studentów 3.
roku i obejmuje dwa semestry. W

i-
styczne oprogramowania do modelowania procesów i symulacji. Wpro

k-
e-

ugi projektowania i modelowania realnych procesów logistycznych z wyko-

komercyjnego pakietu oprogramowania. Trzeci etap 
jest realizowany na II stopniu – studia magisterskie i obejmuje wykorzystanie tech-

i-
stycznego oprogramowania. Jest to rozszerzenie programu etapu drugiego podzie-

– Sernice Engineering), 
o-

czesnych technologii (high technology a-
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o-

do rozwi
studenckich – o-
wana jest idea WIN- –

irmy –

– k-
(Pawlewski, Pasek 

2011, s. 29–44).

Podsumowanie

o-
pracownikami 

o-

a-
o-

wo zinteg s-
temami produkcyjnymi z zastosowaniem metod MRP I, MRP II, aloka-

takie tematy,

a-
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THE MODERN EDUCATION OR NEW FORMS OF EDUCATIONS
ON THE FACULTY OF ENGINEERING MANAGEMENT 

ON POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Summary

A contemporary university is still looking for new and effective forms of educa-
tion. More and more are entered innovative techniques of education. To them include: 
simulation, systems such as Axapta or projects. These techniques allow you to use their 
wide range of possibilities offered by the teaching.
Keywords: simulation, Microsoft Dynamics Ax, projects

Translated by Natalia Pawlak, Izabela Kudelska
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WYKORZYSTANIE SERWIS W KONTAKTACH 
TUDENTAMI

Streszczenie

t-
kowników oficjalnych 

.
, , blogi, komu-

Wprowadzenie

lat 90. uruchomiony w 1995 r.
(Historia 2011) i SixDegrees.com z 1997 r. (Boyd i Ellison 2007, s. 214). Za naj-

r. i-

r. i Nasza Klasa (nk.p
od 2006 (Historia 2011).

ekologicznej, kulturalnej czy poli-

o-

o-
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e-
lach przede wszystkim marketingowych dydaktycznych i integracyjnych 

sfery edukacyjnej (Buchnowska 2013; Witek 2011). 
a-

r.,
a blog w 1999 r. e-

i ich autorów, ,
, Bruns, Nicolai

e-
sie dydaktycznym jako miejsce dyskusji i forma seminariów (Zrobek, Ratalewska 

i-
czenia przedmiotów (Downes 2004; Cobanoglu, Berezina 2011).

Niektóre uczelnie lub jednostki organizacyjne uczelni posia-

l-

St Peter's Blog Website – St Peter’s Collage, University of Oxford 
(http://blog.spc.ox.ac.uk),
BU Now – Boston University (http://blogs.bu.edu/bunow),
A Slice of Advice – The Official Blog of Syracuse University Career Services
(http://sliceofadvice.syr.edu),
YOURblog – Your Official University of Regina Blog
(http://www2.uregina.ca/yourblog),

(http://unilodz.blogspot.com).

1.

Ory
l-

Dziekan Studium Magisterskiego dr hab. Magdaleny Kachniewskiej i Prodziekan 
Studium Magisterskiego dr Katarzyny Górak-Sosnowskiej,

funkcjonowania DSM” (Kachniewska, Górak-Sosnowska 2012, s. 24).
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fora dyskusyjne, a-

moderowane serwisy ch odpowia-
a-
o-

elektronicznej w domenie uczelnianej.

Rys. 1. Blog Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH

http://takdladsm.blogspot.com.

blog „DSM: po drugiej stronie okienka” y na stronie 
http://takdladsm.blogspot.com/,
strona „Tak dla DSM” w serwisie –
https://www.facebook.com/pages/Tak-dla-DSM/206263802749991,
oficjalne konto Dziekanatu Studium Magisterskiego na Twitterze –
https://twitter.com/Dziekanat_SM.
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(zob. rysunek 1), natomiast 
strona na Facebooku i konto na Twitterze
komunikatów w tych dwóch serwisach informuje o wpisach w blogu i stanowi link 
do tych wpisów.

2.

studentami ni

o-
j-

zadaniem. 
o-

.
o-

serwisów w grudniu 2013 r. na studentach z losowo wybranych grup studenckich 

n-

-

25 studentów I semestru,
36 studentów II semestru,
47 studentów III semestru,

Niewielka liczba respondentów z ostatniego semestru studiów wynika ze spe-
cyficznego charakteru tego semestru – obejmuje on nie

k-

pracy magisterskiej. 
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3.

n-

k-
cji informacyjnej. 

Rys. 2. Odpowiedzi respondentów na pytanie o to, kiedy po raz pierwszy skorzystali 
z serwi

.

Jest to informacja o tyle zaskakuj
o-

nie WWW DSM. Natomiast prawie jedna trzecia tej grupy ankietowanych zadekla-
Jeden ze studen-

20,4%

15,9%

41,6%

22,1%

0% 20% 40% 60%

ponad rok temu 
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Rys. 3. o-
wych DSM, na pytanie o przyczyny tej sytuacji

o: .

z-
a-

informacji z in stron WWW dziekanatu, czy 
tablic informacyjnych przed dziekanatem)

y-
„przedstawienie propozycji 

Rys. 4. Odpowiedzi respondentów na pytanie o ód a korzystania 

.

a-

8,7%

30,4%

0,0%

60,9%

0% 20% 40% 60% 80%

inny powód

potrzebne

5,6%

34,4%

6,7%

53,3%

0% 20% 40% 60%

inny powód
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jest adresowany. 

5).

Rys. 5. korzystania z-

.

a-

a-

n-

pytanie.

15,6%

28,9%

27,8%

26,7%

1,1%

0% 10% 20% 30% 40%

przynajmniej raz w tygodniu

przynajmniej raz dziennie 
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Rys. 6. dokonywania wpisów w serwi-

.

Podsumowanie

w-
nie. Jednak istnieje spora grupa, która nie jest zainteresowana korzystaniem z tego 

.
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THE USAGE OF SOCIAL NETWORKING SERVICES IN CONTACTS 
BETWEEN THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION AND STUDENTS

Summary

The article presents the survey results concerning students, users of official social 
networking services of the dean's office at the Warsaw School of Economics. The study 
showed that social networking sites can be successfully used as an auxiliary tool for 
communication with students.
Keywords: information society, social networking services, blogs, intra-organizational 
communication
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1

K OSPODARCE –

Streszczenie

Rozwój wiedzy i przetwarzanie informacji we 
- w-

.

big data.

Wprowadzenie

Nowa Gospodarka gospodarka opar-
ta na wiedzy r-

usprawniania 

pierwsze – Ramona 
2011, s. 266), a po drugie – elastycznie dosto o-
operantów i klientów.

1 Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych. 
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z-

1. ce

a-

i technologicznej. 
Nowej 

Gospodarce za najistotniejszy czynnik wzrostu a-

najlepsze 

” (Howkins 2001, s. 84), a przedmiotem transakcji w gospodarce 
k-

tów naukowych, produkcji technologii, projektowania, architektury i szeroko poj
tej kultury i sztuki, chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe, patenty itp. 
(Howkins 2001, s. 85). Florida, r-
ce (Florida 2010, s. 338–339), o-

(Florida, Tinagli
2004, s. 35). Cunningham konieczne jest rozumienie gospodarki 

e wzrost gospodarczy, ale 
poszerzenie o

innowacje i rozwój (Cunningham 2008, s. 80). Nowe technologie i innowacje po-
e utalentowanych i twór-

e-
do oto-

2.

W I biznesow l-
nych,
ponad lokalny rynek odbiorców. o-

ci posia-
Szczególnie 
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, zaistnienie lokalnego biznesu w tematycznym 
do rozmiarów 

globalnym.

W
ym klientem prowadzi do masowej 

rtualnej ofe-
relacje 

komputerowe to istotny element konsumpcji wirtualnym (Seo 2013, 
s. 1542).

u-

konsumentów otrzebami jest nie-

-kulturalne.
W ram l-

o-

enie wolumenu 

ujednolicanie schematu wyborów zakupowych.
e-
e-
r-

czeniu 

ECCO Walkathon –

kilometrów w okr z-
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e-
w-

o-
skierowanego do 

ykorzystany z-

o-
bów jego dystrybucji i ewentualnie form serwisowania. Szczególnie badania marke-

i-
y-

ym zyskiem lub innym
iem

sieciach

poszerzanie kontaktów biznesowych,
dobre relacje z klientami,
pozyskiwanie nowych klientów,

,
(Pola 2012, s. 105).

nawet na k-
tach gift economy). Idea daru polega 

y, nauki, stosunków 
(Wassilew 2012, s. 844–852). Gospodarka daru funkcjonuje tam, 

intelektualny 
z podobnych darów wnoszonych przez inne osoby (Kelen 2001, s. 165).
W

itp.
podobne dary 
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3.

a-

kreatywnej . Niestety wg 
e-

i-
i-

B

poziomem wyklu-
czenia cyfrowego w populacji, czyli odsetkiem osób, które dotychczas nigdy nie 

ergo

(linia kropkowana na rysunku 1). Porównania dokonano dla dzie-

o-

W gospodarce opartej na wiedzy pracownicy na co
,

komunikatory (Skype), serwisy e (Facebook), mikroblogi (Twitter),
cloud computing wykorzystywany do przechowywania zasobów w chmurze (Dro-
pbox) lub do (Google+), e-
nia osobiste typu iPad lub smartphone. n-
sowane, wielu polskich firmach.
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Rys 1. o-
2

.

Niskie 

–

w wieku produkcyjnym, szczególnie w porównaniu z krajami skandynawskimi.

4.

potencjalnie wszy-
e-

tworzeni komentowania i-
czenia nia ,

2 – z 2010 r.,
w PKB – – z 2013 r.
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filmów etc. w-

z-
o-

fan pages) firm, osób (publicznych) lub 
-

crowdsourcing) oraz
n-
z-

podstawie analizy kampanii wyborczej
o-

wania). 

stworzeniu na potrzeby egzystencji w wirtualnej przestrzeni informacyjnej

osobowo-

i-

jako uniwersalny identyfikator klienta w systemach transakcyjnych wielu firm (Po-
forma korzystania z porta-

o-
bów.

Podsumowanie

o-
gii” (Creative 2004

komputerowe, fotografia, sztuki plastyczne i malarstwo, a -
o-
e-
z-
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pre

zypadku 
o-

cia typu wiki), jak i prze n-

informacyjno-komunikacy
big data), które 

d-
a-

walor –
ch osobo-

a-
e-
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CREATIVITY IN THE NEW ECONOMY – SOCIAL PERSPECTIVE

Summary

Knowledge development and processing of information in the modern, global 
economy takes place through information and communication technologies and the 
extraordinary creativity of the users of these technologies. From day to day new busi-
ness solutions are formed based on creative ideas and the ability to use multi-channel
communication with the customer. Social networks are now not only a necessary com-
plement to communicate, but are also a source of inspiration for new methods of obtain-
ing market information, e.g. on the basis of big data analysis.
Keywords: creativity, social network, New Economy
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Uniwersytet Opolski

MPUTERYZACJI I INFORMATYZACJI 
NA TECKIEGO SYSTEMU OBS

Streszczenie

a-
mach Uniwersyteckiego Sy

przez nich wskazywanych.
informatyzacja, komputeryzacja, e-administracja, USOS, technologie 

komunikacyjno-informacyjne (ICT), nowe media 

Wprowadzenie

y-
ji1

e-
rwaniu od technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT) (Mrugalska, Wyrwic-
ka 2013, s.
w

1

komputerowego i oprogramowania, a informatyzacja jako wykorzystywanie technologii informa-
cyjnych w praktyce.
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cych przepisów prawa. 

1.

ach 90. XX w. z-
nyc w uczelniach

nego administrowania w polskich 
stosunkowo y-

w zasadzie tylko 
l-

-
et al. 2013, s. 332–333):

zapisy na przedmioty, plany za-

baza informacji o poszczególnych studentach ( e-indeks, historia 
studiów, informacje o stypendiach);
baza informacji o przedmiotach nauczania ( liczenio-
we, sylabusy);
wyszukiwanie, raportowanie, ankietowanie;
archiwizacja danych.

y-
e b-

tych ostatnich wymieniane 

technologii 2002, s. 115–120).

2.

- prze-
w



… 325

n-
i-

stratorzy systemu i pr y-

i pracownikom naukowym wprowadzanie d e-
–105). W ramach USOS- i-

kacje takie jak (www.usos.edu.pl/serwisy):
UL (Uniwersyteckie Lektoraty) – k-

SRS (System Rezerwacji Sal) – a-

APD (Archiwum Prac Dyplomowych) – katalog elektronicznych wersji 
prac dyplomowych wraz z recenzjami i danymi autorów;
Ankieter –
akademickiej;
Planista – aplikacja ws
Informator ECTS –
ECTS.

Dla uproszczenia w niniejszym opracowaniu do opisu wszelkich e-
w ramach systemu 

System USOS tworzo -NET, który to z kolei 
m.in.

i dostosowywanie standardów polskiego szkolnictwa do warunków zachodnich 
(zob. www.frse.org.pl/media/tempus). Projektem USOS kieruje stowarzyszenie 

n-

EUNIS (Elite Award of 
Excellence in implementing Information System for Higher Education) przyznawa-

europejsk organizacj
szych uczelni (European University Information Systems) 
(www.usos.edu.pl/wyroznienia).

Funkcjonowanie 
W 2. Jakkol-

wiek Afeltowicza -u
zjawiskiem naturalnym,

, co nowe i nieznane (Afeltowicz 2011,
s. 106), -u

2

fanów.



326

e-
tów badania kwestionariuszowego3

Rysunek 1 prezentuje wady systemu w opinii 
badanych studentów4.

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

-

Rys. 1. Negatywne aspekty systemu USOS w opinii badanych studentów

2013.

, problemy technicz-
ne USOS-u
ten aspekt. jest brak mo

online. Z punktu widzenia rozwoju e-administracji 
jest to problem szczególnie istotny. Idea rozwoju e-

oprogramowania. Jak pisze Grodzka: 

3 k-
terze ek

e-administracji na uczelni w ogóle. W badaniu uczestniczyli studenci jednego z polskich uniwer-

ji na temat metody oraz szersze spektrum 
.

4

.
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- a-
j-

szym zadaniem, przed jakim stoi e-government, je

e-
j-

2009, s. 59–60). 

Tymczasem w wielu polskich uczelniach nadal e-
gólnych wniosków zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej – papiero-
wej. - y nie jest 

( 2009, s. 61). j-
-administracja ma na celu 

skrócenie czasu transakcji, zmniejszenie jej kosztów, i-
ków 2011, s. 26)

. k-

W przeprowadzonym bada-
niu respondenci odpowiadali otwarte i-
sowej dot

-u ó-
-

przykrych, a czasem dotkliwych w skutkach sytu a-
dzone przez pracowników dane lub sytuacje, których istnienia system nie przewidu-
je). ó-

dzin dziennie. 

e-
spondentów kwestia rejestracji na przedmioty. W wypowiedziach studentów nader 

ten lepszy” i-
USOS-u. Reje-

stracja w ramach tej aplikacji
– i-

jak ( etonów itp.);
rejestracja na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.

u-
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Co do zasady bowiem l
I

e-
w momencie, jest to 

proces z . www.natemat.pl/
49877,nie-spie-bo-odswiezam-usos-a-prawda-o-systemie-czy-niepotrzebne-narzeka
nie-studentow). 
system komputerowy, przeprowadzany z wielu j-

www.obfusc.at/ed/ddos_pl.html). Jednak w tym 

-u. Rysunek 2 prezentuje opinie 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

-

Ja

Rys. 2. Pozytywne aspekty systemu USOS w opinii badanych studentów

2013.
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Podsumowanie

Implementacja i poszerzanie zakresu e-
romna szansa. 

-

s. 41) oraz
e- e-
kwen

im realizacje wielu spraw. B
-dziekanatów. W ten sposób 

-
z czynnikami pozainfrastrukturalnymi, jak np. negatywny stosunek obywateli do 
e- o-

o-
w

o-

ecie coraz 
e-

ó-

studentów), jak i administratorów systemów.
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, w: Europ a-
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, Rynek – – Kultura (publikacja 
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(2002), a-
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SOCIAL ASPECTS OF COMPUTERIZATION AND INFORMATIZATION 
ON THE EXAMPLE OF USOS SYSTEM

Summary

The article describes computerization and informatization processes in higher 
schools in Poland and its social aspects. Firstly, it focuses on USOS (Uniwersytecki 

shows how students evaluate implementation of USOS. The article describes especially 
advantages and shortcomings of USOS functioning.
Keywords: computerization, informatization, e-government, ICT, new media, USOS
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DOBROWOLSKI, BENEDYKT IGNACZAK
1

BADANIA PORÓWNAWCZE WYKORZYSTANIA INTERNETU
PRZEZ STUDENTÓW WYBRANYCH UCZELNI

Streszczenie

l wyniki a-
nia z Internet

w poszczególnych uczelni. 
a-

cyjne

Wprowadzenie

” (D
r. wy-

w tej grupie wiekowej zaledwie 1%. Natomiast z raportu Centrum Badania 
ko-

wym 18–
93% (CBOS 2013). 

1 nia.
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internautów
komunikacja (poczta elektroniczna, komunikatory);

szukanie rozrywki (internetowe radio i telewizja, granie w gry online),

dokonywanie zakupów (serwisy aukcyjne, sklepy internetowe itp.).
a-
a-

dowców. 
o-

w przypadku osó

1. Badania literaturowe

studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz 
(Lorencowicz, Kocira 2012). 

–
W omawianych badaniach zidentyfikowano przeszkody
ograniczenie wykorzystania technologii internetowych. Wynika one 
takich jak: uwarunkowania zdrowotne z do-

oraz szkodzi zdrowiu (20%). 
prowa-

(Lorencowicz, Kocira 2009). Wów-

przede wszystkim do komunikacji –
n-
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Niemal 3/4 cznych, a 58% studentów 

W listopadzie 2011 r.

ug oferowa-
nych przez Internet (Kurzyjamski, Pawelczyk 2011). Podobnie jak w badaniach Lo-
rencowicza i Kociry z 2009 r., s u-
nikacji – wszyscy oni korzystali z poczty elektronicznej, a 92% z komunikatorów. 
Kolejnym – e-

i filmami, niemal 3/4

sieci oprogramowania ( aukcjach interneto-

ultatów otrzymanych 
w badaniach Lorencowicza i Kocir y-

o-

aw-

przeprowadzone w maju 2011 r. na 
l-

skich miastach promocji wiedzy (Kulczycki 2011). Przebadano 
o-

ki (96%) i ponownie o ponad 
Lorencowicza i Kocir W po-

o-

2.

u-
i-

techni
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tanowili studenci studiów licencjackich lub pierw-
szych trzech lat w przypadku Uniwersytetu Medycznego.

czterech lat. Tylko 
r-

d-
na

a-
cy. Nieoczekiwanie wysok
u znajomych (28%).

e-
zentowano na rysunku 1. Niemal wszyscy respondenci wskazali sprawdzanie pocz-

e-
y-

trzeciego w rankingu Tweetera). Dla 3/4 badanych Interne
o-

Rys. 1. 

zak 2014.

ó-

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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z osobam a-

y-

e-

szukania opinii o produktach i porównywania ich cen, a samych zakupów dokony-

o-
a-

– o-

% badanych studentów.

Rys. 2.

.

Lorencowicza i Kociry) 
– 70% – e-

e-

n-
u-

– 40% – by e-

2% 4% 

24% 

34% 

20% 
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–

– -booki. Z kolei 

Wy-

w gry online.
Ostatn

e-

y studentami poszczególnych uczelni
i-
y-

echniki 

Rys. 3. l-
nych uczelni

.

orzystanie z Inter-
a-

o-

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

AM 

UM 

AWF 
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a-

46%).

studentów Akademii M
k-

czasie z kolegami z roku w celu wymiany informacji (rysunek 4). Odsetek takich 
o-

Rys. 4.

opracowanie .

u-

z pli-

Odmienne zachowanie prezentowane przez studentów poszczególnych uczelni 
,

Internet i wybierane sposoby realizowania tych zakupów. Najrzadziej w sieci ku-
powali studenci Akademii Muzycznej –

,

i
podobnie powszechnie jak o tyle y-

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

AM 

UM 

AWF 
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sach zakupów grupowych 
u-

Rys. 5.

wie Ignaczak 2014.

e-

Muzycznej i 

a-
o-

a-

Podsumowanie

u-
dentów poszczególnych uczelni. 

r-

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

AM 

UM 

AWF 
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lni 

pliki zawie
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COMPARATIVE STUDY OF INTERNET USE BY STUDENTS 
OF SELECTED UNIVERSITIES 

Summary

The purpose of this paper is to present and discuss the results of a survey study
concerning the use of Internet by students. The survey was carried out among 414 stu-
dents of four Wroclaw’s universities. Most popular Internet activities are presented and 
the similarities and differences between activities of students from various universities 
are identified and analysed.
Keywords: Internet, student, Internet use, information society
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MACIEJ ROSZKOWSKI
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny1

MIGRACJA MASZYN WIRTUALNYCH W ZASTOSOWANIU
ORGANIZACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Streszczenie

a-

e-

w zastosowaniu organizacji infrastruktury technicznej.
wirtualizacja, migracja, klaster HA, FT, DRS

Wprowadzenie

na podstawie
technologii informacyjnych

Z
a-

twia w Powstaje infrastruktura tech-
niczna, która na podstawie technologii migracji maszyn wirtualnych jest w stanie 

hipernadzorcy na serwerze fizycznym (Roszkowski 2012). Hipernadzorca nadzoru-

(Halet-

1



Maciej Roszkowski342

hy 2011) o-
duktu VMware vSphere 5.5), serwery Hyper-V (wchod

Tanenbaum 2003).

1. Migracja maszyn wirtualnych

Migracja maszyny wirtualnej jest procesem przeniesienia:

aktualnie uruchomione progra-
my, ich dane oraz wyniki ich pracy),

dysku twardego z zainstalowanym system operacyjnym i oprogramowaniem),
o-

nemu maszyny wirtualnej z otoczeniem).

plików maszyny wirtualnej (Guthrie, Lowe, Saidel-Keesing 2011). W praktyce 
z-

Oprogramowanie do wirtualizacji ba
o-

bach maszyn wirtualnych. Rodzaje migracji maszyn wirtualnych ze 

migracja na zimno (ang. Cold Migration) – a-
cyjnym na maszynie wirtualnej dokonywane jest przeniesienie stanu maszyny 
wirtualnej na inny serwer fizyczny i/lub przeniesienie dysków maszyny wirtu-

;
Live Migration) – przy uruchomionym systemie ope-

racyjnym na maszynie wirtualnej dokonywane jest przeniesienie stanu maszy-
ny wirtualnej na inny serwer fizyczny i/lub przeniesienie dysków maszyny 
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Migracja stanu maszyn wirtualnych i migracja dysków maszyn wirtualnych 

acierz dys-

Hyper- ”
(Microsoft 2014) um a-

czenia sieciowego (1Gb/s). Podobny mechanizm w produkcie VMware vSphere 5.0 
e”.

konwersja serwerów fizycznych (ang. P2V, physical to virtual),
konwersja maszyn wirtualnych ut o-
wania wirtualizacyjnego (ang. V2V, virtual to virtual).

n-

dysku).
a-

e-
nia i alokacji zasobów.

2. S

High Availability) to system 
m-

tomatycznie po krótkookresowej 

a-

r-

operac
s-

zostanie ponownie uruchomiony na tym samym serwerze fizycznym.
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z-
(VMware

2014) (Microsoft 2014) w produk-
ci o-

a-
ilability.

oprogramowania agenta, które jest odpowiedzialne e-
rami ESXi w klastrze HA. Jeden z serwerów ESXi jest serwerem typu Master (ser-

typu Master jest odpowiedzialny za monitorow
typu Slave oraz wszystkich maszyn wirtualnych chronionych przez klaster HA. 

ESXi (VMware vCenter Server) stan klastra HA. 
e-

wybiera maszyny wirtualne, które poddaje procesowi migracji oraz wybiera serwe-
ry typu Slave, na których to serwerach m , a na-

(Heartbeat). Komunikacja serwera typu Master 
. Point to 

Point Protocol
(M

a-

u-
chomionych w swoich zasobach) oraz za raportowanie stanu maszyn wirtualnych 
do serwera typu Master. Serwer typu Slave monitoruje stan serwera typu Master, 

e-

zej 

nazwy serwera ESXi (na podstawie mechanizmu Managed Object ID).

3.

Fault Tolerance) to 

u-
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a-
szyny wirtualnej na drugim serwerze fizycznym.

(VMware 2014)
awarii zostanie zaprezentowana e-
rance.

z-
n-

ce dla podstawowej maszyny wirtua t-
e-

, jest dokony-
wany automatycznie przez mechanizm VMware Distributed Resource Scheduler, 

– przez serwer ESXi. Obydwie 

a-

przechwytywany przez serwer ESXi. Me-
y-

h-

4. bów

e-

o-
(Troy,

Helmke 2012) r-
formance and Resource Optimization w produkcie Windows Server 2012 R2. 

zostanie zaprezentowana 
Scheduler.
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Grupa serwerów fizycznych ESXi nadzorowanych przez mechanizm VMware 
DRS posiada o-

e-
zasobów, mechanizm VMware DRS przydzieli 

tej maszynie dodatkowe zasoby na serwerze ESXi. Alokacja dodatkowych zasobów 

ych przez inne ma-

ESXi na inne serwery ESXi). 
e-

chanizm DRS przedstawia propozycje optymalnej migracji maszyn wirtualnych), 

tworzone przez mechanizm DRS, ale migracje maszyn wirtualnych podczas pracy 

wykonywana automatycznie przez VMware DRS).
Wybranie trybu konserwacji serwera fizycznego ESXi spowoduje automa-

l z-
ne ESXi.

5. migracji maszyn wirtualnych

a-
i-

maszyn wirtualnych.
Proponow stosuje wszystkie systemy 

HA), 
(FT), system wirtualny równowa-

(DRS) (rysunek 1). Na czterech oddzielnych 

ESXi 5.5. Poszczególni hipernadzorcy zainstalowani na serwerach fizycznych 
aszyny 

A3). Oznaczenia (1) i (2) na rysunku
–

–

Wszystkie maszyny wirtualne uruchamiane w ramach czterech serwerów ESXi 
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C. 
W sytua

.

Rys. 1. zastosowaniu organizacji 
infrastruktury technicznej

ne.

a-

której zostaje wybrany nowy serwer typu Master (serwer B). Serwer B dokonuje 
natychmiastowej migracji maszyn wirtualnych A2 i A3 na serwery B i D (technolo-

A1 uruchomiona na serwerze 
o-
o-

(technologia FT).

Podsumowanie

Zapisanie wszystkich informacji potrzebnych do funkcjonowania systemu 
s-
e-

nie wszystkich danych maszyny wirtua

HA DRS

FT

Hipernadzorca A – Master (1)

A1 A2 A3

   Hipernadzorca B

B1 B2 B3 A2

Hipernadzorca C – Slave

A1 C1 C2

Hipernadzorca D – Slave

A1 D1 D2 A3

Slave (1)
Master (2)

vLockStep (2)vL
oc

kS
te

p
(1

)
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o-
mu operacyjne-

na 

wirtualnej, który jest niszczony dopiero w ostatnim momencie migracji.
W ramach migracji

poszczególnych elementów systemu operacyjnego zainstalowanego na maszynie 

serwer online gry internetowej 

ch na 
maszynie wirtualnej.

Organizacja infrastruktury technicznej na podstawie technologii wirtualizacji 

zminimalizowanie czasu nieplanowanych przestojów serwerów fizycznych oraz

i powrót do pracy po awarii serwera fizycznego lub awarii systemu operacyjnego 
maszyny wirtualnej. awarii zapewnia 

i alokacji zasobów z-
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VIRTUAL MACHINES MIGRATION USED FOR ORGANIZATION 
OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE OF INFORMATION SOCIETY

Summary

In the article were presented three systems uses for migration of virtual machines: 
High Availability, Fault Tolerance and Distributed Resource Scheduler systems. There 
is proposed an environment of Virtual machines migration used for organization of 
technical infrastructure of information society.
Keywords: virtualization, cluster HA, FT, DRS

Translated by Maciej Roszkowski
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Wprowadzenie

Zarówno w publikacjach popularnych dzienników, jak i wydawnictw nauko-

z-

w ranki k-
”

i-
” o-

logiami ICT.

, s

e-
o-
p-
a-
a-
r-
o-
e-

stwa informacyjne-

–2013.

1.

.
e-
-

aradygmatów kontrowersj stanowiska ortodok-
syjnie klasyczne, a z drugiej bardzo otwarte,

”

punkt odniesienia” (Covey 2012, s. 19–50) a-

– s ,
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– s ,
–
–
–
– gospodarka oparta na wiedzy.

(Polska 2009). Wylicza on 10 

1, s. 196–199).

mniej kontrowersyjna jest propozycja opublikowana przez Ministerstwo Gospodar-
ki, a wypracowana przez 150 przedstawicieli ze 115 firm i 7 organizacji zrzeszaj

partnerstwie (Wizja 2013) e-
fakt e

”

(Vision 2010) k specyficznych dla 

o-
unku

1 przedstawiona jest graficzna interpretacja tego modelu w postaci trzech tarcz 

r.

a-
ufanie obywateli do instytucji publicznych i do siebie nawzajem. Z tego powodu 

silnie skorelowany z dobrobytem materialnym, poziomem cywilizacyjnym oraz

y-

n-
–

poziomu rozwoju gospodarczego” (Vision 2010, s. 23)
z-



354

o-

Rys. 1. -gospodarczego w Polsce do 2050 r.

na podstawie Wizja 2013, s. 15.

-gospodarczego 
w Polsce do 2050 r.
i wiedza pracowników firmy (Vision 2010, s. 26). a-
sobów niematerialnych o zasad wiek stra-

e-
o-

zeci kluczowy obszar rozwoju 
-gospodarczego w Polsce do 2050 r., jaki zidentyfikowano tj. infrastruk-

yfrowe).

2. Charakterystyka przeprowadzonych eksperymentów

W 2013 r.

ów zachowa-
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. Do tej pory
h eksperymen-

tów. Etap pierwszy
o-

osób 
projektowego/roboczego. pierwszego sta-

nowi:
– –2008,
–

ekonomiczny.

–
– ignorowanie wyników badania predyspozycji indywidualnych podczas kom-

pletowania 
–

a-
gania projektowania systemów informatycznych (CASE),

–
–
–
–
–

liderom-indywidualistom o-
w).

i-

integracji towarzyskiej. Wyniki
h

z uzyskaniem oceny. P i spe-
(Sala, 

–373). 
Etap drugi e-

k-
y twórczej, 

a-
– MS Word lub OpenOffice Writer, 

oraz edytor kalkulacyjny – MS Excel lub OpenOffice Calc, oraz edytor graficzny –
Paint lub Draw, lub PowrPoint, lub OpenOffice Impress, ArgoUML, StarUML, 
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W drugim 
– podano 

zestaw prostych, rozumianych potocz i-
medialnych, e-

, e-

– papier firmowy, makieta dokumentu ( CV), korespondencja seryj-
na, gazetka firmowa;

– logo, wizytówka, ulotka, plakat, schemat organizacyjny, klip promocyj-
ny/informacyjny (pr w-

– faktura, wykres Gantta, projekt kalkulacji i wizualizacji wyników;
–

poczty elektronicznej, sieci komputerowej.
m-

–
– l-

timedialnych (z pomin
decydentami) firmy. 

drugiego stanowi:
– –2013,
– o-

fil ekonomiczny i 240 profil medyczny.

–
mózgów),

– e 
ograniczone jest do minimum),

–
–
–
–
–

y-
poziomie. 

”
drugim przeprowadzonych eksperymentów.
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3.

W latach 2008– , a w 2011 r. ( 2011, 
s. 78–80)

tylko 

wnych innowacyjnie, bo naj-

– tylko ok. 11%.
inno-

projektowania stron internetowych,

badania rynku,

multimediów.

e j-
r-

skich pracownik aktywny w indywidualny

–
oty zorien-

towane proaktywnie, n-
formacyjnym. Niestety wyniki uzyskane w etapie pierwszym eksperymentu i przez 

Na rysunku 2 przedstawiono porównanie wykorzystywanych umiej

u-
alnie w etapie drugim r-
skich, ekonomicznych i med
(2008–
(2008–

.
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Rys. 2. a-
drugi 2008– –2010) 

w prze y-
gaszona”

l-
nej (nie tylko na studiach niestacjonarnych i podyplomowych, uniwersytetach trze-
ciego y-

- e-
-

r-

brakuje e-

liderów, kierowników proj
o-
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Podsumowanie

stwa informacyjnego e-

o-
sowane bez systemowego stymulowania. Niestety brakuje instytucjonalnych inicja-

1, s. 110–112).
Z perspektywy lat 2020, 2030 lub 2050 historia oceni czy taka swoista strate-

-
- a-

–2007 oraz 2007–2013 (w tym pro-
a-
l-

sce:
–
–
–
–

y-
a-
n-
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THE SELECTED ASPECTS OF INNOVATION STIMULATING 
OF THE INFORMATION SOCIETY

Summary

The knowledge based economy is associated with the cultural identity open to the 
socio-economic and technical values that are disseminated in the context of the infor-
mation society. Unfortunately, the concept of Toffler occurred during weaker identity 
and closing feeling of to trends coming from western culture. The authors justify the 
need to stimulate the use of selected methods, skills, and attitudes towards key value 
through the results of their own and CSO research. The authors verified the effective-
ness of simple actions mobilizing activity, creativity and innovation through moderated 
simple and useful application of ICT. The authors warn against not seeing the problem 
of social capital and human capital, which can be a serious barrier to further develop-
ment or even impossible to maintain the current level of socio-economic development.
Keywords: social capital, human capital, innovation

Translated by Piotr Kulawczuk
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ECO TALENT 2013 AS A MODERN WAY TO EDUCATE AND PROMOTE
ECO-ENTREPRENEURSHIP AMONGST STUDENTS AND ALUMNI (CASE STUDY)

Summary

Eco Talent 2013 is the Project organised by Amber Eco Ltd. in Katowice in coop-
eration with Katowice School of Economics (GWSH) the main goal is to promote inno-
vative pro-ecological ideas in business, and increasing the environmental management 
issues among students and alumni of Polish universities. They have a chance to imple-
ment and set up their own companies in cooperation with experienced businessmen, by 
presenting their ideas during the Eco Talent 2013 Project. The article presents the re-
sults of surveys conducted by the author, who is Project Manager of Eco Talent 2013. 
Keywords: eco-entrepreneurship, ecology, sustainable marketing, project management, 
case study

Introduction

The contemporary world and especially the global economy and politics fo-
cuses on sustainable development issues, that influence everyday life of people 
worldwide. Recently it became even more important to promote amongst individual 
consumers the ideas of pro-ecological attitudes, developing their greenness and 
educate to implement the rules of sustainable development in practice. Nowadays 
both companies and individual consumers care more about their environment and 
the ways how we use the resources and reuse them then it used to be. The main 
ideas of ecological attitudes are not recent – in 1971 B.Commoner articulated four 

1 K
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laws of ecology including the first one that everything is connected to everything 
else – the ecosphere sustains people and everything they do (Commoner 1979, p.7).
This statement gives the background for all the contemporary efforts put by produc-
ers, suppliers, governments and individual consumers who care about the environ-
mental development in a sustainable way. But nowadays the consumers ecological 
awareness has grown to the level that its importance is a key factor for companies 
marketing strategies (ICG 2009). Even though in 2000 the research showed that 
generally environmental awareness of Polish society is low – only 18% of Poles 
found the need of preserving the balance in nature as important and just 22% of 

-Jurczak 2000, p. 235). Ten 
years later it occured that awareness has grown and it is much better, but still a lot 
can be done in sustainable development education. Environmental sustainability is 
the ongoing preservation of essential ecosystems and their functions, but it is not 
only about the environmental sustainability that consumers and producers should 
care about. The economic sustainability is also a must for human welfare. The eco-
nomic sustainability is defined as the ongoing ability of the economic system to 
provide for all human needs (Martin, Schouten, 2012, p. 14). The global economy 
has the greatest impact on both the social and natural environment. 

The very important factor for sustainable development is the consumers` 
greenness. Sustainable marketing engages consumers meaningfully in marketing 
processes (Willard 2002, p. 12). Consumers stopped being just the sales targets, in 
many ways they became also co – marketers. Some green consumers actively influ-
ence other consumers through word-of-mouth and by social media – especially viral 
marketing (including forums, blogs, customer review sites and other social media 
like Facebook or Twitter) (Meermans 2013). Due to IT development it is very 
popular to share opinions and information, as well as engage in dialogue with sup-
porters, detractors and neutrals. It helps to create the brand in a short period of time 
as well.

A key role of sustainable marketing is to remove as fully as possible the barri-
ers to sustainable consumption and actually teach the consumers how to consume in 
a sustainable way. In order to improve ecological awareness formal and informal 
education is implemented on every stage of education (Lis -
p. 50). The sooner the education begins the stronger and more effective the results 
are. That helps also in developing and implementing at companies better marketing 
strategies based on environmental issues, because these young people become one 
day the owners or employees. The knowledge and understanding, as well as care-
fulness about environment will bring the benefit for all society in the future.
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1. Eco-Talent 2013 as a way of developing eco-entrepreneurship 

To fulfill that goal Amber Eco Ltd. in Katowice that is a company dealing 
with environmental management, helps other companies to prepare the procedures 
of recycling and the environmental documentation, as well as educating the clients 
on environmental issues due to law changes, decided to implement the new project.
Amber Eco Ltd. was founded in 2010 based on the strong business fundamentals of 
the previous company, as well as high experience and passion of their managers and 
employees. Amber Eco main goals are to promote ecological solutions, ecological 
working styles amongst their business clients, and above all smart waste manage-
ment. The company deals with its customers mostly on waste management, train-
ings and workshops and building their CSR policy based on sustainable marketing 
and management that are the priority ideas for Amber Eco.

Ecological attitudes of consumers are as common as the ecological approach 
of companies, suppliers and government. That creates the new image of the sustain-
able market. The increase of ecological and environmental interests of potential 
consumers and actual purchasers influence very much the way the companies oper-
ate on the market. That was why the owner of Amber Eco Ltd. started to prepare the
project that as a main goal has to influence and increase the environmental careful-
ness of individuals, as well as building pro-ecological attitudes in business. Espe-
cially in terms of new, young entrepreneurs who finish studies and would like to set 
up their own businesses using the green solutions in economy.

The Eco-Talent 2013 project was created to search and evaluate the possible 
new ideas of ecological solutions in business for all types of companies or individu-
al consumers, that will serve in future entrepreneurships with ecological solutions in 
April 2013. It is a kind of eco-innovative solutions in business incubator. The prize 
for the winning idea is the financial and consulting support by the Organisers due to 
rules in the statutes published online (www.eco-talent.pl). Current project is ad-
dressed to Polish students and alumni only, but in the future the organizers consider 
spreading that idea worldwide to promote ecological solutions in business. There 
are two stages of the Project – the first stage is all virtual (the attendees will register 
their mini business plans online) – and it is the first level of evaluation for the po-
tential winning eco-solution. This stage will have finished by the end of February 
2014. Meanwhile the experts from the Board of Experts will evaluate the ideas
presented online as mini business plan – these ideas that the experts find interesting, 
promising or worth further examination are going to take part in the second stage
that begins in March 2014. The second stage is more detailed for attendees who 
have to prepare not only the detailed business plan but also the presentation that 
will be presented before the Board of Experts live. Then the experts will have the 
opportunity to ask detailed questions and discuss the idea with attendees and other
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experts. The Board of Experts is going to choose the best idea or solution that will 
be supported for business purposes.

To ensure the public about the ecological idea of the Project the organizing com-
pany – Amber Eco Ltd. started the idea in April 2013 by presenting it to the other com-
panies and institutions that are their business partners. Business companies and institu-
tions were eager to help Amber Eco Ltd. in their project. Business Centre Club in War-
saw, Economic Chamber of Non-Ferrous Metals and Recycling in Katowice and 
a private Silesian university – Katowice School of Economics (GWSH) have become 
patrons for Eco Talent 2013. The ideas of Eco Talent were accepted and promoted 
amongst Katowice School of Economics students and the first pre-implementation sur-
vey was done at that university. The part of results that are presented in that report are 
the data collected in May 2013 amongst students of last year studies (70% of respond-
ents) and 30% of alumni, all from Katowice School of Economics. The total amount of 
students who took part in the pre-survey was 109. The survey`s main goal was to check 
the possibilities of introducing the Project on a larger scale in future and get some in-
formation on pro-ecological attitudes of students and alumni towards business and their 
potential future careers in business. This research was the first stage of the marketing 
research strategy due to introducing and implementing the Eco Talent Project in Sep-
tember 2013. At first the project schedule assumed that it would last from September 
2013 till January 2014, but due to many emails with questions and requests of potential 
attendees the organisers decided to change the schedule in order to enable everyone 
who wants to take part such a possibility. The ideas registration will be finished by the 
end of February 2014. Nevertheless at the beginning of January the second research, 
amongst participants and student who were interested in attending the project, was con-
ducted. It was more about the evaluation of the first stage of the project, communication 
with the organisers and general opinions. The amount of respondents in the second 
survey was 96. Both questionnaires were available online.

To keep the similar identity for both the project and the company itself the 
brand images were designed in the same style and are shown below. Moreover the 
main background for ECO in both logotypes is the leaf that symbolises the nature, 
green solution and trees as factors that connects together all of nature, industry and 
humans in a sustainable marketing strategy.

Fig. 1. The common identity of Eco Talent and Amber Eco Ltd.

Source: www.amber-eco.pl.
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The idea of Eco-Talent is based mostly on sustainable marketing and man-
agement as well as vast company experience on waste management and eco-
solutions that are important for entrepreneurs. The attendees – students and alumni 
will have a possibility to present their green inventions, ideas and modification that 
will improve the ecological approach for the market during both stages in the pro-
ject.

2. Evaluation of Eco-Talent 2013 – the results of online survey amongst re-
spondents

The research has been conducted in two stages so far – the first stage (before 
the implementation of Eco Talent 2013 webpage) was conducted in May 2013 
among 109 respondents, and the second stage was conducted during the first week 
of January 2014 among 96 respondent. Both were based on online surveys, that 
were easy to access by respondents – all of them are actual students or alumni of 
Katowice School of Economics (GWSH). In Eco Talent 2013 there have been over 
30 registered ideas so far, and over 40 universities all over Poland both public and 
non-public sector take part in it by promoting Eco Talent among their students and 
alumni.

Fig. 2. Evaluation of Eco Talent idea and main goals – do you like the idea of Eco Talent? 
(n2013=109, n2014=96, %)

Source: based on own research conducted in May 2013 and January 2014.

The early stage research conducted amongst students and alumni showed that 
the ecological ideas are close to the young generation. The respondents were asked 
to answer the question if they liked the idea of Eco Talent.2 The students` greenness 

2 One of questions in a survey at an early stage of implementing the Eco Talent Project 
was also about the main goals and ideas of the project; respondents have had a short description 
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is strong and they would like to influence the environment in a positive way by 
protecting the environment at the same time as evolving their business careers by 
taking part in Eco Talent. The second stage of a survey showed even more respond-
ents who like the idea of Eco Talent very much, but at the same time almost 10% of 
them have no opinion. All respondents in the first survey were potential attendees, 
in the second sample 70% of respondents take part in Eco Talent, and about 30% 
had that intention but they decided not to take part. About 2% still considers taking 
part in Eco Talent and they have time to decide by the end of February 2014. 

The other interesting issue about the environmental behaviour amongst the 
respondents is paying attention to ecological products in everyday purchase behav-
iour. The collected data showed (in both samples) that almost half of the respond-
ents pay attention to pro-ecological products in their everyday consumer purchases, 
that means how important sustainable marketing and eco-friendly products are for 
contemporary young consumers. Only 8% (in May) and 6% (in January) of the 
respondents confirmed that they seldom pay attention to that issue. There are still 
some people who should be educated or influenced more by sustainable marketing 
communication and that goal may be achieved by Eco Talent Project as well, be-
cause some of the respondents admitted in the second survey that because of the 
Project they started thinking more about ecological issues.

Fig. 3. Level of agreement with the statement: Protection of environment is extremely 
important both in business and in everyday life (n2013=109, n2014=96, %)

Source: based on own research conducted in May 2013 and January 2014.

This tendency is confirmed also by results shown in the next picture – the 
majority of respondents have admitted that they strongly or rather agree with that. 

that was available also online with the rules of taking part in the project; the second survey was 
collected after implementation so the second sample group had complete and more detailed in-
formation on that issue.
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The strong attitude towards pro-ecological behaviour in that group confirms the 
general tendency of young generation for carefulness in sustainable economy, mar-
keting and communication with the market. None of the respondents has admitted 
that environment protection is not important (in May), but there were a few re-
spondents that admitted that in second survey.

The last issue that is extremely important from evaluation of Eco Talent mar-
keting strategy is the perception of the webpage and the way of registration online 
for attendees. The majority of respondents think that everything is very good or 
good in that matter – they like the webpage design (if interested to see visit 
www.eco-talent.pl) and the descriptions of Eco Talent rules, as well as the infor-
mation given by organisers.

Fig. 4. Evaluation of Eco Talent webpage in January 2014 (n2014=96)

Source: based on own research conducted in January 2014.

Some of respondents (over 15%) think that it could be improved, but it is 
a matter of taste on one hand and on the other hand some of that groups mentioned 
that simplicity of the webpage for the Eco Talent purposes is enough. They would 
recommend more sophisticated webpage design for later promotion and education 
in general issues on environmental protection and sustainable development. 

The respondents had more questions in the survey (both stages), but the most 
interesting was the open question in the second survey where they could give their 
opinions on advantages for Eco Talent Project. Below there are some of them:

Eco Talent is my chance for setting up the company with cooperation of busi-
ness experts,
The innovativeness of the Eco Talent idea (never heard about something simi-
lar),
Possibility of showing how creative I am and evaluation of my ideas by ex-
perts on ecology and management,
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14% 

 
2% 

 
7% 
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The idea of eco-company that can be set up for all the society (local communi-
ty will have the direct benefits, but there are also global benefits in a long 
term),
It`s challenging, it`s innovative, it`s interesting,
The idea of Eco Talent itself.
To sum up the research conducted both in May and in January, as well as gen-

eral ideas that promote pro-ecological entrepreneurship amongst young students it 
must be said that they are important for developing the eco-entrepreneurship and 
sustainable marketing concepts. Young people expect not only the knowledge, but 
as well the shared experience on sustainable development and pro-ecological entre-
preneurship.

Conclusions

Eco Talent as a project for education and promotion of eco-entrepreneurship is 
liked by the majority of respondents both at the beginning, before it was imple-
mented, and currently while the potential attendees have still the chance to register 
their eco-friendly ideas online and take part in Eco Talent 2013. It is very important 
for students and alumni that Eco Talent is focused on young people who have inter-
esting ideas and looking for support from companies to run their own business as 
a partnership. It gives them the opportunity to check their application in a real busi-
ness environment – all the experts are businesspeople who have run their companies 
for many years, so they have the right experience and business intuition. Eco Talent 
should be continued and maybe new projects should be introduced for that and 
other segments of the labour market to spread the ecological attitudes and sustaina-
ble economy ideas amongst different segments of people – consumers, companies, 
suppliers and institutions. The second stage of Eco Talent is going to take place in 
Warsaw and Katowice and after that the third stage of surveys (after project) is 
going to be conducted. At last it is worth mentioning that also business sector is 
very interested in progress of Eco Talent and its next editions.
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E-LEARNING AND QMINDSHARE® AS MODERN TOOLS FOR QUALITY HIGHER 
EDUCATION AT KATOWICE SCHOOL OF ECONOMICS (GWSH)

Summary

The process of higher education especially the quality control index in higher 
education in Poland has evolved in recent years. The contemporary higher education 
market and labour market have become very demanding, on one hand students prefer 
different, more modern teaching tools, on the other hand employers expect the alumni 
who can use IT fluently both on domestic, and international markets. The article is the 
continuation of research on e-learning and virtual tools that help in the education pro-
cess at Katowice School of Economics. The results of recent survey show the im-
portance of E-learning, interactive techniques and case studies.
Keywords: e-learning, higher education, technology, distance learning, case study

Introduction

The evolution of the higher education system in Poland over the last ten years 
has influenced the ways of teaching and techniques that lecturers can use during 
their classes and lectures. The changes of education law, different qualifications 
necessary for the labour market purposes, higher expectations of potential and actu-
al students and their employers and mostly higher competition on education market 
are currently the most important challenges that all Polish universities face. New 
technologies can be helpful in managing some of those challenges, especially 

1

2
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amongst the students and their expectations. This article shows the recent survey 
results of students of second cycle studies at Katowice School of Economics 
(GWSH). The research is a continuation of previous evaluations conducted every 
year after some e-learning contents that were introduced to students. The Authors 
focused here on the general evaluation of usage the e-learning platform and sup-
porting tools, like e.g. QMINDShare® by American company Count5 amongst part 
time students.

1. Quality of higher education – challenges and overall perspective

Nowadays the most important for the labour market – and the same for young 
people who want to study is practical knowledge and experience they can obtain 
during the study programmes. It is crucial to adjust the study programmes to those 
specific features that help young people to get their first job. That caused a lot of 
challenges that universities in Poland have to face during the education process. The 
Authors try to share their experience for planning, implementing and evaluation
distance learning tools at Katowice School of Economics in Silesia. The reasons for 
implementing and developing in Katowice School of Economics the e-learning 
system were first of all the European Union funds obtained. On the other hand the 
students market demand that has been observed proved the necessity of using new 
modern technologies during the study programmes. The authorities decided to 
spread the offer not only in terms of study programmes, but method of teaching, 
especially e-learning. The disadvantage of using the distance learning that is very 
often shown as the most important – is the lack of direct contact between a student 
and a teacher. At Katowice School of Economics the first e-learning programmes 
were introduced to students some years ago so there have been some disadvantages 
and advantages observed so far. But in general the lack of contact is not the most 
important, because there are a lot of other advantages that cause increasing popular-
ity of it. Another interesting issue is the QMINDShare® tool that was tested at Ka-
towice School of Economics for six months in 2012 as a tool for supporting 
e-learning that helped the students in learning and remembering the knowledge. The 
possibilities of increasing the attractiveness of study programme for students are 
quite high.

The education system in Poland has been changed for many years, but the 
most influential changes have been observed since 1989 when the free market 
economy became a fact. The factors that influenced that process were very different 
and the level of their influence differed as well. The most important was obviously 
internalisation and globalisation of economy influenced also other sectors, includ-
ing the education one. The free market economy means also in terms of higher edu-
cation the freedom and autonomy in building and implementing the study pro-
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grammes, of course with specific features and templates that are important for 
quality education in certain fields of studies
2010, p. 34–36). This autonomy given by law was the first step to adjust the study 
programmes to the contemporary market expectations and demands. From a very 
early stage it was clear that the higher education system must be similar to other 
European study programmes and ways of teaching. In 2004 Poland became a Euro-
pean Union member, and since then the process of changing the education system 
became quicker (CEDEFOP 2008). But the changes began earlier – before joining 
the EU was a fact. The universities in Poland have been always trying to keep up 
with the contemporary economical and social changes that could be observed
(CEDEFOP 2009). For teachers who are the most important part except students in 
the education system it was obvious that using modern technologies during the 
lectures and workshops is the key to success especially within the private sector of 
education system in Poland.

During the last twenty years there were a lot of social and economical changes 
in the Polish economy and society. Polish students were always very eager to get an
education abroad, but before 1989 it was not so easy to travel for studies abroad. 
Recent years brought a vast change into the education market, because there are 
a lot of study programmes that help to continue the studies abroad (Warsaw Univer-
sity 2009). On the other hand the technologies developed into a stage where almost 
everybody has Internet access on their mobiles and computers, so studying in an
e-learning system became more and more popular in many universities in Poland.
E-learning was first introduced in KSE in 2007 because of KSE distant department 
in Vienna. At the beginning there were some issues because students had to get 
used to a new way of teaching in some parts of their traditional lectures and work-
shops. Since that time KSE experience has grown and in 2011 university was grant-
ed the EU funds for supporting the traditional teaching methods by e-learning 
(blended learning) for at least 10% of each subject curriculum. Currently there are 
over 70 subjects that are supported by e-learning contents on e-learning platform, 
both lectures and workshops. The amount of teaching hours covered by e-learning 
contents per each subject differs from 7 to 12 depending on the total amount of the 
hours within the subject and its complexity. Moreover the blended learning (without 
direct contact with the teacher) is less than 40% of the total amount of teaching 
hours. That gives Katowice School of Economics (GWSH) not only the advantage 
of implementing new teaching methods at study programmes, but also keeps the 
quality of teaching with traditional methods and contact with teachers at the very 
good balance. After implementing each e-learning content and including it into 
study programme KSE evaluates the students progress and also does the surveys 
with students` feedback about the e-learning content and usage of e-learning plat-
form during the semester. The level of students` satisfaction from new form of 
teaching differs depending on the subject and the studies level. The results of the 
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survey conducted in December 2013 showed below are part of the whole Quality 
System Control of e-learning and study programmes at the university.

2. E-learning at KSE (GWSH) – results of evaluation survey

In December 2013 the new part of research was conducted amongst 159 part 
time students who currently use e-learning (subject: Entrepreneurship). 23% of 
respondent were men, 77% – women. The age structure is shown in the table below.

Table 1

Age of respondents in December 2013

Age group Amount Percentage
21 – 25 years old 78 49%
26 – 35 years old 56 35%
36 – 45 years old 21 13%
Over 45 years old 4 3%
Total 159 100%

Source: based on research conducted in December 2013 (n=159).

The majority of respondents think that graphics and easy way to use the plat-
form are its best features. Only 1% of respondents finds the graphics as poor (see 
fig. 1 ). On the other hand the functionality could be a bit better, because less than 
45% of respondents like it very much. Very good marks were given by respondents 
also to support (helpdesk) – more than half of respondents gave a good mark, but on 
the other hand there is still over 15% of students who think that the helpdesk is poor 
and needs to be improved. Regarding the support the respondents had to give the 
marks for instructions (if they are clear and simple) and direct contact with helpdesk 
(by email or telephone) – the results below are shown as a whole. General overview 
on the e-learning platform used in Katowice School of Economics (GWSH) is posi-
tive, but there are some things that should be improve to satisfy the students even 
more and encourage them to use that tool more often.
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Fig. 1. General overview on e-learning platform – Evaluation of E-learning platform fea-
tures (amount of respondents)

Source: based on own research – December 2013 (n=159).

Another issue that was taken under consideration is students` satisfaction on 
using e-learning by lecturers in the study programme (as an addition to live lectures, 
workshops and regular classes). In general respondents are rather satisfied (almost 
half of them) and 10% marked the answer they are very satisfied. On the other hand 
almost 20% of respondents do not like if the lecturers use e-learning to their sub-
jects, they are also a bit older students, so it might be the result of more traditional 
way of learning. The results are shown in the fig. 2.

Fig. 2. Using e-learning – respondents` satisfaction level
Source: based on own research – December 2013 (n=159).

There was also the question about the necessity of using commonly new tech-
nologies in education in the survey. The results are shown below. It occurred that 
the majority of respondents strongly agree or rather agree with that statement, less 
than 4% strongly disagree. It shows how important for students the modern tech-
nologies are.
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Fig. 3. New technologies should be commonly used in education – respondents` opinion

Source: Based on own research – December 2013 (n=159).

One of the most important parts in the research was question of features that 
a good platform should have. The results based on 159 respondents showed that the 
most important in e-learning platform is the lack of e-learning system crash, then 
clear and understandable messages, then less important are in order of frequency: 
interactive functionality, using case studies, nice and interesting graphics and addi-
tional tasks within the subject.

To sum up the general overview on e-learning platform that is used at Katowi-
ce School of Economics (GWSH) is positive, but there should be some slight im-
provements done to adjust it to the users (students). 

3. QMINDShare® as a supporting tool – evaluation and possibilities for future

The QMINDShare® tool was tested at Katowice School of Economics two 
years ago during the classes on international marketing. In 2012 KSE together with 
University of Silesia and American company Count5 conducted a joint programme 
of testing the QMINDShare® application that supports the e-learning programmes 
by helping student to remember the important parts of material and revise it for an 
exam. This tool was for the first time introduced to the Polish market.

The application can be used on mobile or computer that have internet access 
(this is the only condition for using the Q). It sends to student a set of questions to 
be answered (the amount of questions and frequency of sending them depends 
completely on a teacher who sets that at the beginning). If students give the correct 
answers to the question they can get the same question only one more time (for 
revision purposes). But if the students` answers are wrong, then Q application sends 
them the same questions many times (how many times depends on a setting done by 
a teacher). 
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Project Q (the short name for the project at KSE) implemented during winter 
semester was a great success. Q is an application that contacts with students at least 
twice a week and forces them to answer the additional questions (different type –
open, close, multi choice and also a quiz and some games similar to social media 
like Facebook) based on the main material that was discussed during the traditional 
classes and was to be read and prepared on e-learning platform. It occurred that 
students who were using that tool (the experiment consisted of two groups of stu-
dents that were the control groups and two experimental groups that used Q project 
on their laptops) had better marks and in general they remembered more than their 
colleagues from the control groups (without Q as a supporting tool). 

Unfortunately although the students said yes for future usage of the Q tool and 
their satisfaction was very high, as well as the lecturer, the costs to be paid per one 
user were too high and Katowice School of Economics made a difficult decision to 
give up the Q tool as a support for e-learning platform. There is a possibility to use 
it in the future if there are some additional funds for that purpose. 

Conclusions

To sum up e-learning is getting more and more popular at Katowice School of 
Economics and students would like to use that tool on a regular basis. This tenden-
cy is similar in other universities in the region. Students prefer direct contact with 
their lecturers on one hand, but on the other hand they like some new, additional 
and innovative ways of teaching to make the subject more interesting. Especially if 
they can use interactive tasks, case studies and messages used in e-learning contents 
are clear and easy to understand. Katowice School of Economics as an innovative 
university was testing the QMINDShare® application and the results in general 
were very good – students who had access to that application supporting e-learning 
and traditional teaching methods got better marks and remembered easier the mate-
rial from the subjects. They wanted more functionality (the possibility of using it 
not only on their laptops but also other devices – the limitation of that feature was 
on purpose, but in regular usage the QMINDShare® can be used in all kind of de-
vices with internet access). Unfortunately the accessibility of Q tool is limited by 
high costs per user, that is why so far it was only the test of Q amongst chosen stu-
dents once.

Nowadays the range of tools that can be used for teaching and evaluation pur-
poses is getting bigger, so the new IT tools can be obtained. Also the prices for the 
modern technologies that can be used at universities are going down in order to 
increase their range of availability.
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wano przy wykorzystaniu programu Statistica. i-
Excel.
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Tabela 1

aktyw-

Lp.

1. 325

2. 179

3. 402

4. 114

5. 174

6. 116

7. - 57

8. 65

9. 86

z-
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iednio 179, 174, 116 
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to a-
u-

3.
wojewó

e-
zentowano w tabeli 2 i 3.

Tabela 2

innowacyjnej
asortymentu nowe rynki

Poprawa 

produkcji

+,37x-0,67 +,56x-0,65 +,75x-0,94 +,42x-0,57

Inwestycje w dotych-
czas niestosowane 

+,39x+0,10 +,50x+0,16 +,61x-0,05 +,59x+0,19

a) budynki, lokale i 
grunty

+,25x-1,01 +,40x-1,00 +,31x-1,07

techniczne
+,38x-0,06 +,43x-0,00 +,64x-0,24

Oprogramowanie 
komputerowe

+,32x-0,13 +,25x-0,05 +,54x-0,27 +,27x-0,03

Wprowadzenie nowych 
wyrobów

1,05x-0,19 +,97x+0,02 +,83x-0,20 +,58x+0,14

Implementacja nowych 
procesów technologicz-
nych (w tym):

+,45x+0,11 +,64x+0,16 +,94x-0,17 +,86x+0,19

a) metody wytwarzania +,54x-0,56 +,43x-0,43 +,63x-0,67 +,82x-0,43

o-
dukcyjne

+,32x-0,86 +,49x-0,84 +,77x-1,18 +,54x-0,81

+,34x-0,86 +,47x-1,05 +,29x-0,82

o
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Tabela 3

innowacyjnej

Atrybut innowa-
produkcyjnych

jednostkowych 
kosztów pracy

Ograniczenie 
jednostkowej 

- i/lub 

produkcji

Ograniczenie 

naturalnego

przepisów 
i norm

+,56x-0,65 +,37x-0,57 +,72x-0,57 +,84x-0,59 +,49x-0,57

Inwestycje w 
dotychczas 
niestosowane 

tym):

+,93x+0,08 +0,54x+0,19 +,79x+0,22 +,81x+0,21 +,36x+0,23

a) budynki, lokale 
i grunty

+,45x-1,02 +,49x-0,94

b) maszyny i 
h-

niczne

+,81x-0,07 +,44x+0,03 +,58x+0,06 +,69x+0,04 +,43x+0,05

Oprogramowanie 
komputerowe

+,50x-0,10 +,35x-0,04 +,40x-0,02 +,96x-0,06 +,39x-0,03

Wprowadzenie 
nowych wyrobów

+,71x+0,07 +,38x+0,16 +,45x+0,18 +,36x+0,18

Implementacja 
nowych procesów 
technologicznych 
(w tym):

+,66x+0,16 +,51x+0,22 1,13x+0,23 +,85x+0,23 +,45x+0,25

a) metody wytwa-
rzania

+,44x-0,42 +,38x-0,38 +,81x-0,38 +,59x-0,37

o-
produkcyjne

+,65x-0,89 +,76x-0,78 +,77x-0,79 +,62x-0,79

c) systemy wspie- +,46x-0,89 +,37x-0,84 +,98x-0,88 +,69x-0,87

a-

a-
o-
y-
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EFFECTS OF INNOVATIVE ACTIVITYIN THE LOWER SILESIA REGION 
IN 2010–2012

Summary

The aim of the study was to determine the significance of the use of probit model-
ling which was a helpful tool to determine the significance of effects to innovative ac-
tivity, in particular investments in innovations and implementation of new solutions.
The main hypothesis of this paper is the claim that the innovative activity of enterprises 
is dependent on the diversity of factors affecting the parties, and the innovative activity 
can be influenced in different directions by the effects of this processes. The research 
was made among 761 industrial enterprises in Lower Silesia region in 2010–2012.
Keywords: innovativeness, micro and small enterprises, industry, region

Translated by Katarzyna Szopik-





ZESZYTY  NAUKOWE  

NR 809 EKONOMICZNE PROBLEMY NR 113 2014

KATARZYNA WARZECHA
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach1

Streszczenie

, takie jak komputer pem do Internetu, 
laptop, komórka, tablet, smartfon to wszechobecne, nieodzowne i coraz bardziej nie-

i-
ków

studenci, cele 
Internetu

Wprowadzenie

a-
o-

, takie jak komputer stacjonarny, laptop, tablet, komórka, smart-

i-
w pod-

trzymywaniu relacji medium”,

1 Katedra Ek



Katarzyna Warzecha388

Wielogodzinne przesiadywanie w Internecie prowadzi do negatywnych zmian 
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Rys. 1. 

o-

Tabela 1

Miara Komputer 
stacjonarny Laptop Telefon 

komórkowy
Telefon z 

Internetem Smartfon Tablet

(lata)
9,88 17,64 12,34 17,25 18,92 20,36

2505,76 2339,03 374,88 741,01 1033,03 1102,33

Dominanta (wiek w 
latach) 10 18 10 20 20 20

Dominanta (cena w 2000 2000 300 1000 1000 1000
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w wieku 10 lat, pem do Internetu w wieku 20 lat ksza liczba stu-
dentów wskazyw a , a z dost

e-
bywa w sieci ponad 5 godzin dziennie i to zarówno w tygodniu, jak i w weekendy. 
Przy czym ponad 5 godzin dziennie przebywa w Internecie 28% kobiet w tygodniu 

y). Czas 
m, szczególnie 

widoczne jest to w okresie przebywania na sieci od kilku minut do 2 godzin dzien-
nie –

Rys. 2.

Wszyscy badani studenci korzystali codziennie z Internetu, robili to najcz
a uczelni (co trzeci student) i u znajomych (co 

wanych), 

informacji na stronach uczelni na przy

dokonywania zakupów w Internecie i na aukcjach
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a-

odwiedzania serwisów rozrywkowych 
ankietowany stu-

czatach, a-

gotowe prace naukowe, z serwisu Wikipedia korzysta co trzeci ankietowany stu-
dent, a z serwisu Chomikuj.pl c

Rys. 3. Internetu przez
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a-
4

Nk i Facebook. Przy czym, , bardziej popu-
r-

o-

Rys. 4.

(ponad 3,5 
, zarówno w tygodniu, jak i e-

dziennie. 

4 e-
znaczny procent ankietowanych).
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Rys. 5.

studenci obecni ach przegl
danie szukanie 

k-

Dane n
znajomych na ni. Co czwarta kobieta 
ma od 200– –400 znajomych na swoim profilu 

–200

Rys. 6. Odsetek studentów po
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Rys. 7.

Dane przedstawione na rysunku 7 wsk
swoimi 

badanych)
wzg o-

o-
o-

Rys. 8.
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2. 5

Young6 – r-
netu7 y-
nek 2011, s. 78, 83): 

erotomania internetowa – z-
nych;
socjomania internetowa – z-
nych8;

–
– siedzenie przy komputerze, niekoniecznie online;
– sieci.

5 o-
sieci. 

3–0,7% badanych. Od 4% do i-

s
osób Internet stanowi ucie et al. 2006, s. 750–755).

6 Kimberly Young psycholog z Uniwersytetu w Pittsburgu (USA) –
w 1996 r.
w wieku 15–60 lat 

7 r.
y-

„nigdy”, „rzadko”, „czasem” ”, „zawsze”, za które otrzymuje odpowiednio: 1, 2, 3, 4 lub 
5

– o-
–69

(http://www.aplusc-
systems.com/test_uzaleznienia.html – wersja polska).

8 to najbardziej popularne uzale
yjczyków – wynika z e-

prowadzonych na grupie 3 000
. Alkohol, tyto

w „ulubionych” (www.kampaniespoleczne.pl,
15.02.2009)
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Tabela 2

Osoby
Kobiety

N % N %
80 50,96 68 41,98
76 48,41 93 57,41
1 0,63 1 0,61

Na podstawie wyniku ogólnego testu uzyskanego przez studentów w skali 

Jak wynika 

e-
h badanych kobiet.

n-
tów . Na pytanie –

i w z –

a-

Podsumowanie

, pozwalaj
u-

– gry online, 

to najpopu-
larniejsze nowoczes

e-
, ale tylko wtedy,

m ludziom e-
sieci. Przede wszystkim jednak 
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u-
.
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INTERNET IN THE LIFE OF THE MODERN STUDENT, OBJECTIVES 
AND INTENSITY USING THE RISK OF INTERNET ADDICTION

Summary

Modern communication is increasingly essential tool in the life of the modern 
student. The aim of the article is to analyze the results of a Silesian author's own re-
search students on the objectives and the intensity of use of the Internet, and to investi-
gate whether the Silesian students are at risk of addiction means of communication.
Keywords: students, objectives using the Internet, the risk of Internet addiction

Translated by Katarzyna Warzecha
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I

BIG DATA – ASPEKT TECHNOLOGICZNY I EKONOMICZNY
VS. ASPEKT Y

Streszczenie

Termin big data o-
j-

big data, analiza danych, dane osobowe

Wprowadzenie

big data jest obecnie cz wykorzystywane w bardzo n-
Dotyczy ono nie tylko technologii informatycznych

,
nowy, o jest wykorzystywany i dysku-
towany co najmniej na poziomach: akademickim, komercyjnym oraz politycznym.

big data k-

1. big data

big data trudno 
o
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go (jeszcze?) 
jednoznacznie zdef big data, po-

„kilkoma v”, czyli cech . co najmniej 
3 podstawowe „v”: volume, velocity, variety
o kolejne „v”, przede wszystkim: value, veracity.

META Group (2001) – firma doradcza a przez 
Gartner Inc. – opublikowa raport, w którym scharakteryzowano ówczesny 
e-commerce, globalizacji i innych trendów w gospodarce, na rozwój technologii 
informatycznych. Przewidywane zmiany w IT przedstawiono w modelu 3V w po-
staci trzech wymiarów. Nie u jeszcze big data, lecz prognoza 

Zgodnie z modelem 3V, jako charakterystyczne dla big data wy-
a) b przetwarzanych danych (volume). 

y jest on przede wszystkim z coraz szybszym
w postaci cyfrowej orzystane;
b) z velocity). Dotyczy to w szcze-

i generowanych w bardzo krótkich 

wkrótce po ich pojawieniu lub aktualizacji. Cecha ta jest typowa dla danych senso-
r-

Analiza takich danych jest konieczna 
rzeczywistego; c) r przetwarzanych danych 

(variety jednej strony z 
typu atrybutów ustrukturyzowanych danych w bazach relacyjnych. Przede wszyst-

ukturyzowanych, takich jak obra-
e-

chowywania w klasycznych bazach relacyjnych.
d) d

przetwarzanych danych (value k-
n-

cji generowania istotnej ci dla organizacji; e) w
danych (veracity). Dotyczy zagadnienia jako
problemów, a-

o-
big data. Mimo 

big data , firmy analityczne lub 

big data odnosi do zbiorów danych, których rozmiary prze-
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big data

Big data obejmuje transakcje biznesowe, 
-

– w blo-
. Boyd i 

big data jako kulturowe, technologiczne i naukowe zjawisko, 

o tyle ciekawe jest e-

big data

my IT, 
big data Big data

big data

ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych (SAS 2013b). Termin big data
. quin-

tillion) bajtów danych i w konsekw

e-
big data (IBM 

2013). Termin big data
obliczeniowej (w uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji) do przetwarzania 

big data

pozyskiwane automatycznie (

2. Technologia, metody analityczne i zastosowanie big data

big data d-
stawowe aspekty:

technologiczny (technologia informatyczna i metody analityczne),
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ekonomiczny (zastosowanie koncepcji),

Aspekt technologiczny,
i metodami analitycznymi, t-

w-

teoretyczne. Aspekt, tutaj nazwany ekonomicznym, e-
czywiste zastosowanie koncepcji big data

r-
e-

big data

2.1. Aspekt technologiczny
W zakresie technologii informatycznych praktyczne wykorzystanie koncepcji 

big data i-
-

nie koncepcji przetwarzania 
w chmurze (cloud computing

k-

kolumnowe.
big data 

(jak business intelligence
i data mining),
w czasie rzec
ustruktury u-

zbiorów da-
nych. big data
wykorzystywanych zbiorów. , a-

a-
nych oparte przede wszystkim na uczeniu maszynowym i koncepcji data mining.

data mining
w porównaniu z big data

big data

i metodach analizy, ze szczegól o-
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2.2. Aspekt ekonomiczny 

sowania big data

data mining
problemów, jak modelowanie 

churn) (Szupiluk 
2013). Tym niemniej w czasie rzeczywistym oraz 

co 
a-
e-

organizacje
struktury danych, w s z góry, 

danych prowadzi
l stosowany w big data

ma Jak zauwa-
(2013) a-

y-

big data jako odpowi opisany przez 
informa-

tion overload). Polega on na sytuacji, w której organizacja y-
niej przetwo-

rzenia i w konsekwencji przeprowadzenia procesu wnioskowania. Organizacja 

big data
o-
o-
a-

tyc cloud a-
,

ale to zagadnienie z-
nego.
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3. S aspekt big data

i wykorzystywania danych osobowych, czyli zgodnie z z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych – danych ych zidentyfikowanej lub 

identyfikowania osoby fizycznej, przy czym o n-
d-

identyfikacyjny albo jeden lub 
kilka specyficznych czynników o cechy fizyczne, fizjologiczne, 

Interne-
t-

kownikach,
o-
e-

dytowej. Firmy ubezpieczeniowe
I opie-

ra na danych profilowanych w czasie rzeczywistym.
, na p

z telefonii (roaming, dane lokalizacyjne), dane o prywatnych transakcjach finanso-
y-

wideo z monitoringu, dane medyczne, edukacyjne.

big data o-
h i publicz-

o-

przechowywania ich poza granicami kraju, co w przypadku rozproszenia przetwa-
dla koncepcji big data

big data 
e systemu prawnego.

big data do Big Brother Urbandictionary (2013) big data to 
w a wersja Big Brother, a wyszukiwania online, zakupy w sklepach, wpisy 
na Facebooku, Tweeterze czy Foursquare, wykorzystanie telefonu komórkowego 
itp. tworzy zalew danych, które zorganizowane, skategoryzowane i przeanalizowa-
ne, ujawnia ,

, e-
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p-
big data

k-
torze ubezpieczeniowym. Z kolei (Mayer-Schonberger, Cukier 2013, s.

,
mieszkania, 1984, o-
ringu.

u-

,
W USA obecnie dyskusja, czy informacje, które

a ,
powszechni ne i traktowane jako ogólnie dobro. Czy i w jakim stopniu, 
prawo powinno 

(Economist 2013)?
w której osoby prywatne mog swoje dane osobowe i-
cie nie ogranicza analizy danych. Podobnie sprawa jest widziana 

administracji i cyfryzacji M big data o zachowaniu
na 

przetwarzanie danych. ie jest przeciwne profilowaniu, 
ale mus
(MAC 201
czasu obserwuje – nowe postrzeganie zagadnienia pry-

big data 
(MAC 2013b).

Inna sytuacja dotyczy wykorzystania koncepcji big data 
specjalne i agencje wywiadowcze. l-

e-
. Do tych 

I

identyfikacji pojazdów na podstawie tablic rejestracyjnych. Tego typu zastosowania 
big data e-
stie etyczne i granica dozwolonej inwigila
w USA programu PRISM, koncepcja big data 

d-
raport Fundacji Panoptykon (2013),
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w badanym okresie od stycznia 2012 roku do czerwca 2013 roku systematycznie 
uje wiedzy o charakterze tych 

zapytania od prokuratury (63%) i policji 
y-

,

y-
, po 

,
n-

big data. y-
skiwanych z Int a-

j-
nych (m.in. o bilingach i danych lokalizacyjnych) w okresie od stycznia 2011 roku do 
czerwca 2012 roku. Mimo 
cych zasad, w ocenie NIK aktualne przepisy w zakresie pozyskiwania przez upraw-

e-
e-

ji z zasadami 

I
jednak wraz z upo-

wszechnieniem metod big data 
prawnych.

Podsumowanie

big data jest za-
analitycznych, na ile eko-

nomii, a na 

y-
big data 
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t-

big data 
big 

data 

, poruszane w spo-
big data 

a klimatu). Z drugiej strony 
big data o-

wych, ale k-

big 
data 
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BIG DATA –TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL ASPECTS
VS. SOCIAL ASPECT

Summary

The term big data is a new, shaping up concept. The paper proposes the distinction 
of three fundamental aspects of this term: technological (including technology and ana-
lytical methods), economic (including the variety of uses), and social. The last-named, 
mainly concerning threats to privacy, is a secondary aspect to the previous, but it was 
given the most attention in the article.
Keywords: big data, data analysis, personal data
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1

MERCHANDISING W SKLEPIE INTERNETOWYM

Streszczenie

rynkowym placówki handlowej. Wraz z rozwojem sektora e-

z elementów budow y-
-

internetowym – jego porównan a-

e-commerce, merchandising, sklep internetowy

Wprowadzenie

c-
-

-Kaczor
2012, s. 13). Sektor e-
gospodarki w ostatnich latach, zarówno w Polsce,

rynku e-commerce za  2013 r. 
stanowi ponad 4% o-

1 Katedra Marketingu.
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% i prognozy dalszego jej 
014–

( ).

ograniczenia tylko do lokalnego rynku klientów. Poza tym w sklepie internetowym 

zdobycie zamówionego towaru od dostawc

(heuristic.pl 2013) n-

e-
ocjowania 

(Karwatka, Sadulski 2011, 
s. 19). Jednym z elementów budowania przewagi konkurencyjnej w sektorze 
e-
internetowego

– jego porównanie 
cyjnym, zdefiniowanie oraz podstawowe wytycz-

1. E-merchandising na tle merchandisingu

jest wykorzystanie rozmaitych metod i technik w celu maksymalizacji obrotów i zy-
elu (Witek 2007, s. 1–2):

p
s
informowanie o nowych produktach;
i u;
r
u
r
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i-
n-
o-
e-

u szerokim, merchandising to prowadzenie sklepu. 

cych 
a-

lizacji zysku (Borusiak 2009, s. 8)

Termin e- -marketing 
czy e-commerce, w których przedrostek „e”

a-
nazwy: online merchandi-

merchandising w sieci, elektroniczny merchandising. Definicja e-merchandisingu bazu-
je na definicji tradycyjnego merchandisingu, jako systemu zintegrow

” r-
e-

ciwnie, pomimo tego, e – wirtualna zamiast sta-
cjonarnej – o-

-merchandising mona zdefinio-

w sklepach intern

(Sobczyk 2013).

2. Merchandising w sklepie internetowym vs sklepie tradycyjnym

(Samsel 2013):
1. , podobnie jak witryna sklepowa, a-

”
e-

y-
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do subskrypcji newslettera.

Tabela 1

Porównanie elementów sklepu tradycyjnego ze sklepem internetowym

Sklep tradycyjny Sklep internetowy
Witryna sklepowa
Szyld Logotyp 
Planogram s

Strona kategorii
Strona produktu
Banery reklamowe

Standy/stojaki/kosze promocyjne Boksy „inni ”; „top 10 produktów”
Menu pomocnicze/FAQ

awie Samsel 2013.

2.
, o-

.
3. a-

nych towarów kluczowe jest ich logic

e-
or-

a-
.

4. W sklepie internetowym towary tej same
e-

( .
5. e-

ó-
o-

nanie jego zakupu.
6. e-

r-
duktu czy 

marki.



Merchandising w sklepie internetowym 413

7. k-
w-

w sklepie 
ej czapki w momencie, gdy 

e, na zasadzie 

e
e-

z-
by dokonywanych zakupów impulsywnych.

8. Menu pomocnicze ma na celu dostarczenie klientowi wszelkich potrzebnych 

e-
pytania, od ang. 

Frequently Asked Questions

r-
i-

singu wykorzystywane dotychczas w sklepie tradycyjnym (Samsel 2013):
1.

klient od
a-
e-

– projektu serwisu WWW w przypadku sklepu in-

punkty startowe –
struktury serwisu; d

k-
tów;
m

; menu umieszczone 

na stro ;
b
zainteresowany; u je stronie produktu, w ob-

a koszykiem; d n-
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;
porównywarki produktów z oferty sklepu sprawia

; analizuje i porównuje informacje na temat in-
o-

wiada jego potrzebom.
2. o-

duktów e-
niem do sprawnego przebiegu transakcji zakupu. Podstawa zagospodarowania 

menty serwisu, ich 
przestrzenne roz dzy poszczególnymi pod-

o-

3. y-
w-

o-
w-

d-

4.

grupom nabywców, a nawet pojedynczemu klientowi. Poprzez przekaz pro-
i-

by ,

5.
y-

, a , które odniesie, , j-
rzy kolejne podstrony danego sklepu internetowego.

n-
kowy (Plutecki 2013):

o-
mniano,

pióra 
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odpowiednie, stonowane logo, prosta i schludna 

–
dokonanie zakupu. Tak jak w przypadku tradycyjnych serwisów WWW, po-

y-
e-

resuje.
lientów –

,

dla siebie sposób, o-
dukty, poszukiwacz e-
cydowana,

y pro-
dukt na etapie finalizowania zamówienia (na p r-

”). Takie drobne produk-

, t (na p e-
wizora za 3249, a nie 3299), a p kabel 
hdmi, uchwyt do powies

-
% jednak tendencja ta jest zwy
pu transakcje. Aby strona sklepu 

e na tabletach i telefonach komó
– Responsie Web Design. RWD jest sposobem 

ziel-

, ukrycie elementów graficznych na smartfo-
nach, ienie linków tekstowych buttonami w kluczowych miejscach w celu 

z wykorzystaniem EDGE), co daj y-
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u-

Wszak o

–
ch obszarach, i-

(Plutecki 2013).
k-
k

sklepie tradycyj-
nym – nie ma problemu z przeniesieniem

Podsumowanie

Przytoczone w artyk

jest jednym z kluczowych elemen-

prezentowanie towarów w e-sklepie, jak i stworzenie odpowiedniego dla tego oto-
o-

o-
n-

nym wymiarze.
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http://symetria.pl/blog/artykuly/sklepy-internetowe-web-usability-czy-e-
merchandising/.

Sobczyk R. (2013), E-merchandising – definicja, merchandising.blox.pl/html.
-Kaczor U. (2012), e- u-

alnej, Difin, Warszawa.
Witek L. (2007), 

, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa.

www.heuristic.pl/uslugi/strony-internetowe/sklepy-internetowe-e-commerce.

MERCHANDISING IN ONLINE STORE

Summary

Merchandising is one of the key factors for the success of retail stores on the mar-
ket. With the development of e-commerce sector more and more attention is paid to the 
organization and operation of an online store. The use of traditional merchandising 
objectives in relation to online store may be one of the elements of competitive ad-
vantage of this type of stores. The aim of the article is to present the basic assumptions 
related online store merchandising- a comparison of merchandising in the traditional 
sense, the definition and basic guidelines for effective action in this regard.
Keywords: e-commerce, online store, merchandising
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POLSCE

Streszczenie

W prezentowanym artykule przedstawi o-
odpowiedzi na pytanie, 

d-
n-

kie
,

Wprowadzenie

kilk o-
, e-

o-

e
quasi-

c-
1

1

telefonu komórkowego) (EBC 2013).
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o-

–2% (Jarosz 2012, s. 33– e 
–

(„Rzeczpospolita”
l-

skie Radio 2013).
W tym miejscu t-

za
, i-

czej)?
wydaje

rtowej), 
, bardzo trudno 

, , jakie 2.
zymi uwagami,

, a tym samym 

pytania.

1. w Polsce

Zanim przedstawione zostan badania, po krótce scharaktery-

Jeszcze stosunkowo niedawno
do czynienia z dwiema metodami na dokonanie – albo z wyspecjalizowa-

- , albo przy pomocy 
– Premium SMS (Zakonnik

2010, s. 147–155). Obecnie (w uproszczeniu)
o-

2

w Polsce, kt
mobilnej dziennie (dane na koniec 2013 r., „Wprost” 2013).
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banki. Do liderów tej grupy zali-
bank PKO B.P. ( nazwie IKO) oraz bank Pekao S.A. 

( nazwie PeoPey) – i
i-

na podstawie y (forma 
elektronicznej portmonetki, dokonania 

e-

Orange Cash) oraz T- a-
nymi bankami.

(i jest) firma mPay. Obecnie licz
zie tego 

osta towara-
(bilety komunikacji miejskiej, czy 

parkingowe z-
nej portmonetki.

jej doko-
nania  jest wykorzystanie aplikacji instalowanej w telefonie i wymiana komunika-

– wykorzystuje s
komunikaty USSD (ang. unstructured supplementary service data), czyli mecha-

l-
nymi elementami sieci komórkowej. 

Kolejnym sposobem jest generowan
transakcje, które e e-

zainstalowanej na telefonie. Oprócz wspomnianych kodów wykorz
kody QR (ang. quick response code).

w chwili,
cji radiowej bliskiego 

(NFC – Near Field Communication o-
telefonu) do terminala. 

t-

kart n-
dardom payWave (organizacja VISA) oraz PayPass (organizacja MasterCard), zbli-
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(Zakonnik 
2012, s. 603–612). Niestety,
mobilnych jako takich. 

2. Cel badania i opis realizacji badania

Cel badania
Cel o-

o-

t-
,

,
l-

nymi,
e-

Sposób realizacji badania

o-

h-

– e-
niu studiów (25–35 lat). Badanie przeprowadzono w dwó

2013 r 500
odpowiedzi.
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3. Wyniki badania

Rys. 1. Czy wiesz, na czym mobilne (dalej w skrócie PM)?
o

Rys. 2. korzystasz z PM ?
o

Rys. 3. W PM ?
o

Rys. 4. operatorów PM
o .

Rys. 5. PM 
o

13,51%

-

28,89%

20,00%

9,09%

34,09%

1,20%
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Rys. 6. w PM 
o

Rys. 7. Czy PM?
o

Rys. 8. PM dostrzegasz
o

Rys. 9. nie korzystasz z PM, to c ?
o

Rys. 10. PM to podaj powód tej decyzji?
o

1,20%

4,35%
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– rysunek , na ile dekla-
rowana wiedza jest zgodna z rzeczy ,

ka-
zali banki (ponad 45% badanych), na kolejnym miejscu wskazywano operatorów 

, takich jak mPay czy SkyCash – (rysunek 4), ale 

unek kolejne otrzymywane odpowiedzi 

– rysunek 6). 

udzielanych
badani 
pomocy 

niem, jak równie r-
ketach, czy zakupy online – rysunek 3). y-

,
na informacjach przekazywanych w mediach – amy), to jednak 

o-
o-

jest zadowolonych 
– dane na podstawie rysunku a-

(na podstawie rysunku
– – a-

t-
–
r-

mobilnych (wszystkie dane na podstawie rysunek 8). Ta ostatnia informacja zasta-
, y-

W r-

(56% – na podstawie rysunku ich 
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o ochron – 50% badanych – i obawa przed 
– 36% badanych – wyniki na podstawie rysunku

6). P ane nie bezzasadne, 
d o-

waniem nowego in rzeczywistej wady
e rzeczywistym problemem w jest kwe-

stia tego, i mobilnych nie korzysta-
, a tych osób (48% badanych –

rysunek 9) jasno l-
nych. Jako ód podawano subiektyw
korzystania” – 43% badanych – rysunek 10). Co ciekawe, tylko 
13% (rys. 10) chnicznej. To ostatnie stwier-

Podsumowanie

zalet i wady 
ydaje s o-

mobilnych. Podsta-
wowym problemem pozosta przekonywanie niezdecydowanych do 

y t-
prawie wsz

przekonywania z-

a-
– n-

towane – jest to
–

– uzasadnione 
e-

runek prac w omawianym zakresie t-
–

lat –
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o-
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MOBILE PAYMENTS IN POLAND – USER SURVEY

Summary

In the present article, the author summarizes the most important aspects of mobile 
payments in Poland. The author tries to answer the question of whether mobile pay-
ments are attractive and what could determine this. The answer to this question is based 
on the analysis of the results of surveys of users of mobile payments in Poland.
Keywords: mobile payments, payment tools, retail payments

Zakonnik
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BEATA ANDRZEJCZAK

INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH 
DO POLSKI W LATACH 2005–2012 W SEKTORZE TRANSPORTU 

I GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ

Streszczenie

sektorów polskiej gospodarki, w tym zakresu transportu i gospo-
darki magazy na rozwój BIZ w trans-
porcie i gospodarce magazynowej w Polsce, m.in. w anali u-

: oraz w podmiotów zagranicznych w Polsce 
sportu i gospodarki magazynowej oraz w strukturze geo-

i gospodarki magazynowej.
a magazynowa

Wprowadzenie

drugiej wojnie u-
mienie BIZ do wszy w 2011 r. 

World Investment Report 2012, s. 203). BIZ 
z-

,
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ie strumienia BIZ do kra-

o-
. Do 

a-

infrastruktury ora
na przy-

e-
zentowanie znaczenia BIZ w transporcie i gospodarce magazynowej zie 
Polski poprzez zaprezentowanie:

,
analizy stanu i struktury geograficznej n
i gospodarce magazynowej oraz ich znaczenia dla rozwoju gospodarki Polski.

1. Motyw kontroli

do ustalenia dolnej granicy 
u

nicji OECD, 
d-

nich inwestycji jest definiowane jako takie, w którym pojedynczy inwestor zagra-

o-
o-
y-

reprezentacja w radzie dyrekto-
r-

mowe) […]” (Witkowska 1996, s. 13).
kapitale 

o-



… 433

blematyki motywu kontroli w definicji BIZ (tabela 1) (GUS 2010, s. 8)1. Zgodnie 

a-
jest dla firm ze 100% 

–2012 nie uleg a
o w 2011 r. – 79,3%, w 2010 r. – 78,8%, 

w 2009 r. – 76,9%, w 2008 r. – 74,9%, a w 2007 r. –

w kapitale podst [czyli: (50%;100%), (25;50%>, (10%;25%> 
], y-

(GUS 2013, s. 47; GUS 
2008; GUS 2007).

Tabela 1

Liczba Podmiotów
w latach 2009–2012

GUS 2013, s. 47; GUS 2012; Podmioty 2011, s. 41, GUS 2011; GUS 2010.

1 : „[…] a-

a-

a-
nicznego w 
kapitale podsta-
wowym:
a-podmioty 

b-podmioty z 
a-

1mln USD

Liczba 
podmio-
tów
(2012 r.)

Kap a-
wowy

a-
wowy

a-
wowy

a-
wowy

krajo-
wy

zagra-
niczny

krajo-
wy

zagra-
niczny

krajo-
wy

zagra-
niczny

krajo-
wy

zagra-
niczny

a        
                      b        

25914
3668

20973,7
13814,7

179372,3
173225,0

24623,6
18059,2

164559,4
158148,4

25679,2
19681,1

159267,2
153763,2

21954,1
14849,5

153577,8
148331,7

=100%           a
                      b         

17779
3028

-
-

159481,7
146068,3

-
-

130463,8
125850,3

-
-

125526,8
121618,0

-
-

118166,9
114430,2

(50%;100%)  a
                      b         

4274
503

2206,7
1919,9

22182,6
21066,8

6952,8
6658,0

29780,9
28623,8

6863,5
6592,0

29421,5
28387,7

7122,4
6874,2

29040,5
28065,8

(25%;50%>   a
                     b          

2808
104

3710,8
2064,8

5832,5
5329,8

3718,4
3068,4

3489,8
2982,6

3533,2
2957,7

3242,3
2785,2

3764,3
3218,1

5237,2
4816,4

(10%;25%>   a
                     b          

518
26

2135,9
1801,2

707,7
636,7

1788,2
1382,5

654,4
565,9

3231,5
2943,1

899,2
835,9

3453,0
3139,8

918,5
847,2

     a
                     b          

535
7

12920,3
7028,1

167,7
123,4

12164,1
6950,2

170,5
125,8

12051,0
7188,4

177,5
136,3

7614,3
1617,4

214,6
172,1
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2. s-
porcie i gospodarce magazynowej w Polsce w latach 2005–2012

r. w wy-

w (NBP 2011; www.nbp.pl

9,4 mln PLN 
(GUS 2011). 

y-
wów BIZ zarówno w Polsce, jak i w gospodarce magazynowej i transporcie wyni-

równ (szerzej na ten temat: Andrzejczak 2008, s. 110).

a-

a-
zynowej,
m.in.:
– zagranicznych w Polsce charakteryzuj

cych sektor transportu i gospodarki magazynowej;
– oraz

transportu i gospodarki magazynowej w Polsce latach 2005–2012.

z
w transporcie i gospodarce magazynowej (GUS 2013, s. 39)2. Tendencja na

o-
–2008 oraz 2009–2012. Ten-

o-
darki magazynow o-

latach 2008–2009 
n-

2 o-
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o-
–2008 oraz 2009–2012, 

o-

bionej analizy tematu.

Tabela 2

w Polsce w latach 2005–

Lata 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

zagraniczny 2596,7 2524,7 2327,7 2273,3 14877,1 14417,7 14124,0 11321,
7

liczba 
podmiotów 1017 971 917 890 1080 991 966 902

o GUS 2013, s. 39; GUS 2012, s. 39;
GUS 2011; GUS 2010; GUS 2009; GUS 2008; GUS 2007; GUS 2006.

3.
magaz

we wszystkich sekcjach PKD, 
z czego pierwsze trzy kraje ce y

nwestorzy z Niderlandów 
zagranicznego ogó-

kapita-
GUS

n-
dów (2283 firm) i Cypru (1413 firm) (GUS 2013, s. 57). Struktura geograficzna 

o-
darce magazynowej w latach 2006–

w Polsce. W latach 2006– i gospodarce magazy-
Niderlandy 

o-

a-
mi i Niderland –2009 – na miejscu trzecim, 



Beata Andrzejczak436

w latach 2008–2005 – miejsce pierwsze) oraz Stany Zjednoczone (w latach 2008–
2007 – miejsce drugie, w 2006 r. – miejsce trzecie). Inwestycje tzw. piewszej trójki, 

i gospodarki w Polsce w latach 2006–2008 oraz 2009–
wiednio na poziomie 

8,1% oraz 13,3%. Z kolei ji przypada na lata 2008–
86,9%. 

zagranicznych w Polsce,
o-

dzenia. 
ia Francji, Niemiec i Niderlandów 

opublikowanych przez PAIiIZ (List
w braku informacji e-

ormacji publikowanych przez GUS 
z
dokonania analizy statystycznej zebranych danych na ten temat. 

o-

transportu i gospodarki magazynowej. Na wykazie listy PAIiIZ 
w przypadku Niderlandów firma: Raben Group B.V., dla Niemiec firmy: Clatronic, 
DACHSNER Gmbh&Co KB DB Schenker, Kuehne&Nagel Beteiligungs AG, 
z kolei dla Francji firmy: Faure Machet (FM) Logistic S.A., Groupe CAT.
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Tabela 3

transportu i gospodarki magazynowej w Polsce w latach 2006–2012

XII)

zainwestowanego 
Niderlandy Niemcy Francja Luksemburg Dania Cypr

W a-
nego 

847,4 437,3 274,5
209,6

85,2 67,1
XII)

zainwestowanego 
Niderlandy Niemcy Francja Luksemburg Belgia Dania

W a-
nego 845,5 413,3 277,4 208,6 100,6 85,6

XII)

zainwestowanego 
Niderlandy Niemcy Francja Luksemburg Dania Belgia

W a-
nego 

801,8 414,5 207,3 184,4 99,9 73,0
XII)

zainwestowanego 
Niderlandy Niemcy Francja Luksemburg Dania

W a-
nego 

817,5 373,5 184,9 172,5 93,5 59,1
XII)

zainwestowanego 
Francja Niderlan-

dy
Stany 
Zjedno-
czone A.P.

Niemcy Austria Luksem-
burg

W a-

10064,6 1174,9 1015,2 783,1 352,9 317,5
XII)

zainwestowanego 
Francja Niderlan-

dy
Stany 
Zjedno-
czone A.P.

Niemcy Dania Luksem-
burg

W a-

10017,2 927,5 803,9 657,3 474,0 360,4
XII)

zainwestowanego 
Francja Stany 

Zjedno-
czone A.P.

Niderlan-dy Niemcy Dania Luksem-
burg

W a- 9910,4 866,8 811,1 687,6 462,6 342,5

o GUS 2013, s. 58–59; GUS 2012,
s. 58–59; GUS 2011; GUS 2010; GUS 2009; GUS 2008; GUS 2007.

Podsumowanie

westycje zagraniczne (BIZ)
i z-
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y
m. n-
dencja wzrostowa BIZ dla sektora transportu i gospodarki magazynowej w Polsce 

polskiej. Natomiast BIZ z krajów, które 

a-
nicznych jest korzystny.
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THE INFLOW OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT INTO POLISH 
IN 2005–2012 IN THE TRANSPORT AND STORAGE

Summary

Foreign direct investment (FDI) among the main flow of capital in the global 
economy. Their rapid development since 1990 relates to sectors of the Polish economy, 
including investments in transport and storage. Factors that influenced the development 
of FDI in transportation and storage in Poland can be found in the analysis of the fol-
lowing issues among others: the values in the amount of FDI and foreign companies in 
Poland characterizing the transport and storage and in the geographical structure of FDI 
inflows to the transport and storage.
Keywords: FDI, Logistics

Translated by Beata Andrzejczak
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Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy1

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA JAKO METODA EFEKTYWNEGO 
M

Streszczenie

W referacie opisano a-
. y-

automatyzacja, infor

Wprowadzenie

h: o-
niecki, Miciak, Wiatr 2013) i-

ylizacji 

e-

1
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– (województwo kujaw-
sko-pomorskie),

– ydgoszczy,
– ewództwo zachodniopomorskie),

Rerafinacji olejów przepracowanych w 

przedstawia rysunek 1.

Rys. 1.

z a-
nia 

a-

spo-
za z
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e-
rowanie dodatkowych pr
zweryfikowania.

za warunki do gromadzenia wiedzy i we-

w z j-
e-

twórczych.

1.

Rerafinacji w Trzebinii r. Moc prze-

przedstawione na ry-
sunku drugim i trzecim.

Rys. 2. Schemat fragmentu procesu etapu pierwszego destylacji (do 150 stopni) po jego 
zautomatyzowaniu
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Rys. 3. Schemat fragmentu etapu drugiego destylacji (do 330 stopni) po jego zautomaty-
zowaniu

2. Opis etapów 

z
.

r-
nizacji z

w ego na podstawie zainstalowa-
nych 45 kamer;
zaprojektowanie i budowa sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem techno-
logii VOIP (Voice over Internet Protocol);
w
czujników radarowych;
z
oleju przepracowanego na wszystkich etapach produkcji;
budowa sieci sterowników PLC (Programmable Logic Controller) z wykorzy-

wymiana zaworów manualnych na pneumatyczne sterowane przez PLC;
p z ;
wymiana pomp wykorzystywanych w procesie technologicznym;
r

kolejnymi etapami produkcji;
b o-

z
b
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etapów pierwszego i drugiego dokonano na 

owników wymienio-

Zastosowanie wymienionych w punkcie trzecim czujników radarowych umo

e-
-300 i SAIA PCD2.M150.

oraz z-
o-
e-
a-

ych
Po analizie m

o wymianie sterownika SAIA na PCD2.M5540, e-

r-
a-

Rysunek 4

Rys. 4. Uproszczony schemat sieci sterowników zobrazowany w SIMAIC manager S7-300
Siemens

ó
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k-
. Kolejne etapy, czyli od szóstego do jedenastego,

efektem likwidacji tych przeszkód.

Podsumowanie

a-
j-
o-

:
–

-how posiadanego 

–

–
z k-
sowej automatyzacji a za-

Analiza informacji zebranych w efekcie zinformatyzowania procesów produk-

e
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nr 762, Ekonomiczne Porblemy 
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INFOMATIZATION AS A METHOD OF THE EFFECITVE TAKEOVER 
AND CONTROL OF AN ENTERPRISE

Summary

The effective takeover of the oil recycling enterprise was described in this paper. 
This takeover was a carried through by complex automatization and informatization of 
the all technological processes in the enterprise. The additional obtained advantages of 
such takeover have been listed.
Keywords: automatization, informatization, takeover of enterpise
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MACIEJ CZAPLEWSKI

SKIM RYNKU

Streszczenie

Jednym 

-
- ,

- zycji rynkowej.
ubezpieczenia direct, Internet

Wprowadzenie

Tendencje dostrzegane w obszarze e-

w systemie direct jest zdecydowanie szersza od oferty z  2003 r.

z-
o-

w Polsce. Prezentuje to rysunek 1.
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Rys. 1. direct w Polsce w latach 2003–

DGP 2012c.

W  2011 r. w Polsce klienci kupili ponad 5 mln 1 za ponad 1 mld 

i Internet (DGP 2012a)

(PIU, 2012): Assistance (1,3 mln 
polis), OC (1,0 mln polis) oraz AC (0,34 mln polis).

1. -

:
– z
– z rozwojem sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci szerokopasmowej, po-

c-
twem Internetu,

– z
rnetu, w tym UUG.

przekazu informacji, ale tworzy Budziewicz-
.

– a-
cji (Drab-Kurowska 2011, s. 680). P jednak a-

1 r. 
o 1 mln.
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Rys. 2. 
zeb r. ( )

, DGP 2012c.

a-

w systemie direct ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe oraz ubezpieczenia 
2.

w Polsce.
o-
e-

zentuje rysunek 3.
Z punktu widzenia rozwoju rynku ubezpie s-

a-
r-
y-

(DGP 2012c).
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Rys. 3. 
w latach 2008–2012 (w mln )
DGP 2012e.

–
– maksymalne uproszczenie procedur likwidacji szkód,
–

o-

– stanowi y-

– 3.

– poszerzania of
– o-

logii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w obszarze zawie-

W odniesieniu do oferty 

4.

3 Wiele firm ( u-

4 ch w czerwcu 
2012 r. r. o 63%. W przypadku 

a-

o 37% (DGP, 2012b).
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a-
mi informacyjno- d-
stawowych obszarów:
–
– doskonalenia obiegu dokumentów w firmach ubezpieczeniowych,
–

–
wprowadzany przez Generali system GLAS 3.0) (RP 2012a),

– wprowadzanie przez 
a-

(RP 2012a),
– a-

( (DGP 2012d),
–

a-
mi komunikacji (telefon, e-mail, czat, SMS, faks i formularz www). Rozwi

(RP 2012b).

Celem podstawowym tych
z tym kosztów. Oznacza to ewoluowanie polskich ubezpieczycieli direct z firm typu 
LESS PAPER (mniej papieru) do firm typu PAPERLESS (bez papieru). W Polsce 

, Allianz i Warta (RP 2012a).
-ubezpieczycieli w Polsce w trzecim z wymie-

o-
su
dzie. Ukazuje to rysunek 4.
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Rys. 4. w-
ników Internetu w Polsce (stan obecny i prognoza do  2016 r.)
Global Entertainment and Media Outlook 2012–2016.
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Rys. 5. 
r.
Komisja Nadzoru Finansowego.

r. ubezpieczyciele 

o-

ielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech czy w Hiszpanii (RP 2012d).
Natomiast porównanie ogólne,

-
e-

Przyczyny tego stanu rzeczy in

Lee, szefa b
ubezpieczyciel Link4, lskiego rynku 
e- -

(RP 2012e):
– z-

pieczyciele – jak na razie – ochrony ubezpieczeniowej 
ielkiej Brytanii jest to szeroko wykorzystywane 

– e-
znaczane na ubezpieczenia,

– a-

w Wielkiej Brytanii wynosi 4%, a w Polsce tylko 1%.
- o-

y-
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(RP 
2012d):
– st

-ubezpieczycieli;
– ch ubezpieczycieli 

pobieranymi przez e- ;
p
z e-ubezpieczycieli wyn –30%, a w Wielkiej Brytanii uzyskana 

- a-

– a-
nych obok (RP 2012c; RP 2012d; RP 2012e),

– o-
l-

nych (RP 2012e).
Zainteresowanie ubezpieczycieli direct w Po y-

h jest 

y-
e-

w Polsce stosunkowo niskie. W tej sytuacji koszty pozyskania klienta 

direct (RP 2012d).
W konsekwencji wprowadzanie przez ubezpieczyciel direct w Polsce dodat-

– e-
, jak i j-

nych,
–

E-ubezpieczyciele w Polsce, ,
zeniowych i banków. Ostatnio 

k-
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NNW7.
-ubezpieczyciele: MetLife Amplico oraz Link4, a-

- z-

E- , za mikrofirmy zatrudnia-
e-

- .
10– (RP 2012e).

-ubezpieczyciele w Polsce 

prezentuje tabela 1.

Tabela 1
Darmowe dodatki do ubezpieczenia OC 

oferowane przez wybranych e-ubezpieczycieli w Polsce
Towarzystwo
AXA Direct
Liberty ogólna
Link 4 Holowanie, wymiana i naprawa opony* o-

wanie auta**

Proama *** ***, osobisty doradca
* D
** D
*** D

Towarzystwa 2012.

Podsumowanie

Rynek e- o-
polis przez telefon i In-

–

–
online,

7 o-



Maciej Czaplewski458

– , a zarazem prosty sposób, 
r-

netowych porównywarek.
Zalety

w kanale direct. Polski rynek e-

– y-
datki ponoszone na ubezpieczenia,

–

e-
a-

– k-

–

– powstanie silniejszego nacisku na doskonalenie serwisu, przyspieszenia li-
kwidacji szkód oraz stosowania tzw. gratisów ( o-
wania uszkodzonego pojazdu).

- k-
s, prezes 

(RP 2012c) jest Simon Lee, szef brytyjskiej grupy RSA,
–

–
(RP 2012e).

e-
niem p

e-
– stabilnego i wysokiego tempa rozwoju polskiej gospodarki,
–
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MAIN TRENDS ON THE POLISH DIRECT INSURANCE MARKET

Summary

The main aim of the article is to describe the most important trends observed on 
the Polish direct insurance market. In order to do that, at first, the author presented the 
basic directions of improvements within the direct insurance market with special em-
phasize to the online insurance market. Subsequently factors hindering the development 
of the Polish e-insurance market and e-insurers activities undertaken in order to 
strengthen their positions were shown. At the end some final remarks regarding the 
future development of the direct insurance market in Poland were presented. 
Keywords: direct insurances, Internet

Translated by Maciej Czaplewski
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ROMAN CZAPLEWSKI

POLSKIEJ W WARUNKACH LIBERALIZACJI
-SUBSTYTUCJI RYNKU POCZTOWEGO

Streszczenie

– liberalizacja,
– e-substytucja.

n-

rynek pocztowy, Poczta Polska, e-substytucja, liberalizacja

Wprowadzenie

ó-

–
–

-

do zmiany prowadzonych strategii rynkowej i zmiany stosowanych modeli bizne-
sowych.
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– zasiedzia-

– scharak a-

pocztowy oraz

1.

a-
niu takiej struktury w 

-politycznej (Harris 1999, s. 60; Bladh 2001, s. 232).
Utrzymywanie monopolu pocztowego uzasadniano 

–
–
–

i gospodarczym. To,
, o-

i-
nia obszarów swo-

a-
t-

a-
dzenie w tym sektorze konkurencji (Frerich, Mueller 2006, s. 108–109).

menty 
rynku pocztowego konkurenci, tzw. operatorzy alternatywni, stosowali czteroeta-
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Rys. 1. ztowy operatorów alternatywnych

Sondej 2012, s. 135.

o-

– podejmowali oni dzi zarówno w obszarze rynków krajowych, jak 
i lokalnych,

–

–
wyboru operatora,

–
ostali zmuszeni do po-

szukiwania nowych modeli biznesowych, o-
o-

micznych.



Roman Czaplewski464

2.
rynkowych

– przekonani byli a-
o-

prezentowali m.in. operatorzy pocztowi z Francji i Polski),
–

ó-
n-

towali m.in. operatorzy pocztowi z Niemiec, Holandii, Danii i Szwecji).
o-

y-
skiwanie na ten cel pomocy publicznej, co obecnie regulacje unijne bardzo ograni-

1.

- y-
owe i finansowe.

Kwestia e-substytucji silnie dotyka RUP, gdzie SMS-y i e-
a-

,
restru :
–

z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej (e-listy) oraz tzw. e-znaczki,
–

-listów oraz ko-
- wydrukowywania za-

orzystaniem podpisu elektro-
nicznego ( system Suisse-ID, wprowadzony w Szwajcarii przez 

m.in. do dynamicznego rozwoju e-handlu, operatorzy 

1 Z pomocy takiej w  2002 r. skorzystali m.in. operatorzy zasiedziali z Irlandii, Szwecji 
i Hiszpanii, a w  2003 r. operator belgijski (Poczta Polska 2009).
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e-
biznesu2.

Postawienie na ten kierunek rozwoju oznacza podejmowanie przez operato-
- r-

e-
lami e- e-
stycji w infrastruk a-
strukturalne.

o-
peratorzy zasiedziali. Przyjmowane przez nich 

–
– rozwijaniu ó-

r - i-
- a-

niem sieci teleinformatycznych.
Oznacza to, e byli operatorzy zasiedziali:

– y-

pocztowymi ( przekazy pocztowe),
–

bazie posiadanych zasobów oraz nowo tworzonych zasobów materialnych 
i osobowych ( o-
gistyczne, realizowane z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych).

polach j-

pomocy publicznej. y-

szybkie restrukturyzowanie swoich firm.

3.

W Polsce r.
a-

2 -sprzedawcom specjalnej aplikacji po-
Internecie, jak t e-

SMS-
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l-

–
– g-

menty rynku,
–
–

y-

er-
natywnych (rysunek 2).

Rys. 2. Liczba zarejestrowanych operatorów alternatywnych na polskim rynku pocztowym 
w latach 2001–2011

UKE (rysunek z DGP 2013).

y-

r-
nacisk na:

–
– rozwijanie obszarów perspektywicznych, w tym:

–
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– segmentu bankowo-ubezpieczeniowego (obszar eksponowany m.in. przez 

– -listów, 
e- -

rysunek 3.

Rys. 3.
2011 i 2015 (w %)

Strategia Poczty Polskiej (na podstawie: Fura 2013).

a-

o-
czcie Polskiej poprawianie posiadanej pozycji na krajowym rynku pocztowym 
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Podsumowanie

stawiane operatorom zas g-
mentach rynku pocztowego uprawnienia monopolistyczne. 

ealizacji. 

–

–

a-

realizuj
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POLISH POST ACTIVITIES UNDER LIBERALIZATION 
AND E-SUBSTITUTION OF THE POSTAL MARKET

Summary

The postal market is changing. Main reasons for this state of matter are: 
– liberalization, 
– e-substitution. 

This forces the incumbent operators to improve their development strategies and 
business models. The purpose of this article is to characterize these strategies and pre-
sent activities of the Polish Post. 

The article points out that the major weakness of the Polish Post restructuring 
efforts.
Keywords: postal market, Polish Post, e-substitution, liberalization

Translated by Roman Czaplewski
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KORZELA
KSM-System 

KAZIMIERZ W. KRUPA 
Uniwersytet Rzeszowski

IRMINA JELENIEWSKA-KORZELA 

WOJCIECH KRUPA 
Doradca finansowy

HAPPY PLANET INDEX
OWNIKÓW (WYBRANE ASPEKTY)

Streszczenie

HAPPY 
PLANET INDEX. Raport HAPPY PLANET INDEX 2012 Europy 

HPI.
, HAPPY PLANET INDEX

Wprowadzenie

Analiza oraz
. Nie kwestio-

e-
z-

no-ekonomicznych i edukacyjnych. Wiele z tych innowacyjnych i lewarowych 
(redesi-
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gning) y-

tego 

.
wybranych informacji na temat kwantyfikato e-
tyczna analiza najnowszego raportu HPI oraz prezentacja wybranych informacji na 

i-
ków.

1. -gospodarczy

, r -
gospodarczy, którego celem apewnienia 
dobrobytu obywateli, lecz z maksymalnym 

o-
dowiska naturalnego (Rogall 2010, s. 31).
taki:
–
– „utrzymuje” y stanu poziomu 
– racjonalizuje gospodarowanie zasobami naturalnymi, 
– podejmuje proekologiczne kierunki inwestycji.

,,Sustainable development” (SD) w u angielskim oznacza 
a-

czeniu to ekorozwój. W tym przypadku jest
bez 

,

ci podstawowych procesów 

i ekspertów SD 
uwa

organów wykonawczych administracji. 
swe-

Aktualnie bowiem p m czynnikiem
i zatrudnionych 

pracowników. W tej sytuacji o-
ch oraz
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aktualnie globalna gra konkurencyjna (Kasztelan 2010, s. 77–86). Posia-

a-

.
takiego preferowane strategicznych 
CEO. Powinny zatem b ch:
– ustalanie celów –

, w tym -gospodarczego;
–

z uwz o-

– o-
na podsatwie ych kreatyw-

nych modeli
– sprawdzanie, czy w efekcie wzajemnego dopasowania, na 

ewaluacji, eko r-
stwa, pracowników i otoczenia
forward.

o
jest o-

w 1972 r. w tzw. Deklaracji Sztokholmskiej. Obecnie jest on szeroko 

o-
rzystaniu z zasobów i walorów otoczenia przyrodniczego oraz na odpowiedniej 

–
zakresie jest rola ekolog a-

go zasobów 
d-

o-administracyjnym
(normy, standardy, kary ekologiczne) oraz ekonomicznym b-
wencje ekologiczne), u-

Dokument Polityka ekologiczna –2012
do 2016 r., opisuje kierunki strategicznych w tym zakresie, a w nich obsza-
ry szczególne. Definiuje on m.in.:
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a) d , w tym:
– u ,
– a ,
– z ,
– rozwój bada ,
– o ,
– u ;

zasobów naturalnych:
– ochrona przyrody,
– o ,
– racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,
– ochrona powierzchni ziemi,
– gospodarowanie zasobami geologicznymi,

c) popraw :
– ,
– j powietrza,
– ochrona wód,
– gospodarka odpadami,
– o ,
– substancje chemiczne.

o-
ików 

”. Ma 
o-

oraz 

podmiotach zorganizowanych preferencje ekol
, wszystko zgodnie 

, który systematycznie 
na wzrost gospodarczy

2010, s. 44–56). W ramach Agendy 21, specjalistycznego programu ONZ dotycz
,

raz syste
oczekuje, e regulacje krajowe y-
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2.

wybranych o-
nego rozwoju (tabela 1) o-

ych
14000). te 
decyzji

konieczne usprawnienia. Dla kwantyfikacji 
i stratyfikacji (Hammond 1995, s. 23–24): 
a) - y na 

którego jest sposób produkcji
a-

Wykorzystywane s utaj m.in. kwantyfikatory:
PKN, PNN, PKB;

b) –
cych w celu wyelimino
jak programy na rzecz poprawy a
odpadów, zapobiegania zanieczyszczeniom, rozwijania o-

ekoprogramów. Wy-
m.in.: zielone mierniki dobrobytu ekonomicznego,

ISEW, GPI;
c) –

fizycznym oraz a-
z transfe-

a-
my do nich m.in.:
– sack, ecological footprint, TMR,
– mierniki dobrobytu 

i-
za

t-
to (PKB). Do tej pory tylko nie

i-
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Tabela 1

Zasada Charakterystyka
o-

ym 

–

Wykorzystywanie zasobów w-
stwa

u-
raktyk

-kulturowych, norm 

o-
”

.

3.
indeksu HPI)1

Happy Planet Index jest nowoczesnego 
poziomu rozwoju i do-

brobytu wszystkich obywateli. jak narody w zakresie 
wspierania

kompasem ,
w którym oraz pomaga

grupom w celu lewarowego poparcia wizji
takiego , który jest istotny w 

Obecny t syntetyczny raport HPI wska
mierze planecie – zarówno w kra-
jach o wysokich, jak i niskich dochodach. P

stoi na drodze
do realizacji ogólnego celu, który nazwano iem dobrobytu. HPI pokazu-
je, , kra-
je, gdzie dobrobyt , nie pozy-

1 o-
Happy Planet 2013.
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tywny . HPI jest jednym z pierwszych komplekso-
wych stratyfikatorów globalnego dobrobytu. Korzysta z wszyst-

m-
i zdefiniowanego o-

logicznego naszego funkcjonowania ( w zakresie stopnia dewastacji 
przyrody). W rezultacie generuje indeks , które kraje
wydajne w jego mies , podczas gdy 

warunki ( przyrodnicze) dla o-
, aby mog W rezultacie kwantyfikator HPI mówi nam jaka 

liczba jest 
zasobów. Obliczanie indeksu i uzyskanie skwantyfikowanego rezultatu za-
sadniczych elementów dobrobytu, modelu 
obliczeniowym, wymaga . Operacyjnie HPI jest rezultatem 
dzielenia , e
zaprezentowane o jedynie z p o-
wiem zawsze korekty
wszystkie trzy elementy:
– dobrobytu,
–
–

, e elementów nie 
zdeterminuje zbyt mocno ogólnego rezultatu indeksu.

, e m
liczne opinie ekspertów, i daje przekonanie, czy

zmierza w . Stanowi podstawowe 
do zapewnienia fundamentalnych kwestii, klu-

ekopolityki . W istocie oka-
, jest funkcjonowania narodów, 

liczby
regulowana samopoczuciem i - )
wykorzystanych zasobów wyniki indeksu HPI za 2012 r. r-

, e:
– n planecie, nie osi

dobrobytu (jedynie tylko krajów e-
ce jest blisko uzyskania tego rezultatu);

– osiem z tych krajów i na Kara-
ibach;

– n (w indeksie HPI) zachodnioeuropejski kraj to Norwegia, 
zajmuje ona jednak w rankingu dopiero 29 miejsce ;

– USA w stratyfikacji HPI z rezultatem 37,3 punktów zajmuje dopiero 105
;
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– Polska 71 miejsce w HPI na poziomie 42,6 punktów i ma dwa kom-
ponenty dobre, ;

– uzyskiwane wyniki ekonomiczne w krajach o-

naturalne, co jednoznacznie odzwierciedla HPI;
– w a-

nia eco-friendly, Japonia w zakresie SOLAR PARC oraz Korea w
koncepcjach budowy GREEN CITY (GII 2013, s. 27).
Indeks HPI prezentuje

programem eko wiw oraz miasta 
o-

wiednik Silicon Valley w Indiach, o-
wo nisko,

Raport HPI 2012 na
cej z i spowolnienia rozwoju gospo-
darczego wielu krajom oraz kryzysu ekologicznego
wszystkim. , naukowców i

w preferowanych celach, które
dla wybranych narodów aktualnie jeszcze priorytetowe. a-

3. M

HPI jest kwantyfikatorem, który zawiera jedynie ogólny obraz 
efekcie

kraje, które HPI, zwykle jednak wiele 
, e , relatywnie 

, i M
innymi z tej przyczyny NEF (New Economics Foundation) ramy strate-
giczne pomiaru zjawiska dobrobytu, w których HPI jest jedynie jednym z elemen-
tów obok innych kwantyfikatorów, takich jak o-

ma
bardzo istotne miejsce w . Z tego powo-
du , HPI
rozwoju i dobrobytu (RiD) oraz zasadniczego Jaros proponuje 
po kwantyfikatory RiD na dwie zasadnicze grupy: przekrojowe i istotne dla 

M e-
reakcji na zrównowa-
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, t-
ne do oceny stanu sustainable development. 

inte

o-

, a jeszcze rok
Patentowego RP za r. tów pochodzi 

udzielono 13 100 patentów, praw ochronnych oraz praw z rejestracji na przedmioty 
(UPRP 2012).

patentowych do Europej-
danych Eurostat, w 2008 r. rezydenci

polscy dokonali w EPO 5,94 patentowych w przeliczeniu na 1 ml miesz-
ze Szwecji wy-

n 318,89. krajów UE27 gorszy Polska tylko:
Rumunia (1,66), Litwa (3,04) i (4,23). Niemal równie pozycja
Polski pod patentowych w dziedzinie wysokich technologii.

s-
u-

ropejskich (przy ok. 2700 patentów polskich). Jest a-
ego rynku, o czym przekonuje m.in. in-

tensywnie realizowany w korporacji TATA program Brand Equity and Business 
tej korporacji poprawia on w pierwszej 

firma projekt 
z Tata 

Business Excellence Model najistotniejszym instrumentem walki konkurencyjnej 
TATA.

Podsumowanie

ej realizowanym 

,
wych 

m k-
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HAPPY PLANET INDEX

Summary

Today, sustainable development is very important. Effectively it measures the
HAPPY PLANET INDEX Report. He points out that European countries achieve high 
rates of HPI.
Keywords: sustainable development, HAPPY PLANET INDEX

Translated by Kazimierz Kowalski
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NOTYFIKACJE WOBEC SAMOCHODÓW W ZAKRESIE 
W SYSTEMIE RAPEX A ICH PRODUKCJA W KRAJU SIEDZIBY MARKI I INNYM

Streszczenie

s-
w-

2
.obl o-

korelacyjnej Cramera C oraz skorygowanego Pearsona .korP . oncerny 

z

Wprowadzenie

System RAPEX (Rapid Alert System for non-food dangerous products) to 

a-
szane w tym systemie na podstawie dyrektywy nr 2001/95/WE (Parlament Europej-

1 wstwa, Katedra 
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i Rada 2008, art. 22).

silnikowe (w tym samochody), a obawy
a-

mochodu, e-

(Komisja Europejska 2014) z wezwaniem konsumentów do serwisu.
e-

dziby danej marki. , czy miejsce 
produkcji samochodu notyfikacji 

1. M

a-

kryteria: product category (kategoria produktu) – „motor vehicle” (pojazd silniko-
wy), product type (typ produktu) – „consumer” (przeznaczony dla konsumenta), 
years (lata) – wszystkie z zakresu 2005– – „serious”

” (marka) – Z uwagi 
kategoria produktu „motor vehicle” obejmuje nie tylko samochody, lecz 

d-
nych notyfikacji – Komisja Europejska 
2014).

awano 
a-

2 wierszy w (kraj 
siedziby marki oraz inny kraj) i k kolumn – tabela 2. W tabeli tej 

–
z-

nych – ijn̂ wyznaczane ze wzoru (2)
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najmniej 5. Jest to warunek konieczny do zastosowania statystyki 
2

(Aczel 2000, 
, Podgórski 2001, s. 360).

do 16 ( k
784).

W
2

.obl wyznaczono ze wzoru (1), gdzie ijn̂ oznacza wspo-

– wzór (2) (Bielecka 2000, s. 312–

statystyki 2
.obl

2
)1)(1(; kw w celu 

)1)(1( kw stopniach swo-
body – por. ( , Podgórski 2001, s. 361).

ij

ijij
k

j

w

i
obl n

nn
ˆ

)ˆ( 2

11

2
. (1)

n

nn
n

k

j
ij

w

i
ij

ij
11ˆ (2)

Na podstawie ci statystyki 
2

.obl

korelacyjnej: Cramera C – wzór (3) oraz skorygowany Pearsona .korP – wzory (4-
6) (Bielecka 2000, s. 312- . korek-

P
te r-

, Podgórski 2001, s. 362;
2000, s. 328 wsk

, nie jej kierunek (Bielecka 2000, s. 313).

)]1(),1min[(

2
.

kwn
C obl (3)

max
. P

PPkor (4)

n
P

obl

obl
2

.

2
. (5)

1)1)(1(
)1)(1(

max kw
kw

P (6)
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2.

o-
chodów poszczególnych marek w latach 2006–2013 przedstawiono w tabeli 1 
(w  2005 r. 

Tabela 1

APEX 
wobec samochodów poszczególnych marek w latach 2006–2013

Marka Kraj1 Notyfikacje2 Marka Kraj1 Notyfikacje2

Abarth 1 (1/0) Lotus W. Brytania 2 (2/0)
Alfa Romeo 12 (11/1) Maserati 5 (5/0)

Audi Niemcy 14 (14/0) Mazda Japonia 11 (10/1)
Bentley W. Brytania 2 (2/0) Mercedes Niemcy 44 (39/5)
BMW Niemcy 23 (22/1) MINI W. Brytania 1 (0/1)
Chevrolet USA 17 (2/15) Mitsubishi Japonia 29 (23/6)
Citroën Francja 29 (27/2) Nissan Japonia 46 (12/34)
Dacia Rumunia 3 (3/0) Opel Niemcy 40 (15/25)
Ferrari 3 (3/0) Peugeot Francja 47 (46/1)
Fiat 51 (36/15) Porsche Niemcy 11 (11/0)
Ford USA 52 (6/46) Renault Francja 46 (35/11)
Honda Japonia 42 (13/19) SEAT Hiszpania 7 (7/0)
Hyundai 10 (7/3) Škoda Czechy 6 (6/0)
Jaguar W. Brytania 12 (12/0) Smart Niemcy 2 (2/0)
Jeep USA 14 (14/0) Subaru Japonia 6 (5/1)
Kia 6 (3/3) Suzuki Japonia 32 (15/17)
Lancia 12 (10/2) Toyota Japonia 36 (22/14)
Land Rover Land Rover 16 (15/1) Volkswagen Niemcy 24 (21/3)
Lexus Japonia 13 (12/1) Volvo Szwecja 57 (56/1)

1 Kraj – siedziba marki
2 Notyfikacje – i-
kacje wobec samochodów wyprodukowanych w kraju u-
kowanych w innych krajach)

2013; Komisja Europejska 2014.

odchylenie stan-

i Opel (po 40). I r-
d
i Mitsubishi (po 29), Volkswagen (24) i BMW (23). Notyfikacje wobec samocho-

o-
wego: Chevrolet (17), Land Rover (16), Audi i Jeep (po 14), Lexus (13), Alfa Ro-
meo, Jaguar i Lancia (po 12), Mazda i Porsche (po 11), Hyundai (10), SEAT (7), 
Kia, Škoda i Subaru (po 6) i Maserati ( r-
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dowego: Dacia i Ferrari (po 3), Bentley, Lotus i Smart (po 2) oraz Abarth i MINI 
(po 1).

ó-
rych marek uznawanych za luksusowe ( BMW – 23, Mercedes – 44, 
Volvo –
uznawanych za - lub bezawaryjne ( Nissan – 46, Honda – 42, Toy-
ota – a-

dla 
Fiata r-
nu (Abarth – 1, Alfa Romeo – 12, Ferrari – 3, Lancia – 12, Maserati – 5), 
wys dla Renault (46) i dla Dacii (3).

Wobec 16 marek zos e-
tycznych –
miejscu produkcji (kraj siedziby marki i inny kraj) oraz marki, konieczny dla zasto-

sowania statystki 
2
. W tabeli 2

Tabela 2

wobec samochodów wyprodukowanych w kraju siedziby marki i innym

Miejsce 
produkcji

Marka Razem

B
M

W

C
he

vr
ol

et

C
itr

oë
n

Fi
at

Fo
rd

H
on

da

M
er

ce
de

s

M
its

ub
is

hi

N
is

sa
n

O
pe

l

Pe
ug

eo
t

R
en

au
lt

Su
zu

ki

To
yo

ta

V
ol

ks
w

ag
en

V
ol

vo

Kraj marki 22 2 27 36 6 13 39 23 12 15 46 35 15 22 21 56 390

Inny kraj 1 15 2 15 46 19 5 6 34 25 1 11 17 14 3 1 215

Razem 23 17 29 51 52 32 44 29 46 40 47 46 32 36 24 57 605

2014.

2
)1)(1(; kw równym 

0,05, przy )1)(1( kw , czyli 15 stopniach swobody wynosi 24,9958. Jest ona 
2

.obl , która wynosi 233,46. Wskazuje to na zale

n-
nika Cramera C o-
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na .korP e-
–

por. (Crewson 2008, s. 70).
,

lokalizowanie produkcji samochodu w kraju siedziby marki 
i innym a-

n-
ce iema podstawowymi przyczynami 
–
zbytu z drugiej.

zaosz-

) przy produkcji 

zbytu poprzez budowanie n
y-

i oferowane w kraju siedziby marki).

Podsumowanie

W latach 2006–

i Renault (po 46), Mercedes i Opel (po 40).
– miejscem produkcji (kraj siedziby 

a-

statystyki 
2

w przypadku 16 (na 38) marek.

obliczonej 
2

.obl do statystyki krytycznej 
2

)1)(1(; kw – miejsca produkcji i marki. 

Cramera C (0,62) i skorygowa-

nego Pearsona .korP
Lokalizowani i-

o-
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n-
o-
t-

kownika.
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THE SERIOUS RISK NOTIFICATIONS TO CARS IN THE RAPEX SYSTEM
AND THEIR PRODUCTION IN THE BRAND AND OTHER COUNTRY

Summary

The purpose of the article was to examine whether the manufacture place of the 
car (brand country and other country) has an impact on the number of notifications
within serious risks in the RAPEX (Rapid Alert System for non-food dangerous prod-

ucts). The value of statistics
2

.obl pointed to the relationship between the manufactured 

place and the brand. It is high, as indicated the value of the association coefficients –

Cramer’s C and Pearson’s corrected .korP . Carmakers should therefore increase the

supervision of the scattered activities linked to production, to reduce the number of 
serious risks to the consumer.
Keywords: RAPEX system, serious risks, car, manufacture place, association coeffi-
cients

[Abstracts] [R]eproduced with kind permission of the European Commission’s Direc-
torate-General for Health and Consumers from the original Weekly overview reports of 
RAPEX notifications published free of charge on the European Union’s official website 

‘Europa’ through the EU Rapid Alert System for non-food consumer products 
(RAPEX)

http://ec.europa.eu/rapex
© European Union, 2005-[current year]

The official contact points of the Member and EFTA-EEA States provide the informa-
tion published in these weekly overviews. Under the terms of Annex 11.10 to the Gen-

eral Product Safety Directive (2001/95/EC) responsibility for the information provided 
lies with the notifying party. The Commission does not take any responsibility for the 

accuracy of the information provided.



NR 809 EKONOMICZNE PROBLEMY NR 113 2014

MARCIN RAFALSKI

MODELOWANIE I USPRAWNIANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH W ADMINISTRACJI

Streszczenie

o-

usprawniania zidentyfikowanych procesów. 

z modelo .
procesy, modelowanie,

Wprowadzenie

o-
cesów zach

w-

przemianach, 
, Polska 

rozumianych organizacjach biznesowych. Jednym ze sposobów ulepszenia w dzia-
e-
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a-
niami.

W celu zrozumienia zagadnienia modelowania proces

, ”

1. ”

zdefiniowanie
”. I tak, jako proces w organizacji

o-
– e-

e-

systemu (Grajewski 2007, 
s. 68). Niektóre proces i-

(Brilman 2002, 
s. 287). Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na fakt e wynikiem procesu 

– produktu.
a-

Procesy na:
operacyjne – ó-

stron,
pomocnicze –
one pomaga-

Procesy podstawowe dzie
(Brilman 2002, s. 287).

2. Identyfikacja procesu

skutecznej realizacji 
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na pytania:

(Grajewski 2007, s. 68). Identyfikacja procesów jest zadaniem niezmiernie 

i ewentualnej optymalizacji.
W celu przygotowania opisów poszczególnych procesów w organizacji nale

fikacja tych kryte-
riów pozwoli

e-
kolejne pytanie –

,
w organizacji , po

3.

od typu organizacji, w jakiej opisu dokonujemy. Zdecydowanie inne zagadnienia 
inne dla wydawnictwa, d-

itp.
cz , jednego,

e decyzja co do tego,
które procesy y opisa

anie kluczowych procesów dla organizacji, 
y-

organizacji (Rummler 2000, s. 209), którym w przypadku
– e-

4. Techniczne metody opisu procesów

W celu wykonania „technicznych” opisów procesów 
i sposób dokonania opisu. W tym celu odpowied na kolejne 
pytanie – a mianowicie – do czego modele procesów , zarówno teraz,
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, do ich automatyzacji czy elektronizacji. 
W chwili obecnej stosowanych jest kilka najpopularniejszych no

h to: 
BPMN, EPC i BPEL.

wtórna. Ostatecznie 
jakie .

modelowa o-

w notacji BPMN 2.0:
1. – o-

cesu biznesowego, bez wnikania w jakiekolwiek zagadnienia techniczne, takie 
jak ty

2. Model analityczny – a-
a-

3. Model wykonywalny – y-
py za-

itd. (Silver 2009).
”

i-
zami i uzgodnieniami, z których nego rodzaju notatki i zapiski,

, jeszcze przed przedstawieniem go na modelu. 
” procesu –

nie dodatkowych modeli czy opisów „komend” w celu 

5. Organizacja prac nad przygotowaniem opisów procesów
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, p ,

,
poszczególnych kroków w tworzonych opisach procesów.

6. Usprawnienie i optymalizacja opisanych procesów

Optymalizacja i usprawnienie zidentyfikowanych procesów to
a-

nionych w trakcie jego realiza organizacji.
opisanym procesom

je .
cze-

e-

liczne a-
i-

we. Ich
zapomina

o-
” od siebie (Adair-Heeley, Charlene 

2002, s. 136).

– przekazywania 

a-
(Adair-Heeley, Charlene 

2002, s. 141).
przenoszenie pracy 

z-
ków. Przenoszenie pracy jest czyn , zwykle 
kolejne przestoje (Adair-Heeley, Charlene 2002, s. 141).

problemy w trakcie przebiegu procesu –
a-

(Adair-
Heeley, Charlene 2002, s. 136).
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pr od
(Adair-Heeley,

Charlene 2002, s. 146).
go wymieniania aspektów, na jakie

o próby ich usprawnienia. W aspekty mo
liwe do zdefiniowania nak podstawowe e
praktycznym. Analiza opisanych procesów 

7.

biznesowe 
–

a-

dla swoich potrzeb.

8. Opis i optymalizacja procesów k-
tronicznej

ikacji Elektronicznej jest organem regulacji w zakresie 

r-
u

platformy e-
Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
na lata 2007– a-
nia

Jako podstawa do modelowania o-
, n-
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u-
mentom i podmiotom rynku telekomunikacyjnego, pocztowego, radiowego i tele-

w uzgodnieniu z Kierownictwem UKE, wytypowano j-

u
a-

w-
nione. 

u e-

a-

rzeprowadzenie modelowania procesów w nota-

\optymalizacji opisanych 
sposób skuteczny i optymalny dla orga-

o szereg warsztatów 
j-

nych. W ich efekcie dokonano optymalizacji 49 procesów biznesowych. Prace nad 

k-
cjonowanie pro
analogicznych procesów w jeden.

y ich imple-
mentacje w

9. w pracach nad procesami

y
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–
– wyznaczenie przez k

– wybranie odpowiednich grup pracowników do pracy nad opisami;
– odpowiednie zmotywowanie pra
–

procesy;
–

– niu.

Podsumowanie

o-
, jednak zapewnienie odpowiednich stan-

i-
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THE MODELLING AND IMPROVEMENT OF BUSINESS PROCESSES 
IN PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

Paper discusses issues connected with modelling of business processes taking 
place within an organisation. Author particularly lays emphasis on concept of process, 
manners, in which it might be identified and its description. Methods and tools applied 
in process modelling are presented in the paper.

Moreover, author analyses main aspects that ought to be paid attention to while 
facilitating identified processes.

Concluding part of paper demonstrates different stages of work that are connected 
with modelling of processes on basis of central office of public administration.
Keywords: processes, modelling, facilitating, management, administration

Translated by Marcin Rafalski
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1

DEMOGRAFICZNE
W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

Streszczenie

rozpowszechnio-
e-

wiekiem oraz perspektyw jej rozwoju w perspektywie makro i mikroekonomicznej. 

r-
- a-

owania omawianym problemem.

roboczej, przedwczesna dezaktywizacja zawodowa, pokolenie 50+

Wprowadzenie

kilkunastu lat przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Za-
chodniej, takich jak Finlandia czy Wielka Brytania,

e-
kiem oznac

r-
r-

1 .



500

a-
czyli

itp.

e-
coraz szersze wykorzy-

stanie zaawansowanych technologii oraz pojawiaj
z wysokimi kwalifi-

kacjami zawodowymi

od o-
bami ludzkimi (Przewodnik 2012, s. 2–9).

1.

Ksz

e-
mierzalna lub trudno mierzalna. W tej
przeds

r. tylko 
60 lat, w 2013 r. ludzi w tym

12%, a szacuje r. (World 2013, s. 6). 
j-
o-

2012, s. 3).
e-

go. W 2011 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 57 osób w wieku nie-
– 72) (Podstawowe

2013, s. 15).

(obecnie stanowi ok. 20%).

emów starzenia demograficznego w Polsce. 
o-

o-
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micznego
z-

mniej licznego pok

55–64 wynosi w naszym kraju zaledwie 34%, podczas gdy w Finlandii, Szwecji, 
, w którym przechodzi 

63 lata, Aktyw-
a-

cja zawodowa Polaków wynika m.in. z dotychczasowych przywilejów emerytal-
. Od stycznia 2013 r.

znacza, 

z pokolenia 50+

problemy ze znalezieniem pracy. W drugim
Bezrobocie 2013, s. 16). 

o-

i-

2013, s. 334).

ówne obszary -Panfil 2009, s 16): 
– ,
– a-

,
– starszych.

o-
50.

restrykcyjnych wy l-
nych. 
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uprawnione do specjalnych ulg podatkowych 
( 2012, s. 4).

Z kolei w ramach dru

postrzeganiu starszych pracowników jako mniej produktywnych, 
i-

kacji (Smedley, Whitten 2006). zatrudniania osób star-
szych rosn

kosztów zatrudnienia. Na 
w Szwecji w 2000 r. wprowadzono program subsydiowania zatrudnienia

( 2012, s. 4).

zatrudnionych. W Polsce gwarancja zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym 
,

, , o-
wolnie-

Obejmuje on m.in. program 
, którzy 

.
wrot do 50% 

Program 2012).

iwienie 

, y-
najmniej podstawowa znajo
organizowane przez instytucje,
Pracy. ó-

,
.

z-
nego (UTW 2013).

zacji zawodowej jest 
„Aktywny Eme-

ryt”
W ramach projektu zaplanowano przeszkolenie 1250 pracowników, którzy uko
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czyli 50 lat.

(PARP 2013).
o-

woduje na rynku pracy 

w-

y-
.

2.

y-
ego. Polityka personalna po-

a-
cowników i dopasowywaniu ich do aktualnych potrzeb firmy.

w-

y-
A guide 2006, s. 7):

– rekrutacja,
– ,
– planowanie i rozwój kariery zawodowej,
– elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia,
– ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy,
– przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy,
– ,
–

jest postrzeganie kandydatów 

i szybkie -

e-

zainteresowani takimi pracownikami szczególnie w dziedzinach, w których brakuje 
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a-
ni do pracy podczas 

dalszej nauki (Czarnecka, Woszczyk 2013, s. 190). Szkolenie konieczne do wyko-

y-
a-
o-

bu dzia

Elastyczne 2007, s. 7). W badaniach 
przeprowadzonych w 2009 r. w Polsce 

(Dolny 2009, s. 123–127). 
unkowaniem,

, jest ich sytuacja rodzinna. Osoby te (szczególnie kobiety) cz

o-
o-

zmiany 
kwalifikacji zawodowych (Zmiana

50. o-
suje ich w przypadku osób starszych (Osoby 2010).

sta
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a-

Nowe 2008, s. 3).

utrz

o-

opartej na wiedzy.

3.

, n

a-
cji i pasji o

o-
, ,

,

www.mentoring.edu.pl 2013).
k-

szenie w
d-
a-

Sztanderska, 2010, s. 3–7).
na 

profilaktyce zdrowotnej i stosowaniu elastycznych form zatrudnienia wobec tych 
pracowników lub na przy-

2010, s. 3).
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w jakim ich starsi koledz
o-

.

Podsumowanie

e-

o typu zasobów ludzkich 
,

a-
y-

mierne k

mu kraju.

zmian demograficznych, p n-
a-

Polacy 2012). Z uwag

a-

pracodawcom tworzenie odpowiedniej polityki personalnej, a z drugiej –
e-

l-
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AGE MANAGEMENT RESPONSE TO THE DEMOGRAPHIC CHANGE
IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

Summary

The aim of this paper is to present the relatively new area in management theory:
age management. An attempt was made to present the major determinants, the role and 
benefits of age management strategies in the perspective of macro-and microeconomic.

Dissemination of age management is an important condition for raising the com-
petitiveness of enterprises and to better adapt to the principles of the knowledge-based 
economy. Current social and economic situation and the prospects for Polish population 
growth the next ten years requires a greater interest in the present problem.
Keywords: age management, population ageing, aging workforce, premature profes-
sional deactivation, generation of 50+
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WIOLETTA SKRODZKA

POWTARZALNO CI WYNIKÓW
POLSKICH FUNDUSZY OBLIGACYJNYCH 

Streszczenie

i wyników wybranych fundu-
szy inwestycyjnych obligacji. Na podstawie prostej rocznej stopy zwrotu i
Sharpe’a, zbudowano warunkowych funduszy
2011 r. Analiza e-
sach tendencji rynkowych stanowi interesu
dla inwestorów oraz ów

persystencja, fundusze inwestycyjne obliga-
stopa zwrotu

Wprowadzenie

Klienci funduszy inwestycyjnych
w takie instrumenty finanso
w przypadku lokat
niski poziom ryzyka.

2010, s. 507–515). u-
szy,

i w fundu-
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n-
tem staj k-
szym ryzykiem (Skrodzka 2012, s. 250–253). i-

a-

a-
sie stóp zwrotu. Celem analizy jest ocena stosowanych w literaturze przedmiotu 

wyników polskich funduszy obligacji w  2011 r.

1. Badania j-
nych obligacji

60. i 70. XX w. o-
o-
i-

e-
stycyjnych (Skrodzka 2011, s. 217–221).
fundusz Carhart 1997,
s. 57–82). Autor na podstawie szerokiej próby obserwacji funduszy akcyjnych z lat 
1962–1993 k-

r alfa z modelu Caharta i
i-

o-
momentum,

e-
dane zebrane dla fundu-

a-
Obecnie badania 

, z jed-
nej strony

funduszy 
obligacyjnych. Badania przeprowadzo y-
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r. 
Philpot, Heath, Rimbey (Philpot 2000, s. 247–258)

o-

o-
Podobne wyniki dla dwuletnich podokresów uzyskali rów-

(Droms 2006, s. 347–355) na podstawie tradycyjnie konstru-

w latach 1990– u-

badaniach Polwitoon i Tawatnuntachai (Polwitoon 2006, s. 2767–2786). Wykorzy-
– y-

letnich podokresach. Badania Du, Huang, Blanchfielda (Du 2008, s. 321–345)

w latach 1992– a-
a-

da (Silva 2005, s. 341–361)
– bligacyjnych 

y-

, s. 12–14), Pate ,
s. 10
Perez (2012, s. 82

w badanej grupie funduszy akcji w okresie 2004– o-

funduszy inwestycyjnych przeprowadzili Jackiewicz i Filip. Otrzymane wyniki

funduszy w kolejnych okresach jest przy tym bardziej jednoznaczny w przypadku 

jest uwarunkowane czynnikami rynkowymi i nie wynika 
Per-

a persystencja krótkookresowa 
funduszy akcji i hybrydowych w-

skiego i Ottena. Zastosowali oni w swoich analizach rynku funduszy czteroczynni-
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krót-
dla podokresów: kwartalnych, pó

y

2. Metdodologia badania persystencji wyników funduszy inwestycyjnych

w kolejnych okresach dobrych 
performance persistence)

wyników podmiotów gospodarczych. a-
a-
e-

(Jackowicz 2009, s. 8).

i przegranych (Perez 2012, s. 82). W – winners
u-

okresie, c na 
a-

nych funduszy. Do grupy przegranych (L – loosers i-

i-
ki klasyfikacji dla k n-
kowych (ang. contingency tables

i
(Brown 1995, s. 679–698)

LWWL
LLWWCPR                                                      (1)

o-
b

2 nieza-
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LLLWWLWWCPR
1111

ln                                              (2)

d-
stawia wzór:

CPR

CPRZ
ln

ln                                                          (3)

u-

Z odpowiednio wynosi 2,58, 1,96 lub 1,65. Wysokie dodatnie w

(Jackowicz 2009, s. 15). Drugim testem wery-
2 (Perez 2012, s. 253–

254) 2 ilustruje wzór (Ostasiewicz 1999, s. 258):
                2 = ( )2

=1 (4)

Statystyka 2 a-
nym a oczekiwanym w przypadku braku Dla 

5% lub 10% d-
y-

tycznej oznacza odrzucenie hipotezy H0 zy H1
istotnej statystycznie persystencji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych. 

Wnioskowanie na temat persystencji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych 

regresja liniowa oraz innych, poza a-
runkowych metod nieparametrycznych, takich jak korelacja rang Spearmana lub 
metody bootstrapowe. 

W badaniu zjawiska persystencji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych stosuje 

portfe-
information ratio (Sharpe 

y jest obliczany na podstawie jedno-
czynnikowego modelu Jensena (1968), trzyczynnikowego modelu Fama i Frencha 
(1992; 1993) lub czteroczynnikowego modelu Carharta (1997) (Skrodzka 2012, 
s. 342–346).



Wioletta Skrodzka514

3. polskich funduszy 
obligacji w 2011 r.

ogorsz finansowej Grecji, 
. Zjawiska te y na nastroje inwestorów i waha-

r. ponad 20% stratami, o
ednostek uczestnictwa 

funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w poprzednim podrozdziale mierniki 

obligacji w okresie destabilizacji rynków finansowych w 2011 r.

grupy funduszy inwestycyjnych: , PKO Papie-
, , Idea Obligacji, KBC Portfel Obliga-

cyjny, SKOK Obligacji, Skarbiec Depozytowy, Noble Fund Skarbowy, Skarbiec 
, . Podczas oce-

r.
ji

-tygodniowych bonów skarbo-
wych. W 2011 r.

funduszy inwestycyjnych 
akcji e-

r. 
. W 2011 r. 4 fundusze z rozpatry-

y d stopy zwrotu wzorca odniesienia. 

w 2011 r.
zone wspó

r. 
o-
y-

wanych funduszy w 2011 r. KBC Portfel Obligacyjny, z warto-

r. 
oczekiwane efekty w postaci dodatkowej stopy zwrotu w przypadku 3 funduszy.

Ocena 

w 2011 r. 2 fundusze: Skar-
biec Depozytowy i
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i-
wybranych funduszy inwestycyj-

nych obligacji, oddzielnie dla posz o-
d-

osowano metody wyko-
,

contingency tables
Sharpe’a. Prezentuje je k-

w (LW).

Tabela 1

i-
ka Sharpe’a w 2011 r. wybranych polskich funduszy obligacyjnych

Prosta stopa zwrotu (Rp) p)
WW LL LW WL Z 2 W

W
LL LW WL Z 2

I-II 3 3 2 2 0,628 0,4 3 2 2 3 0 0
II-III 3 3 2 2 0,628 0,4 5 5 0 0
III-IV 4 4 1 1 1,7541 3,61 4 4 1 1 1,7541 3,61

IV-V 3 3 2 2 0,628 0,4 3 3 2 2 0,628 0,4
V-VI 3 3 2 2 0,628 0,4 4 4 1 1 1,7541 3,61

VI-VII 2 2 3 3 -0,628 0,4 3 3 2 2 0,628 0,4
VII-
VIII 2 2 3 3 -0,628 0,4 1 1 4 4 -1,7541 3,61

VIII-IX 3 3 2 2 0,628 0,4 1 1 4 4 -1,7541 3,61

IX-X 0 0 5 5 0 0 5 5
X-XI 2 2 3 3 -0,628 0,4 2 2 3 3 -0,628 0,4
XI-XII 3 3 2 2 0,628 0,4 4 4 1 1 1,7541 3,61

1 I

CPR> 1 oznacza odrzucenie hipotezy zerowej o braku zwrotu reali-
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zowanych przez fundusze obligacyjne 1 y-
styczn CPR sprawdzono na podstawie statystyk Z i 2. Tylko w przypadku III–IV

ci 10% statystyka Z odrzuca
T 2 na poziomie 

10% stóp zwrotu w III–IV. Po 
zmianie miary wyników funduszy ze stopy 

2

z-
nych okresach. a odrzucenie hipotezy 
H0 o-

Okresy i-
ch 

. Jedynie w III–IV w przypadku potwier-
ten sam rezultat uzyskano dla wspó

czynnika Sharpe’a. 

Podsumowanie

performance persi-
, jak i in-

Przeprowadzone 
badania dla 2011 wta-

w
W przypadku krótkiego horyzontu czasowego 

wyniki inwesty d-

pr

1 o-
2
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THE ANALYSIS OF THE MONTHLY PERFORMANCE PERSISTENCE 
OF POLISH BOND MUTUAL FUNDS

Summary

The goal of this article is to analyze the monthly performance persistence of se-
lected polish bond mutual funds. The monthly contingency tables has been built on the 
basis of the following indexes: rate of return and Sharpe ratio. An analysis of the 
monthly performance persistence of Polish bond mutual funds across periods of specifi-
cally defined trends is an interesting research tool for investors and fund managers.
Keywords: the monthly performance persistence, bond mutual funds, Sharpe ratio, rate 
of return

Translated by Wioletta Skrodzka
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TOMASZ SONDEJ

CH
JI

Streszczenie

pocztowych, przeprowadzonych przez autora w segmencie nabywców instytucjonal-
nych. Wybór klientów i

do konkurowania na otwartym rynku. Najsilniej-

klient

Wprowadzenie

z-
towego jest sprecyzowanie o u-
gowa operatora pocztowego jest dostosowana do preferencji nabywców?

u-
i-
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e-
lekcjonowane a-

99,67% wszystkich 

u-
rentów Poczty Polskiej (Raport 2011, s. 29).

badanych 

1. Analiza preferencji nabywców instytucjonalnych i ocena realizacji 
instrumentów konkurencji 

W badaniu skierowanym do podmiotów instytucjonalnych uzyskano odpo-

e- a-
zynowej (2), turystyki i wypoczynku (3), ubezpieczenia (6), telekomunikacji (1), 
handlu hurtowego i detalicznego (bez e-commerce) (2), marketingu (1), mass me-
diów

i-

z-

p
a-
a-

wiono tabeli 1.
InPost –

a-
, rzadziej: 
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Poczty Polskiej.

Tabela 1

operator konkurencyjny 
InPost Sp. z o.o. 46
DPD Polska Sp. z o.o. 18
DHL Express (Poland) Sp. z o.o. 16
General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. 14
Siódemka S.A. 8
TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. 7
Polska Grupa Pocztowa S.A. 5
Opek Sp. z o.o. 5
UPS Polska Sp. z o.o. 3
wszyscy operatorzy kurierscy 3

Uwaga: 

n-
sen, Kanji 2000, s. 154–163; Kotler 2005, s. 461–463) na rysunku 1. Mapa prefe-

n-

konkretnego klienta, to parametry oceniane jako bardzo istotne, realizowane jednak 
ieg ilustruje 

k-

klientów. An o-
wych i poziomu ich realizacji przez publicznego operatora pocztowego 
w Polsce zaprezentowano na rysunku 2.
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Uwaga: – –
skala poziomu realizacji: 1 – niski, 5 – wysoki

Rys. 1. a-
nia przewagi konkurencyjnej Poczty Polskiej oraz ocena ich dotychczasowego po-
ziomu realizacji

d-

w-
ców.

i organizacyjnych publicznego operatora pocztowego do kreowania oferty zgodnej 
z wymaganiami rynku. 

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

po
zi

om
 re

al
iz

ac
ji 

el
em

en
tu

jednoczesne oferowanie liczba 
oferowanych zaspokajanych 

(np. polecenie, 
pobranie itp.)

potrzeb nabywcy 
biznesowego

potrzeb nabywcy 
indywidualnego

do potrzeb 
konkretnego klienta
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Uwaga: – –

skala poziomu realizacji: 1 – niski, 5 – wysoki.

Rys. 2. 
przewagi konkurencyjnej Poczty Polskiej oraz ocena ich dotychczasowego pozio-
mu realizacji

polityka cenowa 

iej realizo-
–

o-
waniem przez publiczn

n-
tów, ej.

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

po
zi

om
 re

al
iz

ac
ji 

el
em

en
tu

operatora dla klientów 
biznesowych

i nadawczych 
skrzynek pocztowych
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Uwaga: – –

skala poziomu realizacji: 1 – niski, 5– wysoki.

Rys. 3. 
konkurencyjnej Poczty Polskiej oraz ocena ich dotychczasowego poziomu realizacji

, a-
–

na obszary zurbanizowane i per

31 grudnia 2010 r.
31 grudnia 2010 r.
w kraju; ofer

r. 1

1 92% wszystkich placówek operatorów niepublicznych nale
operatorów. Dane za: Raport 2011, s. 24, 26, 35.

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

po
zi

om
 re

al
iz

ac
ji 

el
em

en
tu

od przygotowania sposób i czas rozliczania za 

polityka rabatowa

cen

negocjacje cenowe
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o-

Uwaga: – –

skala poziomu realizacji: 1 – niski, 5 – wysoki.

Rys. 4. a-
nia przewagi konkurencyjnej Poczty Polskiej oraz ocena ich dotychczasowego po-
ziomu realizacji

n-
o-

pocztowych i poziomu ich realizacji przez publicznego operatora pocz-

Promocja publicznego operatora pocztowego jest postrzegana przez klientów 
elementów jest oceniana pod 

o-

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

po
zi

om
 re

al
iz

ac
ji 

el
em

en
tu

operatora

liczba 
skrzynek 

nadawczych
liczba placówek

wykorzystanie 
techniki telekomu-
nikacyjnej w dyst-
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w przypadku Poczty Polskiej.

Uwaga: 1 – –

skala poziomu realizacji: 1 – niski, 5 – wysoki.

Rys. 5. 
przewagi konkurencyjnej Poczty Polskiej oraz ocena ich dotychczasowego pozio-
mu realizacji

n-
n-

konkurencji.

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

po
zi

om
 re

al
iz

ac
ji 

el
em

en
tu

(np. tzw. gratisy,  w targach osobista) reklama

identyfikacja 
(wizualizacja firmy)

public relations 
(kontakty z mediami, 
imprezy dla klientów 

sponsoring
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Uwaga: – –

skala poziomu realizacji: 1 – niski, 5 – wysoki.

Rys. 6. n-
kurencyjnej Poczty Polskiej oraz ocena ich dotychczasowego poziomu realizacji

Praktycznie wszysc n-
h-

ynik 3,5) przez pracowników zaj-

Podsumowanie

a-

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

po
zi

om
 re

al
iz

ac
ji 

el
em

en
tu

szybka reakcja na 
potrzeby klienta

proste procedury
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o-
o-

segmentu druków bezadresowych)2 a-
. Po zniesieniu monopolu prawnego (od 1.01.2013 r.) pu-

encyjnej.
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THE MEASUREMENT OF PREFERENCES OF POSTAL SERVICES BUYERS
WITH THE USE OF PREFERENCE MAPS METHOD

Summary

The paper presents the results of a research on the assessment of postal services 
which was conducted by the author in the segment of institutional buyers. The reason 
why the institutional clients were chosen is the fact that they send 88% of letters and 
95% of all packages in Europe. In Poland this ratio is similar. The study showed that the
Polish Post, despite its strong market position, is only partially able to compete on the 
open market. Its strongest advantages are: mail delivery to each recipient in the country,
a wide range of services, benefits to basic services, the availability of the branch net-
work and post boxes, regularity of service, visual identification of the company.
Keywords: preferences, preference maps, postal operator, postal services, client
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