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PIOTR ADAMCZEWSKI

ORGANIZACJE INTELIGENTNE WOBEC E-GOSPODARKI

Streszczenie

w nowoczesnej gospodarce rynkowej w zakresie wspomagania 
procesów biznesowych o ICT (Information and 
Communication Technology) -gospodarki
ukazanie istoty organizacji inteligentnych w gospodarki opartej na 
wiedzy. 

e-gospodarka, ICT, organizacja inteligentna, gospodarka oparta na 
wiedzy.

Wprowadzenie

E-gospodarka rozumiana jest jako realizacja procesów gospodarczych z wyko-

e-
oraz y-

C). Podstawowe procesy,
,

e-

-
-

gólne megatrendy rozwoju gospo-
darczego, jak globalizacja, internacjonalizacja, budowan stwa informa-
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cyjnego
relacje kierownictwo – o-

wiedz .
niom wymaga od organizacji poszu-

a-
nia przewagi konkurencyjnej nowoczesnych organizacji z wykorzystaniem takich 

im na realizowanie swoich

na ICT (Information and Communication Technology) w zakresie wspomagania 
procesów biznesowych tych organizacji poprzez stosowanie zaawansowanych roz-

-informatycznych (Adamczewski 2013a). Oznacza to szerokie 
zastosowanie najnowszych technologii teleinformatycznych do wspomagania za-

zania procesów biznesowych organizacji, np. w zakresie produkcji, gospodarki 
, oraz e-

niem biznesowym ( zaopatrzenia i dystrybucji).
technologie e-gospodarki stanow

konglomerat praktycznych -programowo-organizacyjnych, 
takich jak np. technologie baz i hurtowni danych, technologie komunikowania 
(przewodowe, bezprzewodowe, hybrydowe), metody automatycznej identyfikacji 
(kody kreskowe, RFID), komputerowo wspomagane wytwarzanie (CAM), zarz
dzanie systemy
(ERP) oraz zaawansowanego planowania (APS), systemy
z klientami (CRM) oraz z dostawcami (SRM), systemy
produktu (PLM) systemy
systemy lokalizacji satelitarnej (GPS, Galileo, Glonass), zaawansowane systemy
analityczno- e (BI), Internet rzeczy (IoT – Internet of Things), a wszystko 

chmurze” – cloud computing).

nych jako 
e-

dzy (Adamczewski 2013).

1. Organizacja inteligentna

(Adamczewski 2014; Grösser 2012). Termin ten 

o-
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y jest to organizacja 

orga-

wiedzy i odpowied
(Grös-

ser 2012)

z m.in. (Adamczewski 2015a; Grösser 2012; Schwaninger 2010):
–
–
–

zmiany w otoczeniu,
–

y-
–

kluczowego zasobu, jakim w kreatywnym funkcjonowaniu organizacji jest wiedza; 
o-

sowa (Grösser 2012;
Grajewski 2012)

o-
cesach, otoczeniu itp. w postaci sformalizowanej (dokumenty, bazy danych) oraz 
nieskodyfikowanej (wiedza pracowników) (Kozielski 2012).

e-
me n-

e-
s-

realizacja wirtualnych procesów
a-
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ko-
operacji ( ach dostaw).

2. E-gospodarka w organizacjach inteligentnych

e-
systemy planowania zasobów 

klasy ERP (Enterprise Resource Planning
jak i w obszarze zaplecza (back-office

system ERP

cji o procesach i zasobach bizneso-
(Grajewski 2012; Grudzewski 2000;

Unold 2015).

o-

klasy ERP d-
a-

dejmowania trafnych decyzji biznesowych. Z kolei te 
system ERP, u-

a-

e-

konkurencyjne 

Business Intelligence) pozwa-
la na lepsze poznanie preferencji klientów oraz analiz

(Koronios 2010).
Analizy tworzone na podstawie informacji agregowanych przez systemy ERP cz

Prz a-
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Kryzys gospodarczy przyczy d-

–
u-
i-

a-
r im o-

a-

l-
nych danych, raportowanie i porównywanie wyni Oznacza 

kontekstowych 
a-

Nowe wyzwania technologiami z zakresu automatycznej 
, lokalizacji satelitarnej, architektury 

opartej Internetu rzeczy (IoT) czy przetwarzania „w chmurze” 
(cloud computing) (Adamczewski 2015c; Grösser 2012; Höller 2014).

Naj
o-
z-

cznych. P
p w-

o-
workflow

RTE (Real-Time Enterprise a-
wiane przed takimi rozw (Grudzewski 2000;
Unold 2015):
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–
– just-in-time),
– o-

duktów we wszystkich fazach ich powstawania),
–

z elastycznym raportowaniem.

3. Rozwój e-gospodarki w organizacjach inteligentnych

Rozwój zaawansowanych systemów ERP wzbogaconych 

a-

o tzw. analityce biznesowej (Business Analytics) (Koronios 2010).

y-
iem e-

– zarówno poprzez dedykowane 
Open Data-

Base Connectivity

y-
a-
u-

bkim zmianom, jednak ukszta

(Adamczewski 2015d; Kozielski
2012; Unold 2015):

– ciowych,
–
– o-
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– wykorzystywanie na gruncie systemów ERP modelu cloud 
d-

M P o-
tyw),

–

b-

zwrot z inwestycji,
– o-

szczególnych procesów biznesowych, które w informatycznym wymiarze 
,

– Internetu rzeczy, w których to rozwi

w czasie rzeczywistym (Höller 2014).

przetwarzanie „w chmurze” oraz Internet 
-

w wielu odmianach, jako (Koronios 2010):
– SaaS (Software as a Service) – oprogramowanie dostarczane jako
– PaaS (Platform as a Service) –
– IaaS (Infrastructure as a Service) – infrastruktura dostarczana jako u
– kolokacja – „w chmurze” nazy-

enia (lub 

1

populacji) (Adamczewski 2015a):
– – 57%,
– koncentracja na procesach biznesowych, a nie na utrzymaniu infrastruktury 

teleinformatycznej – 25%,
– – 19%,
– o-

logii – 12%,
– – 10%.

1 W okresie 2014–
sektora M P z województw mazowieckiego i wielkopolskiego.
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d-
e-

Internet rzeczy
do interpretacji. Mianem tym o y n-
tyfikowalny obiekt zdolny – –

obszar Big Data –

IoT (Höller 2014).
Internet rzeczy to kontekst, i opty-

malizacja. Ta pier d-
miotu z zastanym otoczeniem, natychmiastowego reagowania przez niego na zmia-

a-
lizacji, stanu fizycznego czy warunków a u-

global-
nej o-

rzecz (obiekt).
Internetu 

o-

sine qua non o-
wadzi to w prostej linii do powstawania nowych oraz udoskonalonych produktów 

W odniesieni o-

– –
z nimi wiele szumów informacy

Podsumowanie

- zny, a wraz z nim 
staj

e-
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-gospodarki. Zapotrzebowanie na jej zaawansowane technologie 
l-

– z istoty –
zainteresowane optymalnym wykorzystywaniem

-gospodarki 

ego
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INTELLIGENT ORGANIZATIONS IN DEVELOPMENT OF E-ECONOMY

Summary

A intelligent organization is the one, the activity philosophy of which is based on 
knowledge management. This term was popularized in the 1990s due to growing devel-
opment of ICT, dynamically changing economic surroundings and the growth in market 
competition. This paper discusses how to deploy advanced ICT-solutions in the frame-
work of enterprise information systems in intelligence organizations.
Key words: e-Economy, ICT, intelligent organization, knowledge economy.

Translated by Piotr Adamczewski
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JACEK BUKO, MARTA RO

LOGII TELEINFORMATYCZNYCH NA 
FUNKCJONOWANIE WARSZ

Streszczenie

, w tym teleinformatyczny,
. zaob-

to na rynkach ch. Co najmniej od kilkunastu lat w notowa-
nych tam instrumentów finansowych zdematerializowana, a procesy transak-
cyjne Zmiany te 

o-
inwestycji 

ów oraz za-
stosowane oprogramowanie beneficjentami tych zmian 

niemal wszyscy uczestnicy handlu n sceptycy t-
eliminacja czynnika ludzkiego na tym 

rynku nieprzewidywalne, negatywne skutki.
,

Wprowadzenie

We

z podstawowych jest dematerializa-
cja obrotu, pole

i-
oraz 
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zabezpieczanie
(Komajda 2003).

W latach 80. i 90. XX wieku ny, rozwój komputerów oraz 
o-

w
finansowyc 1

(Kochan 2006).
Obrót instrumentami finansowymi na polskiej o-

wych (GPW) realizowany jest na trze n-
nymi zasadami organizacji obrotu. Podstawow
GPW, na który o-
wym jest NewConnect przede wszystkim handel akcjami

, ch n Rynek
( w-
ny system obrotu). Catalyst, utworzony dla obrotu 

w 2012 roku 80,3 transakcje 
energ elektryczn , paliwami ymi i gazowymi oraz limitami o-

(Dobosiewicz 2013). c-
nie niekwestionowanym liderem w Europie -Wschodniej

e-

system, którego centrum stanowi 

zbierane zlecenia, wyznaczane kursy. W praktyce funkcjonuje 
o-

acy z Krajowym Depozytem Rozli-
czeniow , Komisj Nadzoru Finansowego oraz Narodowym Bankiem Polskim. Ich 

teleinformatycznymi, które 
W latach 2011–2013

centralnego elementu teleinformatycznego, czyli systemu transakcyj-
nego. UPT (Universal Trading Platform), 

1 ” ”
a-

cji spraw bankierskich i 
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lat. Zmiana 
teleinforma-

tycznym .
systemów infor-

matycznych blisko stu (GPW 2016).
jest , a jego 

NYSE Technologies. System UTP znany jest 
t

wy
innych

W porównaniu z Warsetem UTP jest znacznie szybszy, bardziej wydajny i ma 

. Nowy s bo-
na , podczas gdy Warse

850.
Efektem tego jest 

enie ci u ich
obrotu.

war-
przede wszystkim:

– aktywa notowane w ten sposób nie 

tzw. animatora rynku2;
korzys instrumentów w nowych segmentach rynku dedykowanych 

, m.in. warrantom (instrumentom pochod-
nym ym posiadaczom ych akcji po 
ustalonej cenie) i produktom strukturyzowanym (instrumentom finanso-
wym
rynkowego).

Na warszawskiej GPW wprowadzono ponadto lepsze 
zleceniami zarówno w zakresie terminów ich , jak i limitów.

i komfort pracy 
UTP przy tym wszystkie wymogi 

z-
nych (GPW 2016).

ie on jednak tak 
zasadniczych zmian w dotychczasowych zasadach obrotu, e-

2 podmiot, który na podstawie umowy 
o-
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indywidualn o-
.

jak terminy rozliczenia transakcji harmonogram sesji.
GPW nie odstaje p h-

e-
, otwiera ej ci sys-

temu na nowe kategorie profesjonalnych inwestorów instytucjonalnych, w tym 
brokerskie. Podmioty te zainter

-

oparte na
algorytmach zautomatyzowane oprogramowania

echniki handlu
mianem Algo Tradingu.

Pierwsze algorytmiczne oprogramowania stosowane przez firmy brokerskie 

i nalizowanie wielkiej
zarówno do odpowiednio obszernych ich zbio-

rów, jak wyrafinowanej wiedzy: matematycznej, z zakresu o-
wych, finansów, informatyki, , a nawet fizyki.
algorytmicznego ,
dlatego jest chronion tajemni tych podmiotów.

A
do poszukiwania n-
kowych.

czy ceny tego samego instrumentu finansowego 
ch okresach a-

monitoruje rynek i wychwytuje jego . Dokonuje tego 
p-

3. Gdy co najmniej jedna z obserwowanych ci zmie-
korzystnie, to wówczas ne 

zlecenie (Czekaj 2012). 
przede wszystkim

dla profesjonalnych inwestorów, to nie ma formalnych przeszkód, aby z algoryt-
li o-

3 jako zale-
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rzy indywidualni. andel wysokich 
wolumenów oparty na algorytmach oznacza ponadto
i kupna, a to jest korzystne dla wszystkich uczestników rynku. Inwestorzy niestosu-

programów do handlu algorytmicznego skorzy ych
z ch kosztach transakcyjnych (GPW 2016).

warszawskiej GPW 
przed wprowadzeniem UTP, jednak inwestorzy, nie

.
Zaawansowane technologie algorytmiczne 
dopiero aby tego rodzaju handel nie 
tylko ale przede wszystkim . Handel algorytmiczny ma bowiem 

notowanych aktywów. Na 
Algo Trading w 2012 roku

4, (Glantz i Kissell 2013).
Na warszawskiej GPW handl

kolokacji, HPA (High Performance Access). 

e-
, co ma na celu zapewnie-

nie najszybsz u do systemu transakcyjnego GPW. Ponadto 
zmniejsz koszty infrastruktury sieciowej dedykowanej do 

.

(HFT – High Frequ-
ency Trading). HFT jest to w zasadzie proces, w którym wysoce wyspecjalizowane
algorytmy masowych w bardzo krótkim 
czasie. i korzystaniu z ych od 
inwestorów danych , uzyskiwanych z liczonym 
w mikrosekundach wyprzedzeniem w stosunku do reszty rynku. To krytyczne wy-
przedzenie uzyskiwane jest wskutek zastosowania najszybszych technik telekomu-

akceleracji ej, tj. efektywnemu 
zastosowaniu

Transakcje w ramach HFT zawierane przy wykorzystaniu najmniejszych
zmian cen aktywów, w praktyce nawet do s Zysk z po-
szczególnych transakcji jest znikomy ony przez miliony wykona-
nych operacji przy niewielkim ryzyku poniesienia 

4

GPW.
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straty (Dobrowolski i 2012).
nawet (Cze-

kaj 2012), s istotne 
.

2.

w-
anych Tabb Group 

proc. obrotów na rynku USA (Meyer, Mas-
soudi i Stafford 2015) onad 70% wszystkich transakcji na 

Exchange (Dobrowolski
i o znaczenie tej formy handlu algorytmicz-
nego , silnie 

Eksperci ocen
zostaje sprzedana w czasie krótszym od jednej minuty po ich zakupie. Te 

podejmowanie decyzji
mianowicie nowy rodzaj informacji prze-

znaczonych do odczy (Cipiur 2013). Po 
, znacznie 

, a zaburzenia w systemie 
es (Adler 2012).

W
trans-

akcji zawieranych w ramach HFT. 
tak a-

Tworzy to natychmiastowy 
anomalii cenowych, które wykorzystywane przez handlowców 
HFT. Flash Crash

Dow Jones Industrial Average (DJIA)
(1000 pkt). Spadek spowodowany 

automatycznych algorytmów po wykryciu straty, co 
dalszy spadek indeksu. W tym czasie inne auto-

matyczne algorytmy – Ostatecznie,

strat indeksu (3,17%) w stosunku do otwarcia, b jednak
. W wyniku wielomie-

wa prowadzonego przez d w USA Komisj Papierów War-
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5 automatyczne algorytmy a-

do pogorsz 2012).
o nie jedyna taka sytuacja. 1 marca 2011 

, co 
.

by roku, 
HFT na rynku papierów skarbowych

. Po zbadaniu tego zdarzenia 
przedstawiciele SEC „nie znaleziono jednej przyczyny zabu-

”,
ci cen lub wolumenu obrotów (Shobhit 2015).

ludzk y-
cy automat tak , liczba zrealizowa-

rozliczeniowe 
1 sierpnia 2012 roku dom maklerski Knight 

Capital Group (KCG), 10%
, wskutek b nowego nieuza-

sadnione zlecenia masowego zakupu akcji za 7 mld dolarów. Transak-
KCG stra 440 mln dolarów

tego domu maklerskiego, w praktyce doprowadza-
brokera – Getco (Gandel 2012).

automatycznych algorytmów, (w tym GPW) i-
a-

danymi zleceniami, a w przypadku ich przekroczenia blokowanie wprowadzania 
Dla poszczególnych klas aktywów oferowane jest ponadto defi-

niowanie statycznych i dynamicznych ogranicze . Wzorem wiod
arszawskiej GPW Kill Switch Buton, za po-

aktywne zlecenia danego uczestnika obrotu
ce w systemie transakcyjnym. Z drugiej strony 

n-

coraz szer HFT
w takim handlu instytucjom wsparcie: od

Flash Tradingu, chwilowy, 
W reakcji 

5 SEC prowadzi od 2013 r
s-

tem analityczny MIDAS (Shobhit 2015).
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a-
pozwów o

nieuzasadnionej przewagi czasowej. HFT 
jest ustanawianie dla tej formy handlu specjalnego podatk

(Shobhit 2015).

Podsumowanie

li wzór matematyczny
cy skonstruowanie z akcji oraz opcji portfela wolnego od ryzyka i na jego podsta-
wie wyprowadzenie analitycznego modelu wyceny opcji kupna (Black i Scholes 
1973). Obecnie programy komputerowe oparte na wzorze Blacka-Scholesa znajduj

na u domu maklerskiego, a technologie teleinformatyczne 
y podmiotów

na
„a z-

ne”, co wielokrotni i-
stów z Komisji Nadzoru Finansowego. W ni o-
rytmów HFT,

twarz stosowania na 
rynkach nowych ,

y danych z syste-
mów informatycznych warszawskiej GPW, dokonanej w iku 2014 roku.

systemów informatycznych GPW zos e-
cie, co z kolei j-
nych systemów wykorzystywanych przez klientów GPW (NIK 2015).

coraz bardziej zaa , nie-
mal wszyscy scharakteryzowa-

handel algory
n-

cji, bowiem inwestorom
.
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DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND ITS IMPACT 
ON WARSAW STOCK MARKET

Summary

Technological progress and constant development of IT solutions have significant-
ly influenced contemporary trading methods, especially trading on stock market. Most 
of financial instruments are dematerialized and the majority of transnational processes 
are based on sophisticated computer softwares. As a consequence, trading on capital 
market has become more intense on one side but on the other side, it gradually elimi-
nates the direct participation of human beings in those processes. Technical specifica-
tions of internet connections, computer's performance and types of softwares are factors 
that mainly determine the procedure of investment and its outcome. Although, the po-
tential beneficiaries of these changes seem to be almost only participants trading on the 
stock markets, the skeptics raise alarming and often legitimate questions that far-
reaching elimination of human factor in this market may lead to dangerous and mostly 
unpredictable adverse effects.
Keywords: stock market, informatization, High Frequency Trading.
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SPRAWNA KOMUNIKACJA 
EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU STRUKTURY KLASTROWEJ

Streszczenie

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest ukazanie znaczenia komunikacji 

integracyjnych. Sprawna komunikacja warunkuje nie tylko efektywne funkcjonowanie, 
inicjatyw klastrowych. i-

struktury klastrowe o-

komunikacja, integracja, innowacje, klaster, ekspansja.

Wprowadzenie

Skutec
n-

znaczenia komunikacji w grupie czy organizacji,

i-
oprzez komunikowa-

, e-

2016). 
celem niniejszego opracowania jest ukazanie znaczenia komunika-
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komunikacja warunkuje nie tylko efektywne 
inicjatyw klastrowych. Z kolei 

struktury klastrowe j-
o-

dowej. Praca ma charakter teoretyczny i poznawczy, wzbogacona wynikami 
empirycznych

wy

1. Zagadnienie komunikacji i jej znaczenie w organizacji

communico

„komunikacja” jest bliskie znaczeniowo 
angielskiemu communication oraz communicate
roz o-

, u-
a-

znaczenia.

e od 
o-

po drugie – do sprawnego funkcjonowania organizacji i do sukcesu 
(Stankiewicz 2006

j-
sze rozpowszechnianie wiedzy i wprowadzanie innowacji w organizacji (Makowiec 
2012).

r-
y or-
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– k-

a-
d-
e-

powstanie, rozwój i trwanie jakiejkolwiek ludzkiej interakcji, struktury, organizacji 

1996).

organizacyjnych, podniesienia poziomu zaufania pracowników w odniesieniu do 

o-
n-

tycz-
u-

acji decyzyjnej ulega zwielokrotnieniu w przypadku, kiedy w roli nadawcy nie 

e-
n-

Koncepc

przyspieszenie wprowadzania procesów i produktów innowa-
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i-
orstwami nie 

ale

u-
z-

woju (Przybylska 2008).
, spopularyzowane przez Portera (2001), l-

l-

n-

iedzy po-

e-
y-

a-
e-
a-
a-

(Koszarek 2011): 
–

– tencji poprzez zdobycie 

partnera;
–

– j-
nych;

– budowanie istotnej bazy know-how;
– o-



Roman Chorób 33

–
– p-

–
– w-

czo-

3. a – formy i znaczenie w rozwoju 

Koncepcja klastra a-
trywanie mechanizmów, za których 

o-

o-
a-

niu

konkurentami, a zatem uzyskiwania synergii wyni
o-

struktur 

a-

e-

autorzy (Chorób i Chorób 
2015; Fura i Surmacz 2014).
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1, na rysunku 1 zaprezentowano formy komunikacji pre-
-uczestników struktur klastrowych.

Z przedstawionych o-

o-
niczna (87,5%) oraz szkolenia, n

o-
nowaniu i rozwojowi reprezentowanej inicjatywy klastrowej. Nieco mniej po-
wszechnymi formami komunikacji, w opinii ankietowanych pr a-

a-
public relations

sy

Rys. 1. orców-uczestników ini-
2

o .

Niezwykle istotna dla rozwoju struktury klastrowej jest jej promocja 
w otoczeniu. Jednak, jak pisze S. Kotylak,

u-

r-
-

2009). a-

1 -
- -

Nauki (DEC-2011/01/D/HS4/03911).
2



Roman Chorób 35

biorców-
. Na 

e-
- o-

mocji. 

a-
cji pocz

cyjno-
public relations (45,0%); reklama w prasie, radiu, telewizji 

a-
logowa (25,0%) oraz oferty przez telefon – call center (12,5%).

Rys. 2. -uczestników inicjatyw klastrowych 
w celu ich promocji 3

o .

przed-

-uczestnicy 

3
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a-
a-
a-

niemal co 3.
poz

Podsumowanie

w organizacji, szczególnie w strukturze kla-
e-

budowanie wiarygod-
szyb-

szemu 

i-

dej firmy, szczególnie struktury o-
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EFFICIENT INTERNAL AND EXTERNAL COMMUNICATION 
EFFECTIVE DETERMINANTS OF FUNCTIONING 

AND DEVELOPMENT OF CLUSTER STRUCTURES

Summary

The main objective of this study is to show the importance of internal and external 
communications affecting the functioning of the innovative integration links. Good 
communication determines not only sustainable, but also dynamic expansion of cluster 
initiatives. It should be emphasized that a properly functioning cluster structures affect 
not only the competitiveness of the region, but also for local economic development, 
regional and international.
Keywords: communication, integration, innovation, cluster, expansion.

Translated by Roman Chorób
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CH
W WARUNKACH ROZWOJU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Streszczenie

a-
ofesjonalne-

a-

e-commerce.
.

Wprowadzenie

W dobie rozwoju komunikacji elektronicznej podstawowe segmenty rynku 

g-

listowe.

–

1
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–
spadku popytu na trady
z rozwojem komunikacji elektronicznej.

z-
nej na podstawowe segment

– segment komunikacyjny, e-

prasy;
– a-

ch gabarytach;
–

o-

segment komunikacyjny. Powodem tego jest przede wszystkim obserwowana sta-
y-

w latach 2000–2015 w mld sztuk prezentuje rysunek 1.

Rys. 1. j-
skich RUP w latach 2000–2015 (w mld sztuk)

Boston Consulting Group. Prezentowane za: Post.at – Die Post bringt allen was,

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
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znego prowadzi 
do spadku

w roku 2008 prezentuje rysunek 2.

Rys. 2. Struktura obrotów wybranych europejskich operatorów pocztowych w roku 2008 
(w %)

IPC Global Postal Report 2009. Prezentowane za: Post.at – Die Post bringt…,
op. cit., s. 2, oraz „Poczta Polska”.

niem komunikacji elektronicznej 
w procesach informacyjno-komunikacyjnych realizowanych przez podmioty fi-
zyczne oraz w procesach produkcyjnych i informacyjno-komunikacyjnych realizo-
wanych przez podmioty prawne.

tawowe segmenty RUP

g-
e-

ga segment komunikacyjny i segment logistyczny RUP.
W segmencie komunikacyjnym rozwój komunikacji elektronicznej prowadzi 

do stopniowego substytuowania przez te komunikacje klasycznych adresowanych 
o-
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40% 
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cego spadku 

a-

50-procentowego spadku obecnie nadawanych tradycyjnych adresowanych przesy-
-procentowy spadek 

(Bericht, 18.02.2014, s. 137)
trw procentowego spadku liczby nadawanych trady-

o-
(Focus on the future 2012, s. 27).

segment RUP, segment logistyczny, prowadzi do innego kierunku zmian. Segment 

wzrost. Wzrost -commerce, nowoczesnej formy 

-
rozwoju (Czaplewski 2010, s. 491–499).

Rozwój e- do-
o-
e-

sowe i paczki (segment KEP), sp
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Rys. 3. tuk)

„Puls Biznesu” 13.10.2015.

Rys. 4. 
sztuk)

„Poczta Polska” nr 7/8, 16.08.2015.

229 262 283 

2012 2013 2014 

 

+14% 

 

+8% 
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+16% 
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procentowy z-
– 17,2%, w roku 2013 –

16,7%, a w roku 2014 – u
Poczty Polskiej w krajowym rynku KEP.

znej 
na

przychodów operatorów pocztowych. Informacje na temat prognozowanej zmiany 
struktury przychodów Poczty Polskiej w latach 2014 i 2020 prezentuje rysunek 5.

Rys. 5. Struktura przychodów Poczty Polskiej w roku 2014 oraz prognoza tej struktury 
w roku 2020 (w %)

„Poczta Polska”. Prezentowane za: „Puls Biznesu” 24.03.2015.
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a-
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uwarunkowania pra e-
(Drab-Kurowska 2007, s. 5).

3.
komunikacji elektronicznej

w medium przekazu informa-
cji,
interakcje oraz tworzenie i biznesowych (Budziewicz-
2013, s. 105). i-

popytu na tradycyjne adresowane 

– e-
o-

sowania tego 
;

– strategi

celu udoskonalenie tej oferty i t drog y-

procesu przemieszczania 

zanie trady-

wszystkich miejsc zamieszkania podmiotów fizycznych. Zarazem strategia ta, ukie-
a-

dycyjn r-
o-

i-
stowych.

y-
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– jak najszybszym tworzeniem i wprowadzaniem portali i kompleksowych 
-listy dla 

klientów biznesowych, jak te dla klientów indywidualnych;
– wprowadzaniem przez operatorów pocztowych obok e-listów – poczto-

wych skrytek elektronicznych2.

(Dieke i in. 2014, s. 5):
– w prowadzonych kampaniach reklamowych zarówno listów tradycyjnych,

-mailowych;
– r-

com drobnych dóbr rzeczowych (towarów o niewielkich gabarytach) zaku-
pionych z wykorzystaniem e-commerce.

Podsumowanie

i-
stowe. W tej sytuacji operatorzy pocztowi zainteresowani utrzymaniem silnej pozy-
cji na rynku u-

-
-

z-
r-

-commerce.
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POSTAL SERVICES MARKET 
UNDER THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS

Summary

The development of electronic communication strongly influences, among others, 
the market for postal services, including in particular a decline in demand for traditional 
letters. In these conditions the vital interest of the postal operators is to take a profes-
sional provision of electronic letters and, at the same time, a strong engagement in fast 
growing segment of logistics, including in particular the support of the growing streams 
of individual and courier parcels related with the development of e-commerce.
Keywords: Market for postal services, electronic delivery.

Translated by Roman Czaplewski





123
ISSN: 1896-382X | www.wnus.edu.pl/pl/epu/

DOI: 10.18276/epu.2016.123-05 | strony: 49-56

JOANNA DROBIAZGIEWICZ
1

ELEKTRONICZNY PUNKT KONTAKTOWY DLA BIZNESU – ISTOTA I FUNKCJE

Streszczenie

o-
wych dla biznesu

a-

2006/123/WE,
e-administracja, punkt kontaktowy, Internet.

Wprowadzenie

Rozwój idei e-

o-

-government 
Pierwsze bardziej szczegó-

the Points of Single Contact (Punktów Pojedynczego Kontaktu).
bardzo istotn rol ze 

wzgl du na rewolucj cyfrow , a tak e szybki rozwój technologii, dlatego te
informatyzacja administracji jest elementem niezwykle istotnym dla rozwijaj cego 
si stwa informacyjnego w Polsce (Budziewicz- 2008).

1
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e-

1. Poziom oraz

stw oraz ogólny trend zwi
o-

sieci
,

firm 
r-

–2015 przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. 
w latach 2012–2015 (w %)

r., GUS 2015. 

wszystkich badanych i-
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cznego z admini-
przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. -administracji w Polsce w latach 2014–2015 

r., GUS 2015.

, jak uzyskanie informacji, pobranie formularza lub pobranie 

drog

z-
u o-

„United Nations E-Government Survey 2014. 
E-Government for the Future We Want” z-

, ,
a-

.
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-
2.

2. Istota oraz podstawowe funkcje Pojedynczego Punktu Kontaktu 

2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycz
ca (Dz. Urz. UE 2006).

ona wprowadzona do polskiego prawa przepisami ustawy z dnia 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(DzU 2010).
Celem Dyrektywy 2006/123/WE a-

cyjnych w handlu .
konsumentom dostarczanie

lub korzyst . Dyrektywa jest obecnie realizowana 
przez wszystkie kraje UE (EC 2016). 

zarówno dla firm, jak i konsu-
mentów .

to:
– ;
– ;
– uproszczenie .

Udogodnienia dla klientów to:
– ;
– ;
– przejrzy

–

od uzyskania odpowiedniej informacji, y-
branej procedury,

– ;
–

3 ustawy z dnia 
)

2

– u-
ry telekomunikacyjnej (Telecommunication Infrastructure Index –
ludzkiego (Human Capital Index – HCI).



Joanna Drobiazgiewicz 53

aktu prawnego podstawow
z

gospodarczej,

j procedury orga-
z-

z ePUAP oraz 

Gospodarczej.
Pojedyncze Punkty Kon -administracji, które 

umieszczanie informacji i kompletnych procedur ad-
ministracyjnych w Internecie, .

Funkcje, jakie powi , to:
– funkcja informacyjna –

interpretacji prawnych, wzorów formularzy, odpowiedzi na pytania, da-
nych adresowych

– funkcja interakcyjna – wy-
miany informacji online, korzystania z interaktywnych poradników oraz 
wysy

– funkcja transakcyjna – o-
.

Informacje, , 4:
–

gospodarczej;
– Unii Europejskiej oraz

EFTA;
– danych kontaktowych dów oraz zakresu ich kompetencji;
–

d
– i-

– a-

– danych adresowych praktycznej 
po

–

3

4 Rodzaj in l-
nr 173, poz. 1807.
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nie udziela porad w sprawach indywidualnych 

www.biznes.gov.pl.

3. Poziom zaawansowania Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Polsce na tle 
innych krajów UE

o-
nowania Punktów Pojedynczego Kontaktu wprowadzonych w krajach unijnych. 
Punkty kontaktowe w krajach UE e-
riów:

– o procedu-

–
– d transgraniczna, która , w jakim stopniu portal jest do-

– u procedur administra-
cyjnych.

Unii Europejskiej przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Ocena polsk

The Performance of the Points of Single Contact – an assessment against the PSC 
Charter, http://ec.europa.eu/ 15.01.2015].

Analizy prowadzone przez 
rozwój PPK w Polsce, a w latach 2014–
unijnej. Polski portal www.bizes.gov.pl
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procedur administracyjnych, i-
ków do innych portali,

- a-

Mocne strony www.biznes.gov.pl to:
– przyjazny interf a-

,

– ,
zyczna st
(e-podpis);

– a-
twym uzyskiwaniem pomocnych odpowiedzi na zadawane pytania. 

–
–

– brak informacji, a-

Podsumowanie

a-
o-

www.biznes.gov.pl
nych informacji, o-

kilkakrotnego – najpierw do portalu, p-
a-

o wspomnianych o-
-government w Polsce.
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ELECTRONIC CONTACT POINT FOR BUSINESS 
– NATURE AND FUNCTIONS

Summary

This article reveals the essence and functions of electronic contact points for busi-
ness as a tool that can improve the implementation of the procedures involved in setting 
up, running and closing a business. The introduction of single contact points were initi-
ated by Directive 2006/123/EC known as the Services Directive.
Keywords: e-government, the electronic point of contact, Internet.

Translated by Joanna Drobiazgiewicz
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-MITKA
1

INTERNET JAKO 

Streszczenie

d-
miejsca Internetu w podejmowaniu decyzji na 

literaturowych, Internetu w pozyskiwaniu informacji 

S
.

Wprowadzenie

Sprawne podejmowanie decyzji w warunkach wyma-
ga od decydenta obserwo-

o-
o-
o-

wanych decyzji. Proces rozpoznawania 
jej 

ich transfer na 
-Mitka 2007).

e-
aktualn , , przydat-

1
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G.P. Huber wskazuje na trzy kategorie informacji istotnych w podej-
mowaniu decyzji (Stoner 1994):

1) podstawowe – zasadnicz i-
wane w trakcie identyfikacji problemu i opracowywania wariantów;

2) –
: z tych informacji wskazuje

i-
; inne

celów;
3) – , tj. ocena ci

lub straty dla decydenta a z wyboru poszczególnych wariantów.

sprz
informacyjno-decyzyjnych: informacja jest tworem, z którego powstaje decy-

zja; decyzji n-
ta. a-
rem informacji

podejmowanie 

ewnego zasobu wiedzy dla dokonania selekcji),
brakiem 

Nadmiar informacji wprowadza zatem chaos w procesach decyzyjnych (Samuelson 
i Marks 1998).

Jednak k potencjaln wa
,

cha-
rakter decydenta oraz otoczenia, w jakim on funkcjonuje
sytuacje, u

decyzje. 
przy danych ograniczeniach. 

jej pozyskania -Mitka 2007).
Anali , a-

rach, takich jak: zasób ekonomiczny oraz czynnik produkcji, produkt (wyrób) lub 
towar, dobro publiczne czy infrastruktura gospodarki. Czynnikiem produkcji jest 
przede wszystkim informacja i-
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ajania okre-
(Go-

-Mitka 2007):
;

;
komplementarne.

z tym,
warunkach z-

dla odbiorcy jest czas. Utrata informacji, jej 
, a w niektórych przypadkach czyni

oraz ocena postrzegania Internetu jako istotnego medium informacyjnego na tym 
rynku. 

1.

zbiór czynników, które sprawne 
i celowe e

. zeteln in-
formacj
na podstawie których decydent 

(Radzewicz i 2011). W za-

jest bardzo rozbudowany i zale

gruntów, budynków i budowli, uzbrojenia terenu i innych. 
s. 361–374).

Bardzo istotne dl

,
czy warunki umów kupna-

badaniom statystycznym (Brzezicka i 2013).

ó-
–
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y-
tucje finansowe i ubezpieczeniowe, inwestorzy oraz zainteresowane tym tematem 
grupy zawodowe ( (Brzezicka
i 2014). 

rozwoju (Kucharska-Stasiak 2006). 
m dotychczas istniej

cym zbiorze, ale
u-

(UGN 1997) ustanawia podz
(tj. [do momentu jego za
gruntów i budynków], miejscowy 
plan zagospodarowania terenu, i kartograficzny, tabe-
le i mapy taksacyjne) i fakultatywne (tj. o-
we, u-
dowlanych, a-
d d-

, opracowa-

z budownictwa oraz katal , bazy danych opracowane przez 
firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe oraz banki,

li prywatnych, s
mieszkaniowych itp.)

Rozwój technologii informatyczno-

cych analizowanie ogromnej liczby danych, których analiza sposobami tradycyj-
Do tych systemów zaliczamy m.in. Systemy Informacji 

Przestrzennej.
Medium, jakim jest Internet, poszukiwanie informacji 

sprze-
-Majdzik (2015, s. 339–345) poka-

r-
l-
e-
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, dotyczy 
to zarówno reklamy w Internecie, jak i innych tradycyjnych form promocji marke-
tingowych.

, zarówno problematyka informacji jako takiej, jak i jej 
w procesie decyzyjnym. 

wykorzystania Internetu 

2. Wykorzystanie I
w Stanach Zjednoczonych – badania National Association of REALTORS®

Inter-
netu na proces decyzyjny na tym rynku, prowadzi m.in. National Association of 

i-
,

tak mieszkalnych, jak i-

o-
przytoczo-

no Internetu 

Tabela 1

Wyszczególnienie
Wiek

< 34 35–49 50–59 60–68 69–89
Internet 43 51 49 39 34 24

33 31 28 36 39 37

Przyjaciele, znajomi 6 5 4 6 6 11
Deweloper lub jego 
agent 5 4 6 5 8 5

s cego
3 2 3 3 2 3

Nota: W .

Home Buyer and Seller Generational Trends 2015, National Association of 
REALTORS®, http://www.realtor.org/sites/default/files/reports/2015/2015-home-
buyer-and-seller-generational-trends-2015-03-11.pdf.
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tabela 1),

60. . u-

ponad 75% %
, m osoby zazwyczaj n-

przez Internet, podczas gdy starsze dokon zakupu d-

Tabela 2

Wykorzystanie Internetu 

Wyszczególnienie Og em
Wiek 

< 34 35–49 50–59 60–68 69–89

80 84 79 73 62 46

Okazjonalnie 12 11 12 15 22 18

Home Buyer and Seller Generational Trends 2015, National Association of 
REALTORS®, http://www.realtor.org/sites/default/files/reports/2015/2015-home-
buyer-and-seller-generational-trends-2015-03-11.pdf.

n-
, na odwrotnie propor-

o-
rzystywanie tego medium; a w grupie osób do 50. z-

Ocena cech st
r-
i-

a u-
a-

Wir-
, dane u-

iami ,

Home Buyer and Seller Generational Trends, opracowania zapre-
ch w omawianym temacie.
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Tabela 3

Wyszczególnienie Og em
Wiek 

< 34 35–49 50–59 60–68 69–89
83 88 86 86 81 74

79 83 80 83 76 70

Interaktywne mapy 41 46 46 42 33 23
Wirtualne spacery po 40 36 41 42 45 45

Informacje na temat okolicy 37 40 38 32 33 32
Status oferty 34 40 36 33 25 24

33 29 30 34 39 46

temat niedawno sprzedanych 33 33 38 34 29 23

Informacje o terminach wizji 
21 23 24 19 16 11

Filmy o 19 18 20 19 19 22

Home Buyer and Seller Generational Trends, 2015, National Association of 
REALTORS®, http://www.realtor.org/sites/default/files/reports/2015/2015-home-
buyer-and-seller-generational-trends-2015-03-11.pdf

3. Wykorzystanie Internetu w 
–

roli Internetu w pozyskiwaniu informacji na rynku nieru-
przeprowadzono badania ankietowe, y do

wybranej grupy 176 osób w wieku 20–25 u-

2016 r. 
autor ,

o-
National Association of REALTORS®), lista 

parametrów, które u-
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,

Tabela 4

róde

Wyszczególnienie m Zdecydowanie 
tak

Tak
Nie 

mam 
zdania

Nie Zdecydowanie 
nie

Internet 27 23 24 15 5 33

62 46 32 2 24 6

Przyjaciele, znajomi 63 35 23 9 18 15
Deweloper lub jego 
agent 69 40 31 8 11 10

19 15 21 13 29 22

wszystkich 

.

y-

Tabela 5

Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu 

Wyszczególnienie Og em

91
Okazjonalnie 9

.



-Mitka 65

Tabela 6

Wyszczególnienie Og em Zdecydowanie 
tak Tak Nie mam 

zdania Nie Zdecydowanie 
nie

84 81 12 0 4 3

na temat warunków sprze- 73 71 14 7 3 1

Interaktywne mapy 13 6 7 74 10 3
Wirtualne spacery po 9 8 3 73 9 7

Informacje na temat 
okolicy 6 4 3 82 6 5

Status oferty 10 14 10 67 5 4
d-

nika w obrocie nierucho- 45 57 21 0 14 8

informacje 
na temat niedawno sprze- 65 37 34 0 19 10

Informacje o terminach 13 81 11 2 4 2

19 43 20 0 23 14

wszystkich wska-
zanych cech strony internetowej

.

,
znaczenie takich cech , informacje o warunkach sprzeda-

a-

punktu widzenia informacji takich jak: interaktywne mapy, wirtualne spacery po 
, informacje na temat okolicy oraz status oferty.

Podsumowanie

a-
informacji 

ó-
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, szcze-
gólnie w 
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INTERNET AS AN INFORMATION SOURCE 
ON THE REAL ESTATE MARKET

Summary

The Internet is a special source of information about the modern world. Often, it is 
the first source of information about a variety of issues (also on the real estate market). 
The aim of this article is to indicate the role of the Internet in decision-making process 
on the real estate market, especially housing market. Presented considerations are the 
result of literature review and own study on the Internet role as a source of information 
on the housing market.
Keywords: information, Internet, information source, decision-making, real estate market.

-Mitka
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MARCIN HERNES, ANDRZEJ BYTNIEWSKI
1

INTEGRACJA WIEDZY W WIELOAGENTOWYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA 
DECYZJI Z ZAKRESU E-FINANSÓW

Streszczenie

i metod wspomagania decyzji wykorzystywanych przez te agenty.
y. e-

gracji wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji z zakresu e-finansów. 

t-

e-finanse, systemy wieloagentowe, integracja wiedzy.

Wprowadzenie

a-

do e-
z pewnym 

tego rodzaju 
-finansów 

(np. tylko do inwestycji lub tylko do 

W konsekwencji warianty decyzji przedstawiane przez poszczególne agenty

1 Katedra Informatyki Ekonomicznej. 
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agentów

to wiedza ta e-
t-

kich obszarów e-

d-
o umieszczeniu posiadanego 

na e-
riów lub funkcji oceny wiedzy poszczególnych agentów

k-
o-

ziomu satysfakcji a-
nie metod consensusu (Nguyen 2008) e-

w consensus i wszystkie strony go
Decyzja o-

którykolwiek z agentów

w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji z zakresu e-finansów. W pierw-

celu oc

1. Reprezentacja wiedzy w systemie

Wieloagentowy system wspomagania decyzji z zakresu e-finansów zbudowa-
. 1):

1. gnitywnych 
agentów programowych;

2. algorytmy consensusu;
3.

o-
wy system wspomagania decyzji z zakresu e-finansów”. agent w ramach 
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danego kolektywu struktury wie-
dzy. W rozpatrywanym systemie wykorzystano 
(Hernes i Sobieska-
Definicja 1

D finanso-
wych2 },,,{ 21 NeeeE

DTSPZEWEWEWD ,,},{},{},{ , gdzie:

1. ppqqoo peepeepeeEW ,,,,,, . Dwójka xx pee , , gdzie: Eex

oraz ]1,0[xpe , oznacza finansowych

w zbiorze EW . Aktywa finansowe EWex xe .

Zbiór EW nazywamy zbiorem pozytywnym decyzji, tzn. jest to zbiór ak-
tywów

2. ttssrr peepeepeeEW ,,,,,, . Dwójka xx pee , , gdzie: Eex

oraz ]1,0[xpe , oznacza finansowych

w zbiorze EW . Aktywa finansowe EWex xe .

Zbiór EW nazywamy zbiorem neutralnym decyzji, tzn. jest to zbiór ak-
tywów , ,

3. wwvvuu peepeepeeEW ,,,,,, . Dwójka xx pee , , gdzie: Eex

oraz ]1,0[xpe , oznacza finansowych

w zbiorze EW . Aktywa finansowe EWex xe .

Zbiór EW nazywamy zbiorem negatywnym decyzji, tzn. jest to zbiór ak-
tywów finansowych, których nie nale

4. ]1,0[Z –
5. ]1,0[SP – Z .
6. DT –

metoda integracji wiedzy 
reprezentowanej z wykorzystaniem struktury przedstawionej w niniejszym punkcie.

2 do otrzymania ak-
t-

i , s. 780).
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2. Metoda integracji wiedzy

a-
wiony na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat procesu integracji w

W celu realizacji integracji wiedzy w systemie wykorzystano metody consen-
susu i opracowano 

1. C1 oraz obliczany jest 

minimum. 
2. ntu zbioru E

i-
p-

sus, a od-

3. a-
my,

.  .  .

Stan wiedzy 

kolektywu 1

Stan wiedzy 

kolektywu 2
Stan wiedzy

kolektywu n

Decyzje wyznaczone w 

wyniku integracji wiedzy

Kolektyw 1

.  .  .

.  .  .

                 wiedzy  

Kolektyw 2 Kolektyw n

.  .  .

Komponent   integracji wiedzy agentów poszczególnych 

kolektywów

Komponent integracji wszystkich obszarów e-finansów
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na-
n-

susie (w razie potrzeby eliminujemy z innego zbioru consensusu) oraz 
sprawdzamy, o-

onsensus jako najlepszy, 
,

profilu jako
4. Po sprawdzeniu wszystkich zbiorów przechodzimy do kolejnego elementu 

zbioru E.
5. E, to przyjmujemy, 

EWEWEW ,, a-
Z, SP i DT.

6. z którego
pew-

Algorytm 1.
Dane: Profil (zbiór) A= {A(1), A(2)

, .... A(M) M struktur wiedzy.
Wynik: Consensus DTSPZ CONCONCONCONCONCONCON ,,,,, we-

C2 A.
START
Krok 1: CON C1.

Krok 2:
M

i

i
Z Z

M
CON

1

1 .

Krok 3:
M

i

i
SP SP

M
CON

1

1 .

Krok 4:
M

i

i
DT DT

M
CON

1

1 niech 
2

1

)(,:
M

i

iACONd oraz j:=1.

Krok  5: ej CON+ to  CON’:=  

DTSPZj CONCONCONCONCONeCON ,,,,,\
Prze do: Krok 8, ej CON+ to do: Krok 6.

Krok 6: t+(j) = 0 to prze
Krok 7: ej CON oraz ej CON lub ej CON to

CON’:=  DTSPZjjj CONCONCONeCONeCONeCON ,,,\,\, ,
ej CON = to

CON’:=  DTSPZj CONCONCONCONCONeCON ,,,,,

Krok 8:
2

1

)(,'
M

i

iACON < d to d:=
2

1

)(,'
M

i

iACON oraz CON:=CON’.
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Krok 9: ej CON to  CON’:=  

DTSPZj CONCONCONCONeCONCON ,,,,\, .
Prze do: Krok 12, ej CON to prze do: Krok 10.

Krok 10: t (j)
Krok 11: ej CON oraz ej CON+ lub ej CON- to

CON’:= DTSPZjjj CONCONCONeCONeCONeCON ,,,\,,\ ,
ej CON = to

CON’:= DTSPZj CONCONCONCONeCONCON ,,,,, .

Krok 12:
2

1

)(,'
M

i

iACON < d to d:=
2

1

)(,'
M

i

iACON oraz CON:=CON’

i prze do: Krok 13.
Krok 13: ej CON- to  CON’:=  

DTSPZj CONCONCONeCONCONCON ,,,\,, i prze do: 
Krok 16.

Krok 14: t-(j) = 0 to prze do: Krok 17.
Krok 15: ej CON oraz ej CON+ lub ej CON to

CON’:=  DTSPZjjj CONCONCONeCONeCONeCON ,,,,\,\ .
ej CON = to

CON’:=  DTSPZj CONCONCONeCONCONCON ,,,,, .

Krok 16:
2

1

)(,'
M

i

iACON < d to d:=
2

1

)(,'
M

i

iACON oraz CON:=CON’.

Krok 17: j<N to j:=j+1. Przechodzimy do: Krok 2, w przeciwnym razie: 
STOP.
STOP.  

3. Eksperyment badawczy

opraco-
wanego systemu
inwestycji oraz . Wyko-

– Sygnity. Przeprowadzono 

1. Wykorzystano notowania z trzech losowo wybranych okresów:
– 08-12-2015 godz. 9.30 do 16-12-2015 godz. 17.00,
– 17-12-2015 godz. 9.30 do 30-12-2015 godz. 17.00,
– 04-01-2016 godz. 9.30 do 08-12-2015 godz. 17.00.
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2.
– Williams3,
– Bollinger4,
– Fundamental5,
– Supervisor.

3. –
sprzedaj – -1, pozostaw bez zmian – wygenerowane 
przez agenty.

4.

dnostkach 
nominalnych (PLN). 

5.
6. – a-

7.

– x1),
– x2),
– x3),
– x4),
– x5)
– x6).

wykorzystano na-
(Korczak, Hernes i Bac 2013):

))1()1(( 665544332211 xaxaxaxaxaxay .
gdzie xi
w pkt 6 od x1 do x6 a1 do a6 = 1/6. 

3 Agent Williams funkcjonuje na podst o-
o-

–90%, a poziom wyprzedania na 
–20%. Decyzja kupna zostaje wygenerowana

a
(Kirkpatrick i Dahlquist 2006).

4

a-

y-
zontalnym (Bollinger 2001).

5 r-
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8.
benchmarku6 Buy-and-Hold (B & H) – tabela 1.

wyniki oceny wiedzy kolektywu agentów i agenta Supervisor,

zyski, jak i straty. W ocenie 
tylko st y-

Tabela 1

Nazwa agenta Okres Stopa
zwrotu

Liczba transak-
cji

Stopa zwrotu 
w przelicze-
niu na trans-

Sharpa
Funkcja 
oceny

zyskow-
nych

stratnych

Williams 1 4,25 5 3 0,53 0,46 23,72 0,25
2 -93,68 4 7 -8,52 -1,03 14,18 0,18
3 45,17 4 1 9,03 0,57 6,44 0,50

Bollinger 1 11,10 5 2 1,59 0,64 18,29 0,51
2 -18,14 3 5 -2,27 -0,43 7,83 0,34
3 35,48 5 2 5,07 0,29 11,87 0,42

Fundamental 1 2,41 4 2 0,40 0,78 8,21 0,26
2 -30,75 1 3 -7,69 0,64 6,45 0,53
3 35,33 2 1 11,78 0,71 2,34 0,48

Supervisor 1 3,26 3 1 0,82 0,82 2,47 0,48
2 -2,97 2 1 -0,99 0,73 1,98 0,56
3 29,66 3 0 9,89 0,94 2,90 0,59

B & H 1 -35,41 0 1 -35,41 0 0 0,11
2 -83,78 0 1 -83,78 0 0 0,08
3 23,63 1 0 23,63 0 0 0,22

W pierwszym o-
u B & H. 

oraz benchmark ,

, j-
w-

sze stopa zwrotu uzysk

6
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decyzji wygenerowanych w wyniku integracji wiedzy. Z kolei we wszystkich okre-
Williams o-

.
niewielkiej liczby decyzji przez tego agenta.

Na podstawie wyników ekspe
t-

Podsumowanie

Funkcjonowanie wieloagentowego systemu wspomagania decyzji z zakresu 
e-finansów wymaga , automatycznej integracji wiedzy agentów. Proces ten 

kolektywu,

wiedzy o-

e-
wiedzy agentów.
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KNOWLEDGE INTEGRATION 
IN A MULTI-AGENT E-FINANCE DECISION SUPPORT SYSTEM

Summary

A knowledge of agents in multi-agent decision support system is characterized by 
a certain degree of heterogeneity due to the variety of data sources and decision support 
methods used by these agents. Integration of this knowledge is therefore required. The 
aim of this paper is to develop a method for knowledge integration in multi-agent deci-
sion support system for e-finance. A structure of knowledge has been characterized in 
the first part of paper. Next a developed method for knowledge integration has been 
presented. The research experiment aimed to evaluation of system and integration 
method efficiency has been described.
Keywords: e-finance, multi-agent systems, knowledge integration.

Translated by Marcin Hernes
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KAZIMIERZ W. KRUPA 

CENTRA INNOWACJI UNIWERSYTETU OTAGO

Streszczenie

Uniwersytet Otago zgodnie ze swoim a-
t-

, Inno-
wacji Uniwersytetu Otago, Centrum i Rozwoju, Otago Innovation Ltd.

.

Wprowadzenie

czenie dla gospodarki narodowej, bowiem po-
wprowadzanie do systemów i struktur . Zwy-

wyrobów

e-
, np. wykorzystanie chmury, botów oraz wyroby akceptowane 

, np. multifunkcyjne smartfony lub tablety. 
e-

nych pracowników naukowych (rys. 

do potrzeb rynk rys. 2). 

o-
wych. Te ,
Otago, inicjatyw w .
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1. Centrum Innowacji Uniwersytetu Otago (CIUO)

Centrum Innowacji zgodnie ze swoim statutem inspiruje pracowników na-
ukowych i dostarcza adekwatne e do kadry uniwersyteckiej
z podmiotami handlowy w celu komercjalizacji technologii i rezultatów 
projektów badawczych. W ramach charakteryzowanego centrum funkcjonuje fun-
dusz Dunedin City New Venture, który oferuje profesjonalne doradztwo biznesowe

-upów oraz 
nowych innowacyjnych d-

-out Uniwersytetu Otago oraz
firmy start-up z innymi podmiotami gospodarczymi i biurami uniwersytetu.
W rezultacie od szeregu lat skutecznie w-
nych technologii do zasad rynkowej komercjalizacji. W CIUO mieszcz

go (BSiPUO). Obecnie Cen-
skutecznego inspirowania 

komercyjnej w uczelni.
W ramach charakteryzowanego tutaj 

(park strategies :
1. Biuro Rozwoju Maorysów.
2. Otago genomika i bioinformatyka.
3. Biuro Rozwoju Pacyfiku1.
4. Biotronics.
5. Towarzystwo NZ Inc.
6. Seperex Nutritionals Ltd.
7. USP Healthcare Ltd.

9. Firma 1000Minds2.
10. Centrum Kreatywnych Bada
11. Pacific Diagnostics Ltd.
12. Powerhouse Ventures Ltd.
13. Ubiquitome Ltd.

15. NZ genomika Ltd.

1

ramowego 
u

m subregionie.
2 oprogramowanie do wielokryterialnego podejmowania decyzji. To inte-

analizie rankingów oraz okre-
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16. Mastaplex Ltd – Point-of-Care – a-
ko IPO Ltd).

17. Otago Innovation Ltd.
18. Based Research Fund (PBRF).
19. Centrum wydawnicze.
20. Pacific Edge Ltd.
21. Immune Solutions Ltd.

Rys. 1. Centra innowacji Uniwersytetu Otago 
http://www.otago.ac.nz/centre-for-innovation/index.html.

2. Centrum Badania i Rozwoju (ZBiR) 

w-
cze Uniwersytetu Otago 

– podmiotami komercyjnymi, 
–
– placówkami ,
– instytucjami 
ZBiR wspiera i pomaga pracownikom naukowym zidentyfik

w zakresie:
1) finansowania projektów badawczych,
2) w z biznesem,
3) przygotowania wniosków o dofinansowanie stargetowanych projektów,
4) opracowania umów badawczych,
5) reformulacji portfolia (change ideas),
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Rys. 2. Struktura organizacyjna Centrów Innowacji Uniwersytetu Otago

.

Centrum i Rozwoju uniwersytetu O
Otago Innovation Ltd.3 O a-

m uniwersytecie. 
ZBiR posiada prof w której funkcjon

W Centrum i Rozwoju inspektorat Research Advi-
sors (RAs). Jego inspektorzy profesjonalne wsparcie naukowcom ym 
procesie finansowania projektów badawczych i ich komercjalizacji. , jakie 

z
umowami badawczymi. Inspektorat RAs
najbardziej odpowiednie w promowaniu interakcji naukowców i kie-
rowników

s m wsparciem dla naukowców 
i-

efektów Wszyscy EMs oraz przygo-
towani do skutecznej pomocy naukowcom, elkie a-
nia procesów finansowych i determinanty odpowiedzialne za pozyskiwanie fundu-

U w procesie skutecznego kierowania n-
oraz

3

intelektualnej naukowców uczelni.
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i s ci i oczekiwania wielu sektorów 
ych na funkcjonowanie (lub nie uni-

wersyteckie Centrum s funkcjonuje w centralnym 
biurze ZBiR. t-

ainteresowani o-
wych, cych , powinni

m ów rozwoju. 
Kadra RAs i EMs jest a przez zespo y operacyjne,

tj. Administratora Badawczego (RADs) oraz
(RFAs). RADs zapewnia wyspecjalizowane wsparcie procesie aplikacyj-
nym, a realizuje 
fakturowanie, odpowiada ponadto za s

naukowych oraz opracowuje a-
nie.

Wspólnie ze ZBiR
Centra Inspirowania B

3. Centra (CIB)

P Uniwersytecie 
O znach, tj. w ramach instytucji ogólnokrajowych zrzeszo-
nych w CoRE (Centres of Research Excellence) oraz w kilkunastu e-

, , tj. w Centrach Badawczych 
O
zagranicznymi. 

D CoRE Nowej Zelan-
dii, a-

M i-
cze znaczenie dla interesów Nowej Zelandii i jej innowacyjnego 

z-
makroregionu. Centralne finansowanie CoRE

do 2020 roku. Pierwszym podmiote CoRE jest Dodd-
-Walls Centrum (DWC), który oficjalnie otwarto 17 lutego 2015 roku. 

Centrum Dodd-Walls jako instytucja pi ma charakter starge-
towan -Walls poza Otago skupia badaczy 

z innych uniwersytetów Nowej Zelandii i e-
(wi

cej w: http://www.doddwalls.ac.nz/).
Patrick M. Ledingham oraz Jevon J. Longdell adania 
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Centrum Dodd-Walls Uniwersytetu Otago ma szereg wyspecjalizowanych

1. Czujniki i obrazowanie.
2.
3. Quantum cieczy i gazów.
4.

, np. dla inspirowania zaintere-
tami lub popularyzacji wiedzy w tym zakresie. 

podmiotem jest Centrum 
Badania Mózgu (Brain Research Nowa Zelandia – Rangahau Roro Aotearoa –
BRNZ). jonowania przez Otago Uniwersytet
i Uniwersytet w Auckland. W czasie oficjalnej inauguracji jego funkcjonowania

Uniwersytet Otago m po-
ziomie, a BRNZ swoje funkcjonowanie opiera na spójnym i wzajemnie wzmacnia-

T „ ”
e n-

trum Badania Mózgu funkcjonuje jako , który, poprzez 
skoordynowanie projektów badawczych z programami szkoleniowymi i edukacyj-

tymi bardzo skompliko-
wanymi aspektami. 

Centra Badawcze Otago inspiratorami innowacyjnych procesów.
Realizowan w czternastu formalnie uznanych

Centrum Neuroendokrynologii, Cen-
Kolonial-

, Centr Instytut Badania Serca w Christchurch, Edgar –
Genetyka Otago,

i Nauk , Centrum Quantum Science (QSO) Uniwersytetu Ota-
e jako Jack Dodd Centre for Quantum Technology), Narodowe 

, Centrum , Sir John 
Walsh – Instytut Badawczy, .

Zasadnicze tematy badawcze, oficjalnie wspierane finansowo w CBO,
g anych tematycznie dziedzi-

o-
uniwersytecie

i merytorycznie o
1. Badanie stawów.
2. Migracje w Azji.
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3. Program Aspire 2025.
4. Opracowanie i dostawa preparatów bioaktywnych.
5. – genetyka zdrowia.
6. Rozwijanie odpowiednich relacji wspi e.
7. Zdrowie weteranów, formy pomocy dla nich i ich rodzin.
8.
9.
10.
11. Badanie atmosfery.
12.

grupy badawcze i jednostki naukowe
AIDS Grupa 

Laboratorium Mikroanalityki Campbell, Centrum Badania Raka i Aspektów Spo-
, Matematyki i Statystyki (CASM), Centrum Bio-

Nanomedycyny, zynarodowe Zdrowia, e-
ego , Centrum Rozrodu i Genomiki (CRG), 

Centrum Badania Problemów Dzieci, Christchurch Studium Zdrowia i Rozwoju, 
Grupa Badania Budowy Chromosomów, y i Tkanin, Laboratorium 
Rozwoju Biologii, Laboratorium Badania Chorób, Dunedin Multidyscyplinarna 

Progr
Zdrowia, Jednostka Hugh Adam Epidemiologii Raka, e-

Injury Prevention Research Unit – IPRU), Krajowe Centrum 
Polemologii, Narodow Centrum o-
w ia w Nowej Zelandii (NZCMS), Centrum Epidemiologicznych 
Dz Jednostka Ochrony Dzieci w Nowej Zelandii, 
Centrum Farmakoterapii Nowej Zelandii, Jednostka Badania Zdrowia Maorysów 
MNgai Tahu, Centra Otago Genomiki i Bioinformatyki, Grupa Badawcza O-Zone, 

Rozwoju Produktów, Naukowe Zrzeszenie – Królewskie Kolegium 
Sensorów,

(Wellington Asthma Research Group), 

4. Otago Innovation Limited (OIL) –

ndlowych jest ochrona patentowa. Silnie
chronione wynalazki

i
e-

go odkrycia. w trakcie seminarium 
naukowego, rozmowy publicznej lub wywiadu, w materia
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w publikowanych plakatach, posterach . Wiele o
utraconych w wyniku przypad-

zawsze wzmacniana. 
Otago Innovation Ltd. uniwersytetu a-

a-
uniwersytetu. OI Uni-

wersytetu Otago i dla Badawczego Centrum Otago. Wspomaga badaczy w ochronie 
i komercjalizacji ich idei. Pomaga szczególnie w opracowaniu sposobów przenie-

technologii z uniwersytetu w szeroki at. Zgodnie ze strate-
ransfer technologii jest bardzo rozbudowanym procesem bezpiecznego 

nych kre-
atywnych koncepcji z Uniwersytetu Otago do maksymalnie szerokiego gremium

Otago Innovation Limited cy (którymi
komercyjne firmy) mo dalszy rozwój 

OIL profe-
sjonalnie analizuje konkretne naukowców Otago, w tym szczególnie doty-

– produktów, 
– aplikacji mobilnych,
–
– ebooks,
– metod terapeutycznych i diagnostycznych,

gratyfikacji finansowej4.
est tylko dla naukowców Uniwersytetu Otago,

n medyczne, diagnostyczne, terapeu-
tyczne, zasoby edukacyjne, czy wyrafinowane technologie, np. informacyjne.

Jednak z . „ z-
cy” ona do pracy i inwestowania projekty
przedstawiane OIL z nawet Profesjonalna analiza 
konkretnej koncepcji po , problemy techniczne, ogólny 
kierunek informacje zwrotne dla przy-

, czy i jak o-
mizacji.

4 W Uniwersytecie Otago jest specjalny fundusz, z którego pracownikom naukowym 
s. dolarów. Obecnie roczny 

fundusz OIL w tym zakresie wynosi 50 tys. dolarów.
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Otago Innovation Ltd.
innymi z zakresu:

– k-
cji, szczególnie; Lean manufacturing; Systemu Produkcji Toyota; Zinte-
growanego Systemu ; Six Sigma; doskonalenia procesów bizneso-
wych; organizacyjnego pomiaru wyników oraz
zdrowia skutecznego kierowania instytucjami non-profit i dobro-
czynnymi. z-
nych aspektów wy-

ych (np. Facebooka)
oraz innych form cyfrowej komunikacji;

– ekonomii, w tym: ekonometria stosowana; techniki co-integracyjne; eko-
nomia monetarna, wzrost gospodarczy, w tym podsta-

oraz
ocenianie na nie r-
tu, np. równowagi konkurencyjnej w rugby.

Podsumowanie

aniu inno-
wacji produktowych oraz organizacyjnych, które zwykle 
za zasadnicze Zwraca

i w obsza-
rze ochrony k u intelektualn stargetowane znaczenie 

tów. y podmiot zorganizowany, taki jak 
Uniwersytet Otago, powinien
odpowiedniej polityki i strategii, które , jej 

.
Liczne uniwersytety oraz centra badawcze

w tym celu trzy instytucje,
,

nych tematów. R
nych podmiotów gospodarczych 

i placówek naukowych
spill over.
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INNOVATION CENTERS AT THE UNIVERSITY OF OTAGO

Summary

University of Otago in accordance with the statute is obliged to commercialization 
of intellectual property and building research linkages with the private sector. To facili-
tate this process appointed to life three entities. These are: Innovation Centre of the 
University of Otago, Centre for Research and Development, Otago Innovation Ltd.
Keywords: innovation, IP, management.

Translated by Pavlo Skotnyy
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1

SPORT JAKO PLATFORMA KOMUNIKACYJNA
ORMACYJNYM

Streszczenie

e-
go fanów – e- oszukiwania 

o-
Internet.

Wprowadzenie

rol a-
rona Pierre’a de Coubertina2 o-

1

2

–
– y-

narodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).
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k-

miliardów 
dolarów (Greenwell, Danzey-Bussell i wielkie 
rzesze

technologii informacyjnych, obserwujemy zatem powstawanie specyficznego spo-

A nasze nie
Ja

,
,

e-
nia, i to zmienia bardzo szybko. Co za tym idzie nie tylko technologia ulega prze-

jakie ta technologia determinuje,
, jak i

Tadao o-

, a-

2005),

szych definicji opisuje SI 
y-

zu z-
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i zdalnego przetwarzania informacji” (Nowak 2005)3.

o-
wana jako szczególne dobro niematerialne, równow

przetwarzanie, przechowywanie informacji).”
o-

,

nnego

o-
, sposo-

(…) e-

(…) 
jako skomplikowane

.

o o-
wych form przetwarzania w celu wspomagania podejmowania decyzji, odkrywania 

a-
zów, jak np. memy i gify.

e-

przekazywania informacji coraz bardziej dopasowanej do osobistych potrzeb i re-

.
Internetu i, jak media 

, w szybkim tem-

3

w 1994 roku.
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Internetu h

to:
–
–
– Wnikliwa obserwacja,
–
– Rozrywka,
–
–
–
W konse – obywatel sieci wirtual-

, kto (Roszkowska-
–
–
– Ufa znajomym, a nie reklamie,
–
–
– Nie rozgranicza pracy od zabawy, a wolny czas s owuje na kreatyw-

– Jest aktywny,
– Jest prosumentem4,
– Jest zawsze online, reaguje w czasie rzeczywistym i oczekuje tego od in-

nych,
– peer-to-peer,
–

, o-

sobie dzisiaj wyobrazi

4 Prosument (ang. prosumer – professional/producer + consumer) – kon-
– profesjonalista/producent i konsument – o-

y-

nternetu,
, http://pl.wikipedia.org/wiki/Prosument [5.09.2013].
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2. Sport w erze informacji

Natomiast z punktu widzenia celu pracy kluczowe jest zaprezentowanie sportu 
, na tle której dochodzi 

do generowania,

1.
z marketingowego punktu widzenia jest produktem niematerialnym i su-

2. e-

publicznie
u-

rowego, ekonomicznego, religijnego, politycznego itp.). 
3. Wynik rywalizacji sportowej jest nieprzewidywalny, a sama rywalizacja 

y-
niku gry, jak i jej poziomu. Ma to swoje istotne konsekwencje w procesie 

4. Org

r-
towe), u-

5.
n-
e-

, k-
,

o-
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e-
gie marketingowe tych klubów.

od tradycyjnych rynków,

To jednak tradycyjna forma konsumowania produktu sportowego, jakim jest 
y-

-kibicem 
-konsumentem na rynku sportu.

Ozn

e-

n-
kiem. E-

serwisach specjali-

.
Z jednej strony kibic odbiera widowisko sport

o-
wania”. E- o-

,
swoistym komentatorem (producentem) informacji na temat danego zdarzenia spor-

w-
o-

graficznymi, wyznaniowymi czy etnicznymi (rys. 1).

sportu. Nato-

ok. 672 milionów e-

–
-Skimina 2014). Jak mówi Borowski 

(2014), nowinki technologiczne, takie jak smartfony z aparatami fotograficznymi i 
Internetu

o-
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e nie tylko – przyp

na stadionie.

Rys. 1. – kontaktów na Facebooku w 2010 r.

(Gibson 2010).

3. Od tradycyjnych form komunikowania do e-komunikacji w sporcie

-
o-

wania e.
, a-

ju organizacje sportowe, 

Tradycyjne formy komunikacji,
, jak (Hanarz 2007): tradycyjne spotkania osobiste, 

o-
tki, 

z-

ych zawodników, strojów, u-
bowe media: TV, radio, publikacje (magazyny, programy meczowe, roczniki i bro-
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szury, media guides, media kits), dni otwarte, zwiedzanie obiektów, zaplecza i mu-

-komunikacja, czy 
- o-

n-
taktów z danym 

, np. YouTube, blogi (w tym 
wideoblogi), Big Data itp., ,

Podsumowanie

Mechanizm przekazu informacji,

e-
ograniczona granicami geograficznymi, a sport tak komercyjny jak obecnie. 

,
e stwo-

o-

w-
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SPORT AS A COMMUNICATION PLATFORM 
IN THE INFORMATION SOCIETY

Summary

The aim of the article is to show how Sport becomes an excellent communication 
platform in the information society. New virtual world conditions force the search for 
new forms of communication, because existing forms are no longer sufficient.
Keywords: information society, sport, communication, social media, Internet.
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KNOWLEDGE MANAGEMENT IN STRATEGIC ALLIANCES

Summary

Knowledge is one of the key resources in business development. Framework for 
the analysis of the knowledge management system may be built around the concepts of: 
properties of units, properties of relationships between units, and properties of 
knowledge. Effective knowledge management results from providing individuals with 
the opportunity to create, retain, and transfer knowledge. Interfirm learning in strategic 
alliances offers the potential to build competitive advantage. The two essential practices 
are: knowledge acquisition and knowledge creation. 

Intellectual capital and the knowledge are at the center of biotechnology firms. To 
exploit these resources it is necessary to be involved in various types of networks to 
diffuse and assimilate knowledge.
Keywords: knowledge, management, absorptive capacity, strategic alliances.

Introduction

The information and knowledge have become the critical components of success 
in the highly competitive environment. The long history and growing interest in the 
issues of learning in organizations (e.g. Smith, 1937; Weber, 1922; Cyert and March,
1963) have led to the development of formal theory of organizational learning and 
knowledge management. The long lasting research in this field resulted in a wide 
array of theoretical perspectives, which span different disciplines, including econom-
ics, information systems, organizational behavior, psychology and sociology.

As confirmed by recent research (e.g. de Zubielqui, Jones and Statsenko, 
2016) enterprise’s critical resources may extend beyond the traditional boundaries, 
with the focal enterprise drawing upon the resources of other firms and institutions. 
Such a perspective is reflected in the works of scholars who describe the new 
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knowledge-based economy as more collective or communal in nature (Felin, Zenger 
and Tomsik, 2009). They focus on the importance of non-market mechanism in 
knowledge creation and appropriation. They suggest that knowledge economy re-
quire new governance mechanisms, such as networks and communities of firms and 
larger groups, of individuals (Adler, 2001; Benkler, 2006). Forms of collective 
governance, including networks of both loosely and tightly linked relationships are 
required to accumulate and create knowledge. Some authors go even further, saying 
that “as production is reconfigured to allow planful control over ever-larger aggre-
gates, the role of the market as a coordinating mechanism is progressively subordi-
nated” (Adler and Heckscher, 2006, p. 77–78). They argue that market-based mech-
anisms stifle cooperation and trust in organizations, which are necessary for 
knowledge creation (Nahapiet et al. 2005).

1. Managing knowledge in organizations

The framework for the analysis of organizational learning may be built using 
two critical dimensions (Argote, McEvily and Reagans, 2003): knowledge man-
agement outcomes (knowledge creation, retention and transfer) and properties of 
the knowledge management context (properties of units, properties of relationships 
between units, and properties of knowledge).

1.1. Knowledge management context
Different theories of knowledge management highlight different aspects of the 

context within knowledge is created. 

Properties of Units
Many explanations of effective knowledge management focus on properties of 
a particular unit (an individual, an organization or a network of organizations). The 
key driver of effective knowledge management is some characteristic of the unit 
itself. According to psychologists and sociologists status appears to be an important 
property of units in the process of knowledge creation, retention and transfer.

Properties of Relationships between Units
Another school of thinking gives priority to how units are connected to each other. 
This school is characterized by two approaches. One approach focuses on the dyad-
ic relationship between social units. That relationship can vary along a key set of 
dimensions, including intensity of connection, communication or contact frequency.
A second approach emphasizes the pattern of connections between multiple units. 
For instance, knowledge is more likely to transfer between establishments that are 
owned by the same parent organization than across independent organizations 
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(Baum and Ingram, 1998). The same, or similar, language “spoken” by the units is 
also conducive to knowledge transfer.

Properties of Knowledge 
Knowledge properties affect the rate at which knowledge is accumulated, how 
much of it is retained, and how easily it diffuses wit boundaries. 
For instance, t
transferred through observation rather than through more explicit media (Nadler et 

o trans-
. One other dimension is whether knowledge is per-

ceived as external or internal to the focal unit. It appears that organizational mem-
bers are more likely to value knowledge from external, rather than internal, sources
(Menon and Pfeffer, 2003).

1.2. Knowledge management mechanisms
Successful knowledge management depends on depends on ability, motiva-

tion, and opportunity (Argote et al., 2003). For example, members of a unit are 
unlikely to transfer knowledge from other parts of the organization if they are not 
rewarded for utilizing internal knowledge (Menon and Pfeffer, 2003). Social re-
wards can be just as important as monetary rewards. Strong social ties promote the 
transfer of tacit knowledge, because strong ties are more likely to be governed by 
the norms of reciprocity.

Effective knowledge management results from providing individuals with the 
opportunity to create, retain, and transfer knowledge. Organizations reduce the 
amount of distance between people. By reducing that distance, organizations pro-
vide members with the opportunity to learn from each other. Proximity also pro-
vides people with the opportunity to learn who knows what, so and to know where 
to search for relevant knowledge and information.

Apart from dyadic research on knowledge management (i.e. the focus on the 
properties of a single relationship between two individuals or units), other research 
concentrates on the properties of a set of relationships in a social system. Over the 
past few decades the concept of networks of relationships has grown in prominence. 
Properties of an organization’s internal social network as well as its network to 

2. Managing knowledge in strategic alliances

Interfirm learning in strategic alliances offers the potential to build competi-
tive advantage (Lane, Koka and Pathak, 2006). Successful learning from alliance 
partners and application of alliance knowledge to innovation both involve a set of 
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knowledge management practices. The two essential practices are: knowledge ac-
quisition and knowledge creation.

Alliance learning falls into two categories: learning within and learning from 
alliances (Inkpen, 2000). The former examines how collective learning affects alli-
ance-based performance, the latter refers to how individual firms internalize 
knowledge from alliance partners to facilitate their own performance. In an alliance 
learning process the two interfirm learning processes are critical: knowledge acqui-
sition and creation.

As regards the knowledge acquisition, the concept of ’absorptive capacity’ is 
worth mentioning (Cohen and Levinthal, 1990). Absorption refers to internalization 
of external knowledge (exploitation) to improve a firm’s innovative performance. 
Firms with superior absorptive capacity are well positioned to increase their 
knowledge base through a strategic alliance (Lee, Johnson, and Grewal 2008). Po-
tential absorptive capacity depicts efforts spent on identifying and acquiring 
knowledge from external sources, and realized absorptive capacity captures trans-
formation of existing knowledge into new concepts and their use in the innovation 
process. Realized absorptive capacity is necessary factor in converting external 
knowledge to innovative outputs.

3. Knowledge management processes in biotechnology alliances

Biotechnology is a rapidly expanding eld of science that applies science and 
technology to change living organisms or material to produce knowledge, goods 
and services. The biotechnology industry covers core biotechnology activities as 
well as the goods and services required to supply and maintain the sector. Taken 
together these activities represent the bioeconomy, which will increase in 

ly, over one-third of the 
world’s GDP is generated by biotechnology and related industries.

Biotechnology need to develop and manage expertise and knowledge in 
the selection of strategic partners and in the management of those relationships.
Knowledge management has become a critical imperative in interorganizational 
interactions (Malhotra et al., 2005). The creation and transfer of knowledge within 

owing factors 
(Malhotra et al., 2005):
– Knowledge factors:

– absorptive capacity – organizational capability to create and utilize 
knowledge. It is composed of four stages: acquisition, assimilation, trans-
formation and exploitation - the resulting transformed knowledge is then 
used to exploit opportunities. 

– interorganizational processes,
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– interorganizational information systems;
– Communication factors:

– communication competence,
– source credibility,
– motivational factors,
– economic rewards for sharing knowledge,
– socio-psychological factors,
Biotechnology rms, especially at the startup stage, have different deficien-

cies. They often develop from scientific research carried out at universities or other 
institutions. They usually lack business knowledge, a business development plan, 
and necessary financing. Developing, testing and commercializing a technique in-
volve a significant period of product development lead time and sunk costs. Fund-
ing is essential for such entrepreneurial firms. The competition for funds in this 
industry is particularly fierce. The majority of venture capitalists exclude certain 
biotechnologies because of regulatory uncertainty, the long development process 
and difficulty in understanding the technology (Baeyens and Vanacker, 2006).

multinational corporations forming alliances or licensing agreements with small and 
that the large corporations have

access to innovative ideas and that small start-ups are provided with access to glob-
al markets and necessary expertise, allowing to take advantage of R&D cost sav-
ings, economies of scale and scope, reduced regulatory costs and intellectual prop-
erty rights.

Interorganizational collaboration enables to share knowledge and re-
sources and create added value. Alliance networks between universities, research 
centers and businesses around the world are very important and stimulate innova-
tion, promote the exchange of ideas and transfer of technologies.

The dynamic nature and high technological focus of the biotechnology indus-
try makes an involvement in alliance networks a key factor of success. Collabora-

ing relationships and 

knowledge it produces. To exploit the intellectual capital and knowledge it is neces-
sary to be involved in various types of networks to diffuse and assimilate 
knowledge. Working in networks involves social interactions and the ability to 
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Conclusion

Knowledge is one of the key resources in business development. Framework 
for the analysis of the knowledge management system may be built around the con-
cepts of: properties of units, properties of relationships between units, and proper-
ties of knowledge. Effective knowledge management results from providing indi-
viduals with the opportunity to create, retain, and transfer knowledge.

Intellectual capital and the knowledge are at the center of biotechnology firms.
To exploit these resources it is necessary to be involved in various types of net-
works to diffuse and assimilate knowledge.
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THE EVALUATION OF THE DIGITAL COMPETENCES OF POLAND
AND POLISH ENTERPRISES IN THE CONCEPT OF THE MULTI-CRITERIA 

MEASUREMENT OF DIGITIZATION

Summary

The article presents the nature and role of digitization in the development of mod-
ern economies and societies. The idea of developing the digital society and economy in 
the European Union and its member states is supported by a number of documents, the 
most important being: the Digital Agenda for Europe and the Digital Single Market 
Strategy.

We conducted the evaluation of the digital competences of the Polish economy, 
including Polish enterprises, in comparison with other EU countries using the holistic 
methodology DESI (Digital Economy and Society Index).
Keywords: digitization, competences, measurement, the Digital Economy and Society 
Index (DESI).

Introduction

A modern digital economy has become a key factor in economic growth and 
competitiveness in the global reality. The digital evolution, unfolding before our 
eyes, has created the new model of a global economy, based on knowledge and 
innovation, where the skilful use of digital potential allows us to cross borders both 
in geographical and civilizational terms. 

In the last two decades, Poland has implemented a number of important 
changes, economic and social reforms, which have allowed it to build a strong posi-
tion among the European countries. The changes involved in the rapid development 
of the global digital economy, however, are posing new challenges for us. The dig-

1
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itization of an increasing number of social processes boosts the significance of ICT 
competences. In order to prevent Poland from becoming an outsider among the 
European countries, we need to define these competences and initiate steps aiming 
to develop them. Openness to digitization, defined as improved access to high-
speed Internet connections, reduced digital exclusion, and developing trust in digital 
technologies, creates new opportunities for citizens, consumers and employees 
(Report: ). 

The article aims to discuss Poland’s current performance in digital progress 
with particular emphasis on enterprises. The application of the DESI methodology 
(Digital Economy and Society Index) allows for the determination of the overall 
digitization index and the individual indices for Poland and other European Union 
countries and, as a results, offers an opportunity to form their ranking based on the 
indices.

1. Digitization – the priority of modern socio-economic development

The growth of the digital economy and society is a fact. The digital sector is 
growing seven times as fast as the rest of the economy, yet its potential is hampered 
by the absence of the consistent European political framework. Europe is lagging 
behind other countries in the area of fast, reliable and connected digital networks, 
which are the foundation of the modern economy and a necessity in the daily life of 
people and businesses (Digital Agenda for Europe. Report 2014). In order to face the 
challenges of digital revolution, the Digital Agenda for Europe was launched in 2010 
as one of the seven flagship initiatives in the development strategy “Europe 2020.”

The rationale behind the agenda is the need to unleash potential to support 
innovation, economic growth and progress. In 2013, the European Union launched 
the Telecoms Single Market Strategy, which aims to bring Europe back as a world 
leader in the digital economy. Another document is the Digital Single Market Strat-
egy, focusing on the digital economy and the removal of barriers in cross-border 
trade. This aims to make the European Union more competitive in the era of the 
digital economy. The Digital Single Market Strategy will be built on three pillars 
(A Digital Single Market Strategy for Europe): 

– Better access for consumers and businesses to online goods and services 
across Europe – this requires the rapid removal of key differences between 
the online and offline worlds to break down barriers to cross-border online 
activity. 

– Creating the right conditions for digital networks and services to flourish –
this requires high-speed, secure and trustworthy infrastructures and content 
services, supported by the right regulatory conditions for innovation, in-
vestment, fair competition and a level playing field. 
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– Maximizing the growth potential of our European Digital Economy – this 
requires investment in ICT infrastructures and technologies such as Cloud 
computing and Big Data, and research and innovation to boost industrial 
competiveness as well as better public services, inclusiveness and skills. 

The Digital Single Market Strategy embraces 16 initiatives (grouped in three 
pillars) that will ultimately lead to the adoption of common European regulations 
(for example, in the area of data protection, telecommunications, copyright in the 
times of the digital revolution and changing consumer behaviour, as well as updated 
and simplified consumer protection rules for online and digital shopping) and the 
merger of 28 national markets into one European market.

It is estimated that, in the long term, the Digital Single Market may contribute 
to a GDP increase of apprx. €520bn in the EU-28. Particular policies, for example 
the use of cloud computing, may ensure that 80 percent of organizations will be 
able to reduce costs from 10 percent to 20 percent. Other benefits include the 
growth in mobile work (46 percent), improved productivity (41 percent) and nor-
malization (35 percent), enhanced business opportunities (33 percent) and new 
markets (32 percent) (Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe).

2. DESI – the concept of multi-dimensional measurement of digitization

The holistic approach to the measurement of digitization uses the tool devel-
oped in the European Union – the Digital Economy and Society Index, DESI [DESI 
2015]. The DESI is composed of five principal dimensions, each divided into a set 
of sub-dimensions, which are in turn composed by individual indicators. The over-
all scheme of the index is presented in Table 1.

Table 1

The overall scheme of the Digital Economy and Society Index, DESI

Main Index Principal Dimensions Weight Sub-dimensions Weight

Digital Econ-
omy and 

Society Index, 
DESI

Connectivity 25%

Fixed Broadband 33%
Mobile Broadband 22%

Speed 33%
Affordability 11%

Human Capital 25% Basic Skills and Usage 50%
Advanced Skills and Development 50%

Use of Internet 15%
Content 33%

Communication 33%
Transactions 33%

Integration of Digital 
Technology 20% Business digitization 60%

e-Commerce 40%

Digital Public Services 15% e-Government 67%
e-Health 33%

Source: elaboration based on DESI 2015, Digital Economy and Society Index.
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The DESI methodology is based on the multidimensional weighted measure-
ment of a particular phenomenon. It involves the determination of a number of cri-
teria describing a studied phenomenon while taking into account different weights 
of particular dimensions, reflecting the subjective preferences of an evaluator 
(Nosal, 2001, p. 179). The application of weighted multidimensional measurement 
is justified by the fact that, in practice, different dimensions carry the same value 
extremely rarely (Cf. Szapiro, 1993, pp. 124-135, Gierszewska, Romanowska, 

rther).
In order to calculate the composite digital index (DESI), we use the total of 30 

individual indicators, while the process of attributing weights occurs on two levels, 
i.e. for 13 sub-dimensions and five principal dimensions. The weights of principal 
dimensions reflect the EU’s digital policy priorities. Both Connectivity and Human 
Capital are considered to be the fundamental pillars of the digital economy and 
society and they represent the infrastructure of the digital economy and society. 
Each of these two principal dimensions makes up 25 percent of DESI. In turn, Inte-
gration of Digital Technology accounts for 20 percent of the total value of the in-
dex, since the use of these technologies by the business sector is one of the most 
important growth drivers. The remaining two dimensions, Use of Internet and Digi-
tal Public Services were given the weight of 15 percent. Use of Internet and Digital 
Public Services are enabled by the infrastructure and their contribution is strength-
ened by the quality of such infrastructure. For this reason, they were weighed less.

The main DESI index as well as all its sub-indices may range from 0 to 1, 
1 being the highest level of digitization. It is worthwhile to mention that due to the 
fact that the indicators are expressed in different units, they are normalized using 
the min-max method, which consists on a linear projection of each indicator onto 
a scale between 0 and 1 [DESI 2015, Methodological Note].

3. The DESI diagnosis for Poland in comparison with other European Union 
countries

The DESI is a tool that provides a synthetic evaluation of the performance and 
progress of both individual countries and the entire European Community in terms 
of fulfilling major priorities embraced by the strategy of building the digital econo-
my and society. Figure 1 shows the DESI indices reflecting the performance of the 
28 EU countries.

The comparison of the digitization index reveals three basic group of coun-
tries:

– High performance group – comprising Denmark, Sweden, Finland and the 
Netherlands. They are not only ahead in the UE-28, but they are also world 
leaders in digital. In Europe, Norway and Iceland also belong to this group.
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– Medium performance group – which includes: Belgium, the United King-
dom, Estonia, Luxemburg, Ireland, Germany, Lithuania, Spain, Austria, 
France, Malta, Portugal. They are doing well in certain areas but still need 
to progress in others.

– Low performance group includes: the Czech Republic, Latvia, Slovenia, 
Hungary, Slovakia, Cyprus, Poland, Croatia, Italy, Greece, Bulgaria, Ro-
mania. They need to step up their performance in a number of areas and 
catch up with the rest of the UE-28.

Fig. 1. DESI scores in the EU-28, 2015

Source: elaboration based on DESI 2015, Digital Economy and Society Index.

In 2015, Poland ranked the 23rd in the European Union in terms of the digitiza-
tion index (0,39), while in 2014 it held the 24th position with 0,36. The low level of 
the DESI index puts Poland in the low performance group of countries. In 2015, in 
all five principal dimension Poland performed worse not only than the leaders, but 
also the EU average (Figure 2).

In terms of Connectivity, Poland ranked the 21st among the EU member states 
both in 2014 and 2015. Also, with the score of 0,43 in Human Capital, Poland re-
mained on the 22nd position in the EU ranking, although the score was marginally 
better than in 2014 (0,41). Poland’s score on Use of Internet was 0,36, higher by 
0,03 than in 2014, which raised the country to the 23rd position (24th in 2014). 

With regard to Integration Digital Technology, Poland scored 0,21 (compared 
with 0,19 in 2014) and was ranked the 26th. Despite a slight increase, it is the 
weakest score that Poland achieved both in terms of the score itself and the 
position it held among the EU countries. In the last principal dimension – Digital 
Public Services – Poland scored 0,43 and ranked the 14th in the year 2015 (com-
pared with the 15th position in 2014). It is Poland’s best score and highest position 
in the EU ranking. 
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Fig. 2. DESI scores in Poland against the EU-28 average, 2015

Source: elaboration based on DESI 2015, Digital Economy and Society Index.

4. Digital competences of Polish enterprises

Polish enterprises are going digital slowly, which is revealed in their DESI 
scores, as both sub-dimensions and individual indicators place them significantly 
below the EU average. 

In terms of Integration of Digital Technology, Poland ranks the 26th, perform-
ing better than only Romania and Latvia (Figure 3).

Fig. 3. Integration of Digital Technology scores in the EU-28, 2015

Source: elaboration based on DESI 2015, Digital Economy and Society Index.

Integration of Digital Technology is measured through the prism of two sub-
dimensions, composed of individual indicators:
1. Business digitization, comprising the individual indicators: Electronic Infor-

mation Sharing, RFID (Radio-frequency Identification Technologies), Social 
Media, e-Invoices, Cloud;

2. e-Commerce, comprising the individual indicators: SMEs Selling Online, 
e-Commerce Turnover and Selling Online Cross-border.
Notably, with regard to Business digitization Poland ranked the 26th among 

the EU member states in 2014 (0,194) and 2015 (0,202), in 2014 performing better 
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than Hungary and Romania and in 2015 – better than Hungary and Latvia. The 
country had a better position in the dimension of e-Commerce. In 2014 Poland 
ranked the 24th (0,204), outperforming Greece, Romania, Italy and Bulgaria, while 
in 2015 it moved up to the 23rd position (0,213), doing better than Latvia, Greece, 
Romania, Italy and Bulgaria.

While analyzing individual indicators, forming the sub-dimension of Integra-
tion of Digital Technology, it can be observed that all the scores for Poland are 
considerably lower than the EU-28 average both in 2014 and 2015 (Figure 4). 

Fig. 4. Scores on individual indicators in the sub-dimension of Integration of Digital 
Technology in Poland as compared with the EU average, 2015

Source: elaboration based on DESI 2015, Digital Economy and Society Index.

Compared to other EU countries, particularly low scores were achieved for the 
indicators of Cloud (27th position) and Selling Online Cross-border (27th position). 
Positive change in 2015 involves an increase in the number of enterprises sharing 
information electronically, using social media and selling online compared with 
2014.

Nevertheless, in order to catch up with their European competitors and take 
full advantage of the potential offered by digital technologies with regard to produc-
tivity, Polish enterprises should embrace digitization processes more comprehen-
sively.

Conclusion

Undoubtedly, digital technologies already play and will continue to play an 
increasingly important role in the socio-economic development of both national 
economies and entire politico-economic unions, such as the European Union. The 
initiatives aiming to unleash broadly understood digital potential and pursued in 
a pro-active and consistent manner should contribute to the modernization of the 
social model and development, the promotion of digital tools as the way to improve 
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employment flexibility in enterprises, and the creation of positive prospects in pri-
vate and professional lives. 

The figures and charts presented in the article allow for the formulation of the 
following conclusions:

– The use of digital technologies varies greatly in the European Union coun-
tries, with the digitization index ranging from 0,68 for such countries as 
Denmark (on the 0–1 scale) to 0,31 for Romania, which is representative of 
low performing countries. 

– Denmark, Sweden, Finland and the Netherlands are the countries leading 
in the EU-28 in terms of the index of the digital economy and society 
(DESI). The underperformers are Romania, Bulgaria and Greece. 

– Poland ranked the sixth lowest among the 28 EU member states in terms of 
the DESI index. This position places Poland in the low performance group, 
which comprises the countries performing below average in the DESI 
ranking and without strong potential – their annual growth in the DESI in-
dex is lower than the average growth in the European Union.

– The figures show that in the five principal dimensions, i.e. Connectivity, 
Human Capital, Use of Internet, Integration Digital Technology, and Digi-
tal Public Services, Poland achieved lower values of the indexes than the 
average values achieved in the EU-28. The most significant differences 
concern Integration Digital Technology, Human Capital, and Connectivity. 
Compared to the average EU-28 performs, Poland performs relatively well 
in the areas of Use of Internet and Digital Public Services.

– The level of digitization in Polish enterprises, expressed with the DESI in-
dex, is very low. The Integration Digital Technology Index is the weakest 
result achieved by Poland both in terms of the value and in terms of the po-
sition in the UE-28 DESI ranking. In order to take advantage of the poten-
tial locked in digital technologies, Polish entrepreneurs would have to 
make better use of cloud computing, exchange information digitally, apply 
social media to building customer relations, and stimulate online sales, 
both domestically and internationally.

The synthetic presentation of the Digital Economy and Society Index clearly 
shows that Europe in on its way to the digital future. Poland’s performance in digi-
tal (2014–2015) compared to other European Union countries, however, is not im-
pressive. Definitely, Poland’s aspirations in this area are considerably more ambi-
tious, but failed efforts will lead to the slowdown in socio-economic development 
and a longer distance to catch up with the more digital EU economies.

If Poland is to make better use of the potential locked in digital solutions, it 
has to receive support from different institutions at national and EU levels. Moreo-
ver, it has to commit substantial funding and build trust in the digital economy 
among its citizens and businesses. 
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Streszczenie

ch 

„The Digital Single Mar-
ket Strategy”. Oceny cyfrowych kompetencji polskiej gospodarki, w tym polskich 

DESI (Digital Economy and Society Index).
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KRZYSZTOF HAUKE
1

MODEL PRZETWARZANIA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ
W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Streszczenie

Chmura obliczeniowa to model przetwarzania, który znajduje bardzo wielu od-
biorców. , przede 
wszystkim z punktu widzenia o-

o-
u-

cji, w tym administracja publiczna, d-
,

model chmury obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej.
wa kluczowe: chmura obliczeniowa, administracja publiczna.

Wprowadzenie

chmury obliczeniowej (CO)2 jest bardzo 
powszechne. Korzystamy z tej technologii prywatni

o w pracy. W pracy zawodowej 
,

1 Instytut Informatyki Ekonomicznej, Katedra Systemów Inteligencji Biznesowej. 
2 i-

Computing (CC).
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chmury oblicze-
niowej a jest nie tylko prywat-

tkach 
administracji publicznej. 
Administracja publiczna z racji swojej organizacji 
i funkcjonowania – od lokalnej do centralnej – nie jest w stanie w sposób komplek-

Zastosowanie chmury obliczeniowej z punktu widzenia ekonomicznego jak 
i organizacyjnego powoduje a wiele emocji. 
przede wszystkim z naruszeniem bezpi i-

ze strony innej jednostki administracji publicznej. W przypadku administracji pu-
l-

– ji
, ,

i organizacyjne (Hauke 2014).
Dzisiaj technologia chmury obliczeniowej

z-

chmury obliczeniowej.

1. Istota chmury obliczeniowej

Obecnie chmura obliczeniowa (CO o-
, to 

o-
O widzenia (Cooter 2014).

,
(NIST –

(Mell i Grance 2011):
„Chmura obliczeniowa jest 

o-
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as 
a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service) oraz czterech modeli 

.

Rys. 1. Ogólna charakterystyka chmury

o (Marinescu 2013).

C
o-

modelu to:
–
–
– ,
–

kierunku (Mateos i Rosenberg 2011):
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– prywatne (ang. private cloud
;

– publiczne (ang. public cloud) w-
Microsoft, Amazon, Google);

– hybrydowe (ang. hybrid cloud
chmur obliczeniowych.

(Hauke i Owoc 2010):
– Kolokacja –

n-
ternetu. Pozost e-

y-
, e-

rowni.
– IaaS (Infrastructure as a Service) – model poleg

o-

– PaaS (Platform as a Service) – to sprzed o-

e-

z dow nternetem.
– SaaS (Software as a Service) –

z takiego oprogramowania, jakiego potrzebuje. Nie interesuje go ani 
t-

– o-

y-

– CaaS (Communication as a Service) –

– o-

– iPaaS (integration Platform as a Service) –
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Tabela 1

Elementy chmury obliczeniowej

o (Kavis 2014, s. 46).

e-
.

2. Problemy przetwarzania danych w administracji publicznej

Przetwarzanie danych w jednostkach administracji public

kilkunastoma 
z-
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, u-
a-

nia finansowego ze strony i i-

cji publicznej, które 
,

j-
a-

t

,
z pracy. Nie 

Brak zdefiniowanych procedur i pr y-

zasadnicze grupy:
– – mi

dzy interesariuszami instytucjonalnymi administracji publicznej,
– – realizacja misji jednostek administracji publicznej 

– administracja publiczna obywatel.

Rys. 2.

opracowan .

–
– nieoptymalna alokacja kosztów,
–
–
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– koncentracja na projektach informatycznych,
– i-

stracji publicznej,
– skokowa ewolucja systemów,
–
– .

Rys. 3.

: https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAnd
Insights/ArticlesPublications/Documents/Chmura-obliczeniowa-w-administracji-
publicznej.pdf.

administracji publicznej:
–
–
– ,
–

publicznej, np. telefony, tablety,
–
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– - z ogranicze-
niami natury organizacyjno-prawnej,

–
odpowiedzialnej,

–
– u-

blicznej.

Rys. 4.

: https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAnd Insi-
ghts/ArticlesPublications/Documents/Chmura-obliczeniowa-w-administracji-
publicznej.pdf.

decyzji w temacie rozwoju
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d-

dziedzinowego oraz samego systemu informatycznego.
jest cena tego oprogramowania w momencie jego zakupu. 

Wprowadzenie obligatoryjnie Biuletynów Informacji Publicznej (BIP) w jed-

jednostki administracji pu
implementacji i z tym infrastruktury technicznej oraz oprogramowania 
pozostawiono jednostkom administracji publicznej. Wprowadzona nie tak dawno 

osprawnych na stronach WWW 
d-

polityki w obszarze IT 
w jednostkach administracji publicznej na poziomie centralnym.

Rozw

, e-
sie informatyzacji w jednostk
nowej d-

biurokratycznym. Same procesy wdro-

liczb

, a-
- a-

publicznej w obszarze przetwarzania danych. 

3. Model chmury obliczeniowej administracji publicznej

chmury obliczeniowej
w znacznym stopniu e

Zmiany 
pozwol k-

chmurze 
obliczeniowej

o-
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Jednak sama

obliczeniowej pozwoli na wyeliminowanie podstawowego mankamentu chmury 
obliczeniowej, ,

, jest ogromny. Fundusze 

funduszy. 
,

jest tradycyjny model przetwarzania oparty na m i oprogramowa-
niu i-
czeniowej, o tyle inwestowanie w oprogramowanie, które ma charakter desktopowy 

IT,

strony organów centralnych administracji publicznej. Administracja publiczna na 

– ;
– ;
– do przetwarzania danych w skali 

makro;
–

;
– – a-

cji publicznej gromadzi dane, , nie

publicznej.
i-

Dysponowa
o-
o-
a-

– wysoki poziom bezpiecze
stwa przetwarzanych danych. W prywatnej chmurze obliczeniowej administracji 

aS, SaaS).
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Rys. 5.

.

Rys. 6. Model prywatnej chmury obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej

.
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Przedstawiony na rysunku 6 model 
administracji publicznej. Pozwoli to przede wszystkim na pozytywny odbiór spo-

, jest czynnik ludzki na poziomie operacyjnym. Na tym poziomie czynnik 

– jak 
omniano –

a-

z danymi osobowymi,

m
y-
a-
o-

blem udo o-

bardzo . Jest to problem, e-
czywistym. 

tenta. Petent,
,

Zaimplementowanie tego modelu przetwarzania w chmurze obliczeniowej 
rys. 7.). 

Prywatna chmura obliczeniowa administ

y-
bli-

, które 
jnego sposobu przetwa-
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Rys. 7. Interesariusze w modelu prywatnej chmury obliczeniowej w jednostkach admini-
stracji publicznej

.

Rys. 8. Synergia modelu prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej 

.

,
chmury obliczeniowej. W niektórych miastach i obecnych w nich jed-
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Jednak na ten moment nie jest ona zaimplementowana w takim stopniu, aby klient 

chmura obliczeniowa w administracji publicznej wykorzystywana
innych jednostek administracyjnych. 

o-
rzystane.

4.

P chmury obliczeniowej w-
szym t-
kownikiem systemów i procesów administracyjnych w kraju. Wprowadzenie inno-

chmury obliczeniowej e-
poprzez wyko-

– n-
nowacje i do chmura 
obliczeniowa
w administracji publicznej (Hauke 2013).

Podsumowanie

Chmura obliczeniowa
,

chmury obliczeniowej. Dla 
a-

cjom,
chmura obliczeniowa jest 

a-
o-

, y-
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– dlaczego do tej 
h innowacji w administracji

w sposób kompleksowy

finansowymi, co w przypadku jednostek administracji publicznej stanowi spore 
ograniczenie. 
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PROCESSING MODEL IN CLOUD COMPUTING IN PUBLIC 
ADMINISTRATION UNIT

Summary

Cloud computing is a computing model that is very multiple recipients. A year 
ago, it aroused fears most of all from the point of safety. However, raising awareness of 
cloud computing has convinced many users to its use in different areas of our opera-
tions. Individuals use cloud computing for many years via e-mail. Many institutions in 
the public administration is beginning to understand the concept of cloud computing. 
However, you may notice the lack of the concept of how comprehensively implement 
cloud computing in this sector. The paper will be presented model of cloud computing 
in the public administration.
Keywords: cloud computing, public administration.

Translated by Krzysztof Hauke
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ROZWÓJ E- ADMINISTRACJI W POLSCE

Streszczenie

P j-

ich publicznym kraju. 
Obecnie Polacy jeszcze -admini-

tym samym nie 

Wprowadzenie

o-

stwem oraz wpro-

dla nic

1
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obywateli w podejmowaniu decyzji w sprawach publicz-
e-

kontaktów obywateli i przed-
k-

tronicznej administracji, lub w skrócie: e-administracji.

1. E-administracja – -organizacyjne

Termin e-
,

o-

Istotnym aspektem, który dotyczy e-administracji, -
-organizacyjne, dotyczy to rozwoju zarówno na szczeblu europejskim,

dostosowanie prawa polskiego do wymogów europejskich. Jednak w dziedzinie 
e-

a-
j-

szych aktów w zakresie e-
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie ponownego wyko-
rzystywania informacji sektora publicznego (Perdal 2014, s. 45–47; Kasprzyk 2011, 
s. 343–353).

- Sejmu RP 
z dnia 14 lipca 2000 roku w sprawie budowania

-
ustawa o ochronie baz danych, ustawa o podpisie elektronicznym, ustawa o dost
pie do informacji elektronicznej, 

(Perdal 2014; Kasprzyk 2011).

2. E-administracja w Polsce

- , kiedy to Komisja Euro-

, a-
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wie bud
Cele i kierunki rozwoju 

sce” a-
j-

nego na lata 2001– : „Plan 
–2006” oraz 

w Polsce do 2020 
roku” i Osowski 2010, s. 9).

W 2008 roku Min dministracji przygotowa-

-administracji. Z
g administracji publicz-

krajów UE: poda-
tek od osób prawnych, deklaracje i notyfikacje VAT, o-
spodarczej, zamówienia publiczne. Drugi priorytet to: zezwolenia i certyfikaty oraz 

rodzinny, koszty opieki medycznej, stypendia studenckie, rejestracja pojazdów, 

o-
zwolenia n , katalog bibliotek publicznych, rejestracja kandydatów na 

e-
rencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego, jak np. Powszechny Elek-

REGON, Krajowy Rejestr e-
go, Ogólnopolska Ewidencja Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych oraz 
Krajowa Ewidencja Podatników NIP2.

3. -administracji oferowane w Polsce

- ele 
wa

- n

2 https://wirtualnysegregator.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/PODRECZNIKI/Specja 
listyczne/Miejsce_dla_obywateli_e_administracja.pdf.
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To wszystko
by 

-
:

1. :
– System e-deklaracje –
– Portal e- :

- system l-
nych (import),

-

- system ZEFIR –
– e-

racje tranzytowe realizowane w ramach tranzytu wspólnotowego.
–

- system eBookingBus – a-
d-

- system „Zwrot VAT ” – przyspieszenie odprawy 

- „granica”.
– Serwis www.icwroclaw.pl – n-

2. , w tym zamówienia publiczne:

– Serwis biznes.gov.pl – Elektroniczny Pojedynczy Punkt Kontaktowy dla 
-

gospodarczej w Polsce.
– Serwis firma.gov.pl – Go-

spodarczej3 (CEiDG) –
– Aplikacja koszty-zapasy – przekazywanie przez 

o-
e-

niem i utrzymywaniem zapasów ropy naftowej.
– Uzyskanie patentu – uzyskanie 

prawa ochronnego na znak towarowy.

3 Ibidem.
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– Serwis Espacenet –
Zamówienia publiczne:
– – ó-

wieniach publicznych.
– Serwis eKatalogi – procedury zakupu produk-

– Platforma Aukcji Elektronicznych – k-
tronicznych.

– Platforma Licytacji Elektronicznych –
elektronicznych.

3. Rynek pracy, utrata i poszukiwanie pracy:
– portal praca.gov.pl – online m.in.:

-
-
-
- cudzoziem-

cowi,
-
-
-

– Serwis www.kwalifikacje.praca.gov.pl –

oraz informacji o zawodach –
– Serwis http://psz.praca.gov.pl –

Klasyfikacji Zawodów i Specjal
– Serwis ris.praca.gov.pl – a-

Instytucji Szkoleniowych.
– Serwis www.kraz.praca.gov.pl – a-

nie podmiotów wpi
Zatrudnienia.

– Serwis https://prem.msz.gov.pl –
n-

kach zatrudnienia, wolnych stanowiskach pracy, planowanych konkursach,

4. :
– – -

- apisanych na 

i otrzymywanie powiadomienia e-mail lub SMS,
- rezerwowanie wizyty w jednostce ZUS,
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- r-
szono, i podstawach 

-
n-

-
o-

.
– Serwis empatia.mpips.gov.pl – o-

cjalnych oraz mo
-
-
-
-
- wnioski w 
- e-rejestracja turnusów rehabilitacyjnych,
-

Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych,
- e-
- wyszukiwanie i przeg

.
5. Sprawy administracyjne i obywatelskie:
–

po

– Serwis Obywatel.gov.pl.
– Serwis u-

blicznej przez Internet.
– S –

podmiotowych BIP w ujednoliconym formacie.
– Serwis Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK –

.
– Serwis http://www.msz.gov.pl/pl/infonnacje_konsulame/wizy –

u dowodu osobi-
stego 2) paszportu.

– Serwis http://historiapojazdu.gov.pl – prawdzenie danych o po-
e w centralnej ewidencji pojazdów, m.in. informacji o stanie licznika 
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ubezpieczenie OC oraz czy nie jest oznaczony obecnie w bazie jako kra-
dziony.

– Serwis http://bezpiecznyautobus.gov.pl –
o autobusie w centralnej ewidencji pojazdów, m.in. informacji o stanie 

-

w bazie jako kradziony.
– Serwis e-Wybory –

granicami RP.
– Serwis e-Konsulat –

rejestracj .
– Serwis Odyseusz – e-

.
– Portal Polska Pomoc – nych uczestników 

projektów pomocowych w ramach polskiej pomocy rozwojowej.
– Serwis Rozklad.pl – -

aktywnej mapie,
– Centrum Legislacji rcl.gov.pl4.

4

o-
o-

tych obszarach. W celu monitorowania rozwoju kon n-

– DESI (od ang. The Digital Economy and 
Society Index

–
–
– korzystanie z Internetu,
–
– .

–1, 
,

4 https://mac.gov.pl/e-uslugi.
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,39
i daje nam 23.
wyno 5.

5. E-administracja w liczbach

E- t-
silny bodziec do korzysta-

nia z Internetu 

z e- .
R n-

–
–
– on-

line.
W 2014 r. odwiedzanie stron internetowych instytucji publicznych w celach 

– e-

I
rezultatem rozwoju e- t-

ntów 
online, zamiast jedynie pobierania ich z-

z e-administracji z odsetki i-
kiem zorientowania e- , korzystanie 

online od tego, ile osób korzysta 
-administracji. W tym kontek-

informatycznych staje oczywista
-

5 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc-id=8826.
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masowe korzystanie z nich, dopóki 
cyfrowego i podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych. Te, obok cyfryzacji 

Nigdzie w Europie wsz
-

online 
rednio 65%, natomiast w Polsce 

i-

cznej administra-

spraw online. Zd nternet jest zainteresowanych 
38% –
tyle, ile korzysta -administracji w 2014 r. Tu dochodzimy do kolejnego warun-

,
, co osobisty kontakt 

Z badania „E-administracja w oczach internautów 2014” zrealizowanego przez 
ARC Rynek i Opinia na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC) na 

i-

(Dygaszewicz i in. 2015, s. 124–127).
zarówno 

na stro-
y-

rawach. Tylko 
a-

nternetu pró-
nternet –

-
szym (59%), w wieku 18–
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u 55+6.

Podsumowanie

-administracji jest upraszczanie pracy 
-

postulat, - lat 
k-
o-
o-

trzebnych infor stronach 
internetowych. Mimo w
e- k-
cyjna. Jednak Ministerstwo Adminis a-

e- a-
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THE DEVELOPMENT OF E-ADMINISTRATION IN POLAND

Summary

The progress of civilization, undoubtedly contributed to the development of in-
formation and communication techniques. Thanks to the new terms and conditions have 
been created for communication of citizens with the State, increasing opportunities for 
participation by citizens in public life of the country. Currently, the Poles still in limited 
use of e-government solutions because of their imperfection. Thus, every effort should 
be made to the presentation of the desired content more comprehensible and transparent, 
and thus prevent the discouragement, the digital divide and the information society.
Keywords: digital exclusion, public administration, the progress of civilization, digiti-
zation, the DESI.
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Uniwersytet Marii Curie- 1

ELEKTRONICZNE KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE JE
TERYTORIALNEGO W MEDIACH 

Streszczenie

d-
z-

twie lubelskim na Facebooku p-

z-
nego cych 

komunikowanie elektroniczne, miasta, social media, Facebook.

Wprowadzenie

k-

e-
go, a tym samym na przekazywanie informa –

1 ogii Polityki.
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82),

z-

publiczne, bo o nim tu mowa,
-Ostrowska (2002, s. 18) definiuje je jako komunikowanie for-

mal e-

k-
troniczne komunikowanie pu

e-
k-

z-

dzia,

.

– ,

o-

w swojej strategii komunikacyjnej, rozwojowej czy promocyjnej.
jest zobrazowanie lokalnego komunikowania publicznego oraz 

– w-
2. W badaniach wykorzystano zarówno 

, –
e’ów miast3. Ekspresywny rozwój technologii komu-

2

d a-
niom na poziomie miast wojewódzkich. 

3 , jednak 
jest oficjalna

z e’ów ,
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a-
4.

1. Facebooku

-komunikacji, n-
formowanie oraz promowanie,

a-
iowych stwarza wiele profitów komunikacyj-

k-
a-

mi). Prowadzenie Facebooka nie tylko kreuje wizerunek otwar o-
o-

z komun pozytywne 
a-

u informacji/komunikatu do odbiorcy, 

k-
–

finansowych. Jak nam wiadomo, n-
e-

wizji. 
, ile jest aktywnych na Face-

– „ !” 
oraz ,

y-

4 „fanpage”, czyli profil publiczny na Face-
stytucje, skonstruowany dla „fanów”, czyli osób, które 

„ ” (wtedy mówimy o „lajkowaniu” lub „polubieniu”). 
Aplikacja „ ” d
postu.
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Tabela 1

Miasto
Profil 

na Face-
booku

Rok 
to!

Osoby,
które 
o tym 

Podlaska
+ 2014 https://www.facebook.com/

miasto.biala.podlaska/
3712 176

-
-
-

Hrubieszów -
Krasnystaw + 2014 https://www.facebook.com/

krasnystawofficial/timeline
5216 232

+ 2010 https://www.facebook.com/
MiastoKrasnik

3429 19

Lubartów -
+ 2015 https://www.facebook.com/

Miasto- -
488223514649686/?fref=ts

2529 27

Podlaski
+ 2011 https://www.facebook.com/

pages/Mi%C4%99dzyrzec-
Podlaski/276789892354854

1030 11

-

Podlaski
+ 2015 https://www.facebook.com/

UrzadMiastaRadzynPodlaski
159 16

Rejowiec 
Fabryczny

-

Stoczek -

+ 2010 https://www.facebook.com/
swidnikpl/

3174 259

Terespol + 2015 https://www.facebook.com/
urzadmiasta.terespol

851 1

Tomaszów 
Lubelski

+ 2011 https://www.facebook.com/
tomaszow.lub

1027 3

+ 2014 https://www.facebook.com/
GminaMiejskaWlodawa

866 54

-

im , z-
z-

obrazuje budowanie lok
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miasto Krasnystaw – – – 34295.

sukcesie. Co ciekawe, i-

profil w 2011 i ma ich 1027, , , ma znacz-
, bo 2529. Najmniej lajków ma profil Radzynia Podlaskiego – 159. Wy-

2.

Elementy, jakie zawiera fanpage ,

d

jest jej herb, który stanowi szczególny znak rozpoznawczy. Niektóre miasta 
nie stworzone logo miasta, np. Krasnystaw.

, a-
profilu:

– e;
– rytorialnej;
–
–
– t-

nych grup docelowych, w których by
–
–

– (herb, logo) powinno b ;
–

5

a-
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Rys. 1. Profil miasta Krasnystaw na Facebooku

https://www.facebook.com/krasnystawofficial/timeline.

jego 

e miasta Krasny-
„Informacje”. 

d-
enia go. Fanpage miasta Krasnystaw jest zbudowany standar-

dowo z takich elementów jak: „O ”, „Informacje”, „ ”, „Opinie”, 
„ ”. „Wydarzenia”, 
w której
wydarzeniach r-
czych. 
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Na „Osi czasu”
e,

jak i aktywny o-
j-

„Informacje”
y). To 

- umieszczone 
e z podaniem personaliów lokal-

w prowadzeniu profilu, – –
ych

czy krótkiego rysu ogólnego (rys. 2). 
„ ”

a-

jest,
i ws z-

wszystkie fotografie z kilk y. Prawi-

, j-
rzysta i estetyczna.

„Opinie” t-

liczby gwiazdek dane miasto. 
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Rys. 2. Pro

https://www.facebook.com/MiastoKrasnik.

Ostatnia „ ”
„ ” i „Filmy”. W pierwszym z nich odnajdziemy dane staty-

zameldowanych 

tam ,
ile procent co wizualnie przedstawia wykres 

a-
nego fanpage’u

Tematycznie za a-
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Podsumowanie

publicznym online w gminach miejskich województwa lubelskiego 
, jakim jest Facebook, co cieszy

e
w sprawy lokalne e-

na wiele gru z-
– rystyka i gospodarka lokalna.

Literatura
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Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
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PUBLIC ELECTRONIC COMMUNICATION OF LOCAL GOVERNMENTS 
UNITS IN SOCIAL MEDIA

Summary

This article focuses on public electronic communication of local government units in 
social media. The author performed research on official social profiles of urban com-
munes in Lublin voivodship on Facebook. In the introduction she presents terms and re-
search methods. Further the activity of cities on Facebook is tested and later she analyzes 
certain profiles structurally by the prism of effective public communication (informing 
and marketing). Finally, the posts and communication of offices are analyzed.
Keywords: electronic communication, cities, social media, Facebook.

Translated by Ewelina Kancik-
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ZYGMUNT MAZUR, HANNA MAZUR, TERESA MENDYK-KRAJEWSKA
1

PROBLEMY ELEKTRONICZNEJ REALI
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OCHRONIE ZDROWIA

Streszczenie

Informatyzacja gospodarki, dokonywana dynamicznie w ostatnich latach, obejmu-

y
a-

nych oraz systemów teleinformatycznych ni administra-
cji publicznej i ochronie zdrowia.

e-administracja, e-zdrowie, e-

Wprowadzenie

- h-
nemu wykorzystywaniu technologii teleinformatycznych. Wraz z ich rozwojem 

e- ie 

z o-

1
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wych rejestrów danych i system

W 2014 r. z e-administracji 

W 2015 roku z - –74 lat 
(GUS 2015). W prawie 78% gospodarstw domowych jest co najmniej jeden kom-
puter, a
w pracy, w szkole i w miejsca

-
elektroniczna Platforma 

nia 
i

z Centralne Repozytorium 
Informacji Publicznej a-

i-
r-

p-

ucyfrowienia zajmuje w klasyfikacji Unii Europejskiej jedno z ostatnich miejsc 
(Europa 2015).

n-
sow - i do

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) podzielony jest na 
9 osi prioryt Celem 7. osi e-

– budowa elektronicznej administracji”, realizowanej 
w latach 2007–2013, r-

bów informacyjnych administracji pu-
blicznej oraz rozwój elektronicznych 
biorców – o-

ektronicz-
nej poprzez wspieranie tworzenia innowacyjnych e- k-
tronicznego biznesu oraz zmniejszania technologicznych, ekonomicznych i mental-
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nych barier wykorzystywania e- w grudniu 2015 roku uko
czono portal Inventorum, o-
jektów i
i konferencji. W 2015 r. System Digitalizacji Akt i
w postaci cyfrowej istnia 12 749 tomów akt karnych (SDA 2015).

z serwisie biz-
-

W ministerstwach odpowiedzialnych za rozwój e-
model utrzymania systemów informatycznych – jest realizowana we-

kontraktowana na ze-
. W przypadku Ministerstwa Gospodarki (MG), które odpowiada za ePK 

i serwis biznes.gov.pl, zadania takie, jak np. i aktual-
w serwisie

w – realizacja 
prac rozwojowych w zakresie funkcjonalnym i technicznym zlecana jest na ze-

przy tworze-
niu, rozbudowie czy integracji systemów. W raporcie z 2014 r.2 e-

w ramach systemu ePUAP stwierdzono
i r-

szczególnie chronione (ePUAP2 2014, s. 8). W ramach 7. osi POIG realizowano 

o-
– system jest 

z
W celu a informa-

ex ante o-
wania) oraz ex post z-

seminaria i konferencje
ontrole potwierdz prowa-

dzenie projektów zg i metodykami, konieczne jest jednak dal-
zrealizowanych e- , szersze rozpowszechnianie 

informacji o zaletach korzystania z nich oraz o udanych projektach elektronicznej 
administracji.

2 , tj. 8.09.2014 r.
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i-

Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, Centralna Ewidencja Wydanych 
, ewiden-

cja kierowców oraz ewidencja posiadaczy kart parkingowych), sprawowany do-
tychczas i Administracji, e-
rzony nowo utworzonemu Ministerstwu Cyfryzacji (Ustawa 2015).

i pod-

d-
e-

i wcze-
– o-

o-
w ochro-

nie zdrowia.

Od kilku lat a-
tycznych w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce, czyli projektem P1 –

Zasobów Cyfro-
wych o Zdarzeniach Medycznych, w ramach którego m o-

o-
niczna Recepta, e-Skierowanie, e-Zlecenie oraz Portal informacyjny e-Zdrowie. Na 

i niedo-
a-

cyjnych w Ochronie Zdrowia (CSIOZ), , za-
-recepta i e-skierowanie 

medyczne, np. aptek, produktów leczniczych, farmaceutów. Z biuletynu CSIOZ 
Reje-

(RPWDL) (CSIOZ 2015, 
s. 2), a platforma ePUAP nie jest w zasadzie w ogóle wykorzystywana przez pod-
mioty leczni
Praktyk Zawodowych Lekarzy i Lekarzy Dentystów, Podmiotów Leczniczych oraz 

oku wydano 
pierwsze zwolnienia elektroniczne (e-ZLA). 
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CSIOZ w ramach projektu P4: „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne sys-
temu informacji w ochronie zdrowia”3

System Statystyki w Ochronie Zdrowia, 

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, 

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia. 
m 540 stron raporcie opracowanym dla CSIOZ przez 

,
w
z przepisami p

r-

danej instytucji, a nie ogólnego syst
u-

mentacji poszczególnych systemów, i w wielu przypadkach jest ona w posiadaniu 
ntralizowany i niejedno-

o-
rzystywane do przeprowadzania wielowymiarowych analiz kosztów, istotnych 

kardiochirur-
gicznym, raport
wymieniane z -Torakochirurgów 
(EACTS). Profesjonalne prowadzenie rejestrów medycznych jest kosztowne, cza-

a-

nadzorowane przez Centrum Monitorowan

i, d 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja medyczna o-
w wersji elektronicznej.

Zgodnie z

placówki medyczne, przychodnie, kliniki, gabinety prywatne, NZOZ oraz wszyst-

3 – budowa elektronicznej administracji”.
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e-
o-

wych, od opracowania i innych 
czynników. 

-
a-

„ a-
struktury krytycznej wymiar teleinformatyczny” (EY 2015), „
w cyberprzestrzeni” (PWC 2014) i „
2015” (Pw a-

serwisów w domenie gov.pl jest podatnych na ataki (Kasicki 2015). Uchybienia 

to-

a , czyli polityk
i 2015).

W 2014 roku odnotowano w Polsce 7,5 tys. incydentów (Kasicki 2015), co 

mld USD (Stolarz 2015).

w zi-
, oraz wyznaczone osoby 

odpowiedzialne za ic
ochrony cyberprzestrzeni 

z-
ment pt. „Doktryna cyberbez-

a-
cje przeznaczone do odpowiedniego wykorzystywania „przez wszystkie podmioty 
publiczne i prywatne odpowiedzialne za planowanie, organizowanie i realizowanie 

firmach jest na odpowiednim poziomie, podczas gdy sytu
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y-
bernet o-

a-

zaniom w chmurze (cloud computing y-
echowywane 

cloud computing

Podsumowanie

w UE,
-administracji do 22 stycznia 2016 r. 

-administracji
(eGovernment Action Plan 2016–2020) w zakresie zintegrowania europejskich 
i krajowych portali w celu utworzenia jednego portalu cyfrowego przyjaznego dla 

ang. 
once only)4, owych do 2017 r., przyspiesze-

z-
nych oraz interoperacyjnych podpisów elektronicznych (MAC 2015). 

o-
rzez podmioty publiczne, problem cyberprzemocy i nielegalnych 

ci a-
rzanie danych i wykorzystanie chmury obliczeniowej oraz model tzw. o-
nej konsumpcji (collaborative economy),

cloud compu-
ting
administracji publicznej i ochrony zdrowia istotna jest taka budowa systemów cen-

i wielokrotne ich 

4 oby-
watelu, 48% przy-
padków (KE 2015).
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stwem Informacji, ochrony danych poufnych, 
i zmianami.

jest wykorzystywanie nowych technologii i systemów informatycznych, które mu-
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PROBLEMS OF ELECTRONIC EXECUTION OF SERVICES 
IN PUBLIC ADMINISTRATION AND HEALTH CARE

Summary

IT development in the area of economy, which has been proceeding dynamically 
in recent years, includes more and more sectors. The data gathered is not only citizens’ 
personal data but also financial and medical data as well as data concerning one’s life-
style, tastes, etc. The condition of IT system security, however, is unsatisfactory. The 
aim of the study is to present current problems connected with making digital data reg-
isters and ICT systems indispensable for the execution of services in public administra-
tion and health care sectors.
Keywords: e-government, e-health, e-service, security.

Translated by Zygmunt Mazur
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MAGDALENA OLENDER-SKOREK, MAREK SYLWESTRZAK, 
BARBARA BARTOSZEWSKA, ROBERT CZARNECKI

–

BARIERY ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W POLSCE
– ANALIZA SYTUACJI NA W 7 OSI POIG

Streszczenie

W latach 2007–2013 istotne wsparcie dla rozwoju e-administracji w Polsce stanowi-

w ramach 7. osi priorytetowej POIG

2007–2013 w zakresie e-
w Polsce e- .

e-administracja, administracja publiczna, e- .

Wprowadzenie

matycznych. Informacja nap
dza te przemiany, 

e-
r-

macyjno-komunikacyjnych (ICT) (Ziemba 2012). Jak wskazuje Kasprzyk (2011),

a-
równo indywidualnych, jak i zbiorowych.

Powstanie elektronicznej administracji publicznej (e-administracja), która 
e

j-
nych. E-administracja jest definiowana jako wykorzystanie przez jednostki sektora 



Bariery rozwoju e-administracji w Polsce –170

o-
-administracja ma na celu zoptymalizowanie dzia-

administracji publicznej,
za po Internetu. tworzenie e-administracji k-
szenia roli przebudowy procesów we-

samej administracji oraz wykorzystania drogi elektronicznej do d-
czenia (Ziemba 2012). W tym aspekcie od administracji wyma-
gana jest budowa e-

istracji publicznej oraz przedsi

i
zm

1. E-

a-
-

-
a-

e systemu obiegu informacji i doku-
mentów,

Poziom rozwoju e-
e- – my 
rozwoju e-administracji:

– katalogowanie, które oznacza publikowanie na stronach internetowych 
podstawowych informacji na temat funkcjonowania instytucji publicznej,

r-
mularzy;

– transakcja instytucji
publicznych z interfejsami ;

– integracja pionowa, czyli sytuacja, w której i
w ;

– integracja pozioma – wtedy, gdy dochodzi do horyzontalnej ws

Batko i Billewicz (2013), warunkiem koniecznym rozwoju in-
tegracji poziomej jest zdefiniowanie:
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– a-
zy procedur;

–
bazy formularzy;

– procedur,
tzw. baza aktów prawnych;

– typów organów oraz podmiotów z systemów elektronicznej 
administracji, tzw. baza typów organów.

Jednak rozwój lokalnych systemów e-
informatycznych. W tym 

e-

„skoro 
e-admin
publicznego,

-
ndeks rozwoju e- .

miejscu na 194 ankietowane a. Natomiast w kwestii ci elektronicz-
.

miejscu (United Nations 2014, s. 240).
-administracji na poziomie krajowym, co 

a-
nych Eurostatu na 2015 rok jedynie 27% Polaków korzysta z Internetu w kontak-

.
– o-
szech (GUS) niskie 

y-
poziomu dostosowania infrastruktury technicznej, któ-

ra jest a enia takiego typu a-
o-

. Odsetek 

26,9% w 20

raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (2014, s. 17–30) tylko 38% bada-
sieci – 53% – pre-
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2. Fundusze unijne a rozwój e-

wzrost rozwoju e-administracji w Polsce. Istotne wsparcie 
stwa informacyjnego w ramach programów operacyjnych na lata 2007–2013 przy-
nios fundusze strukturalne UE, w tym: Europejski Fundusz Rozwoju 

o-

am Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG).
W latach 2007–2013 w ramach POIG beneficjenci otrzymali wsparcie w wy-

euro

i-
nansowane w ramach 7.

– budowa elektronicznej administracji.
jektów realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej 

u-

Cel ten administracja publiczna w Polsce realizow

Cyfryzacji (MC), natomiast Centrum Projektów Pol-
ska Cyfrowa (CP (IW). Obie te instytucje 

, a-
cyjny o Projektach (SIP) . osi.

–
w ramach projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i 
portal Polska Szerokopasmowa (SIPS)”
cym proces monitoringu i kontroli projektów. Sprawozdawane dane do systemu SIP 
na temat projektów pomocn a-

ojekty a-
o-

. Niestety na koniec grudnia 2015 r. nie 

zatem - .
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w europejskich rankingach
e-administracji pre , .

proces rozwoju e-administracji uzna
y-

miany dokumentów (Kraska, , , Koralewski, Kawecki,
i 2006, s. 295). ako czynnik 

, ,
obywateli w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Warto podkre-

o-
zatrudni .

a-
na Internecie i nowoczesnych technologiach in-

formacyjno-komunikacyjnych. Chodzi tu o wykorzystanie technologii ICT w takich 
, jak: handel elektroniczny, wykorzystywanie lokalnej sieci komputero-

3. Bariery efektywnej realizacji projektów w ramach 7. osi POIG

. osi POIG zbierane 
w systemie SIP1. ramach perspek-

tywy finansowej 2007–2013 w zakresie e-administracji zaobserwowano szereg 
je 

w ramach realizacji planu naprawczego dla 7. osi priorytetowej POIG (Remedial 
Action Plan

(Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 2013, s. 31–32):
o-

nicznej administracji, a

1 W systemie SIP, na wniosek a
a-

sze), którym 
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(w oparciu o jasno zdefiniowane 
etapy – kamienie milowe),

prac i ich rozliczeniu,

problemy kadrowe,
e u-

o-
a-

danych przez beneficjentów,
o-

przez kontrole ex ante

uprawnienia kontrolne wobec realizowanych projektów,
kumul e-
alizacji projektów,

e- a-

4. ch 7. osi POIG
zidentyfikowane w systemie SIP

. osi 
POIG, monitorowanych w systemie SIP,
strategiczne, operacyjne, techniczne, te a-

1). Ryzyka strategiczne d o-
, zmian w harmo-

wykonawców, h.
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Rys. 1. -administracji realizowanych w ramach 7. osi

o .

opera-
cyjne m.in. z mi ami przetargowymi, fluktu-
acjami przeszkolonej kadry, komunikacj
dla projektu struktur niami a-
nia, zmian organizacyjn

e-
cyfikacji istotnych warunków zamó ,

wykonawców po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty). Dodatkowo trudny 

a-

e-

,
mieli problemy z zatrudni wanych 
z funduszy europejskich.

i-
,

dla poprawnej wyd ci systemu, zmiany
, e zakresy i-

zacji, e
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W grupie tej beneficjenci wyszczególnili m.in.: braki w strukturze zasobów kadro-
wych, a-

, brak odpowiednich kompetencji i/lub 

w projekcie). 

projektów (Mackiewicz, Matysiak- i 2010,
s. 8)
7. y-

o t-

k-
tów w ramach 7. osi POIG o-

o-
do ustawy o informatyzacji podmiotów 

e-
go i repozytorium wzorów.

o-
. osi POIG, jak 

o-

projektem. 

o-
, oraz na te, o-

o-
jektu. O ile w przypadku pierwszej

drugiej 
oski i dokonane korekty 

, gdzie jako 

a-
mi re
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y-

Podsumowanie

Wsparcie finansowe projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
na lata 2007– -administracji 
w Polsce. Efektem realizacji projektów w ramach 7. osi priorytetowej POIG jest 

o-
wych dla podatników, e-

,
, e-

, c-

w ich placówkach, skr z-
ne, z-

-

e-
owej 

te 
e- rier 
administracji publicznej jest sukcesywnie pokonywanych o-

a-
-

Korzystanie z e-

on-
umieszczanych na stronach publicznych.

, w niektó-
. osi POIG

kontynuowane na poziomie r zasilenia baz danych, 
i, adresowymi i me-

podniesienia jako dalszej integracji 
systemów i aplikacji z systemami dziedzinowymi na poziomie regionalnym i lokal-
nym, rozwoju infrastruktury technicznej i rejestrów referencyjnych podmiotów,
wykorzystania chmury dla JST oraz rozwoju systemu e-PUAP 13, 
s. 14).
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. osi priorytetowej 
POIG
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E-GOVERNMENT DEVELOPMENT BARRIERS IN POLAND 
– ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF THE 7TH PIORITY AXIS PROJECTS

Summary

European Union Structural Funds have had important support for the development 
of e-government in Poland within the financial perspective for 2007–2013. The result of 
projects funded under the 7th priority axis, was to provide citizens and businesses to 
public e-services. In the 2007–2013 financial perspective in the field of e-government 
identified a lot of barriers that make e-government services are not commonly used in 
Poland.
Keywords: e-government, public administration, e-services.
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1

W POLSCE

Streszczenie

e-
o na wyko-

-learningowych form naucza-
wania uniwersalnego w tym zakresie.

, , e-nauczanie, projekto-
wanie uniwersalne.

Wprowadzenie

prawo to gwarantuje obywatelom Konstytucja (zob. art. 70).

nie osób

nab
– – realizowa-

1
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ny w szkolnictwie podstawowym oraz ponadpodstawowym. Natomiast nigdy nie zaist-

nie 
o-

-komunikacyjnych oraz -
o-
d-

w formie ed

13 grud k .

o-
2.

j-

h. z-
o-
-

-
o-

ce na celu wyrównanie szans edukacyjnych 

barier i tworzenie jak najlepszych warunków nauczania dla wszystkich, a zarazem 

szczególne potrzeby edukacyjne.

1. Implementacja

W opracowaniu przygotowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
w szko szych „

2
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a-

i-
do zrobienia. GUS podaje bowiem,

28 3.
Do niedawna zarówno jak i

ych. 
o-
o-

egzaminów i kolokwiów to tylko niektóre problemy, jakie samodzielnie musieli 

Przy-
em mo m-

o-
giczno-Rolniczej w Siedlcach.

e-

y-
ja

z-
y-

kowe studentów. Zjawisko, o którym mowa, obejmuje

o-
sprawne,

d-

3
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, jak i w trakcie nauki. Konieczne staje 
o-

trzeb studentów o o-
t , i to 

procesu nauczania (np. brak materia-

nosprawnych niektórych aplikacji komputerowych wykorzystywanych w trakcie 
o-

sprawnych niektórych form e-

j-

twienie nauki studentom 
c-

kiej Biblioteki Cyfrowej n-

Dla poprawy
o-

n-
w-

ne. Art. 13 tej ustawy stanowi bowiem m.in.: „Art. 13.1. Podstawowymi zadaniami 
(…) w-

w badaniach nauko-
wych”4

w Polsce nie jest – jak jeszcze niedawno – jedynie przejawem dobrej woli poszcze-

a-

chy antydyskryminacyjne. Dzia-

student”, które od wielu lat organizuje Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 

4 -wyzsze/reforma-
szkolnictwa-wyzszego/tekst-ujednolicony-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/ [20.03.2013].
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a-
nizowaniem wsparcia 

o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

u-

w ramach realizacji 
k i wsparcie o charakterze ogólnym, 

diowania 

projekty

a-
y-

, mieli odpowiednie wa-
runk

r-
salnego.

Zgodnie z def Mace, „Projektowanie uniwersal-
ne to projektowanie p

i lub 
specjalnego projektowania” (za: Wdówik 2010, s. 8).

ie zbiór 

z-

nia uni-

r-
„ o-

czenia w taki spo e przez 
szerokie spektrum ludzi” (za: Wdówik 2010, s. 16).

a-
ników 

powinny 
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2. E- -learning dla wszystkich

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w powszechnej opinii publicznej 
-learning jest

w-
sze i nie dla wszystki -learning oferuje odpowiednie warun-

e-
nych deficytów oraz poziomu ich 

e-

spraw-
e-

- o-

o-
o-

ani oprogramowania.
ks -

a-
edukacyjnych. Trzeba

a oraz 

Z kolei w przypadku osób 
niektóre rodzaje technologii informacyjno-

p-

o-
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i, jakimi 
. Chodzi o tzw. czytniki k-

odczytywanie informacji ekra-
nowych.

tworzeniu e-l d-

projektowania uniwersalnego (NCSU 2015) n-
tacja owych zasad da efekt w postaci intern r-

i-
cowania populacji studentów oraz -nauczania 

:

szczególne potrzeby edukacyjne;
o-

wych oraz elektronicznych materi );
korzystanie z platformy e-

en-
tów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
stosowanie audiodeskrypcji lub opisu tekstowego w filmach i prezenta-
cjach graficznych;
niestosowanie technologii Flash do tworzenia paneli nawigacyjnych;

wych do obiektów graficznych, 
przypadku linków internetowych;

y etykietami a polami formu-
larzy;

p-
-edukacji;

zgromadzenie przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu projektowania 
uniwersalnego;
implementacja zasad projektowania uniwersalnego jako sposobu tworzenia 
warunków do e- j-
nych;

e-

uniwersalnego w edukacji;

e-nauczania, np. sale egzaminacyjne, inne czestników 
procesu edukacyjnego.
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wykazu
tworzenia e- o-

jedynie zestaw najbardziej ogólnych wskazówek w tym 
o-

-

Podsumowanie

Przedstawiona analiza uwarunko

j-

trzeba, o-

e-

e-

t-

o-
a-

y-
da o-

WCAG 2.0, które jako 

d-

czas tacy studenci
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k-
tycznym.

l-
nego w szeroko rozumianej edukacji jest unikanie izolowania osób niepe

wania wobec nich 
taryfy ulgowej.
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6.

INCLUSIVE EDUCATION AT THE UNIVERSITY LEVEL IN POLAND

Summary

This article points out the need for inclusive education at the university level. It 
discusses the most essential factors determining the incorporation of this concept in 
schools of higher learning in Poland. A special attention is paid to applying inclusive 
education while developing e-learning material as well as the usefulness of universal 
design in this regard.
Keywords: inclusive education, people with disabilities, e-learning, universal design.





KIERUNKI ROZWOJU ERY INFORMACYJNEJ





123
ISSN: 1896-382X | www.wnus.edu.pl/pl/epu/

DOI: 10.18276/epu.2016.123-18 | strony: 193-201

ASZ ZAKONNIK 
1

PRYWATNYCH CHMUR OBLICZENIOWYCH
DYNAMICZNEGO ROZWOJU ICT

Streszczenie

o-

y-
watnych chmur obliczeniowych.

chmura obliczeniowa, open .

Wprowadzenie

n-
e-

– k-
, w-

t-
, na-

w-

1 Piotr Czerwonka – – Ka-
-Socjologiczny. 
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–

sposób spojrzenia na – serwer. Taki model pracy to jednak nie 
e-

W przyp
danych w chmurze prywatnej, z-

taki wybór wymaga jednak spojrzenia na a a-
struktury IT.

1. Trzy oblicza chmury 

k-
Columbus 2014) dla tradycyjnego modelu przetwarzania danych 

opartego na posiadaniu 
i-

ków chmura ma status „niezdobytej twierdzy”, zabezpieczonej przez najlepszych 
t-

o-
sób jej postrzegania.

y-

przenoszenie do chmury 

bez
premise) i zasobów umieszczonych w chmurze obliczeniowej (CHP). Ze strony 

aplikacjami webowymi umieszczonymi w chmurze i szukaniem potencjalnych luk 

.
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Rys. 1.

.

Drugim zjawiskiem jest wykorzystanie zasobów chmury obliczeniowej do 
przeprowadzania lub koordynowania ataków na cele informatyczne. Potencjalnie 

, m-
pletnych platformach deweloperskich uruchamianie w sieci do-

, i-

cego. Jeden z najbardziej wysublimowanych i wykrytych przez organizacje zajmu-
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a-
ny i-
czeniowej (Fagerland i Grance 2015

ataki z zasobów chmurowych, jak ,
b-

Rys. 2. Uproszczona struktura mechanizmu ataku sieciowego wykrytego przez Blue Coat 
w 2014 roku
(Fagerland i Grance 2015). 

Trzecim zjawiskiem, a-

Weins 2015
o-
a-

a-

produktów takich jak OpenStack czy CloudFoundry bez ponoszenia wysokich 
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Jest to jednak oprogramowanie o bardzo wysokim stopniu skomplikowania, 
którego o-
kich kwalifikacji. 

2. Rozwój platform chmurowych typu open

s-
temu, skupmy na dwóch popularnych produktach. OpenStack i CloudFoundry to 

e-
z-

piecznie,
systemu (Prysmakou 2015
obliczeniowej przy pomocy tych dwóch produktów i poziom jej komplikacji 
(Czerwonka i Zakonnik), o-

w-

cych m.in. dane finansowe, np.:
– HIPAA,
– PCI DSS.

o-
a-

do h o-

a-
nych rout ,

i-

ogniwo. W przypadku chmury mamy d
ogniw.
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Rys. 3. 
w OpenStack i CloudFoundry

-
list/vendor_id-11727/Openstack.html i http://pivotal.io/security.

3. Wyzwania przed chmurami prywatnymi

wielokrotnie 
poruszane w literaturze (Reed, Rezek i Simmonds 2011

bardzo dynamiczny rozwój technologii i przekraczanie kolejnych barier funkcjo-
t-

nych implementacji i ich szczegól

– biznesowe,
– prawne,
– techniczne.

w ramach umowy zapewnia dokument SLA (ang. Service Level Agreement), który 

– ,
– aplikowania poprawek i aktualizacji platformy,
– zagwarantowania ochrony antywirusowej,
– ,
– szyfrowania danych,
– rami modyfikacji infrastruktury.

g-



199

,

mury prywatnej 

o-
szczególnych krajów czy Unii Europejskiej (curia.europa.eu 2015). Pozostawiamy 

a-
, , jak i fi-

zycznie.

Z punktu widzenia tech-

a-

zasobów w nowy i atrakcyjny sposób. Taka infrastruktura – czy to prywatna, czy 
publiczna – o-

– ie sieci wirtualnych (warstwa wirtualnych swi-
tchów, routerów, zaawansowanych firewalli) na warstwie odpowiadaj

;
–

serwerów w jednej lub w wielu serwerowniach;
– ko z-

, jak 
i fizycznych;

–
– monitorowanie i zabezpieczenie hypervisorów odpowiedzialnyc

serwerów wirtualnych.

Podsumowanie

Zdaniem autorów ekspansja chmury obliczeniowej, a w tym implementacja 
chmur prywatnych, jest nieunikniona. Ich zastosowanie daje zbyt wiele atrakcyj-
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e-
sie e-

,

e-

o-
ich przetwarzanych.
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PRIVATE CLOUDS SECURITY 
IN THE CONTEXT OF ICT DYNAMIC DEVELOPMENT

Summary

The article presents general trends in the development of cloud computing with an 
emphasis on aspects of security. The authors present three trends that through the de-
velopment of cloud computing technology will affect the overall safety level of infor-
mation systems in organizations. The study also outlines the challenges facing organiza-
tions that wish to deploy cloud technologies in the form of private cloud computing.
Keywords: cloud computing, open source, security.
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BANKING CYBERCRIME AND COUNTERACTING MEASURES

Summary

Cybercrime in the banking sector is one of the most dangerous form of the con-
temporary crimes. It includes inter alia criminal actions such as: phishing, skimming, 
hacking, spoofing and sniffing. To prevent or combat cybercrimes in the banking sector 
banks’ organizational and technical solutions or rules of criminal law against cyber-
crime perpetrators are used.
Keywords: cybercrime, electronic banking.
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RESPONSIBLE INNOVATION

Summary

Innovation is very important for the development of economies, competitiveness 
of companies and sustainable growth of countries and regions. However, sometimes it 
occurs irresponsible. Medicines cause people die, internet is a kind of threat for the data 
protection, some environmental innovation don’t protect the environment. All these 
cases force us to think in terms of responsible innovation creation and implementation. 
The aim of this article is to present the emerging concept of responsible innovation and 
encourage for the discussion and research in these terms.
Keywords: innovation, responsible innovation, knowledge creation, social responsibility.

Introduction

Innovation is about change and this can take place along a spectrum of in-
creasing novelty, from simple incremental improvements (eg. doing what we do but 
better) through to radical, new to the world changes. The risk involved in innova-
tion vary, as do the benefits, but it is clear that even sustaining growth through in-
cremental innovation is not going to happen by accident. Any organization might 
get lucky once but in order to be able to repeat the success there is a need for some 
kind of organized, structured approach to managing the process (Trott 2008, pp. 24–
25). The key is to find answers to two key questions: where can we innovate and 
how can we innovate. 

Economic development is rooted in rupture and not equilibrium. The competi-
tion that really counts today is competition by innovation, applied to existing prod-

1
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ucts and services. It does not have a marginal role but is central to progress. This 
type of competition acts through creative destruction.

The agent of this competitive struggle is an entrepreneur. He has very specific 
qualities that are rarely combined in an individual: vision of potential progress; 
a sufficient appetite for risk and determination to implement; and an energy and 
power of conviction to bring about the necessary assistance and resources.

Today, enterprises themselves play the role of innovator. They become “col-
lective entrepreneurs” (De Woot 2016, p. 1). If successful companies are observed 
over period of five to ten years, not one of them has failed to adapt, transform, re-
new. All have evolved, and all have innovated in their products, in their markets or 
in their processes and their organization. Under the pressure of competition, the 
company is obligated to adopt this logic of innovation, creativity and change. Its 
long-term survival depends on it.

The companies have considerable power to act and to direct the development 
process. They master and use most of the key resources of economic creativity. 
Today, the most dynamic and powerful global players are businesses. In fact, they 
are among the only organizations that have managed to simultaneously cross all 
globalization thresholds: size, time horizon, complexity, resources, information and 
networks. Through their competitive strength, companies have adapted faster than 
other institutions, for example: political, social, legal, educational. This puts them in 
a strong position for the conquest of strategic choices, resources, direction and pace 
of growth. Thus, innovative companies have real power over the development of 
countries and regions, which clearly raises the question of their social responsibili-
ties. As a driving power of growth, using a very influential tool – science and tech-
nical creativity - they may become dangerous. Even according to some business 
people, if techno-science will be abandoned to its own dynamics and competitive 
logic and exposed to a free economic system, it is possible that the “brave new 
world” (De Woot 2016, p. 60). The aim of this article is to present the emerging 
concept of responsible innovation.

1. Challenges for Twenty-First Century Innovation

R. Owen, J. Bessant and M. Heintz describe three megatrends which are open-
ing up the frame of innovation management (Owen, Bessant, Heintz 2013, pp. 9–
21). They offer significant opportunity to those able to reframe, but may also pose 
threats to existing players unless they are able to deploy dynamic capability in re-
configuring their approaches. These challenges – which the authors call „spaghetti”, 
„Sappho”, and „sustainability” – are examples of a much broader range of issues 
which are emerging along the innovation frontier and which require us to rethink
our approaches to innovation management. 
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The Spaghetti Challenge is about knowledge as a driving force of innovation 
process. At the heart of the innovative process is an engine which runs on 
knowledge. The fuel for innovation is different kinds of knowledge – about techno-
logical possibilities, market needs, legal options, financial issues, political enablers 
and constraints, and a host of other diverse knowledge sets. The innovation process 
works by weaving the various standards of this “knowledge spaghetti” into some-
thing which creates value (Bessant, Venables 2008). 

Knowledge Sharing, which is very popular nowadays, is closely connected 
with open innovation concept (Chesbrough 2003). Opening up the innovation 
search activity and reframing from closed to open models is clearly a rich source of 
new opportunity but exploiting it will depend on building new innovation manage-
ment capabilities – and letting go of some well-established ones. Amongst the chal-
lenges which moving to open innovation poses are:

Intellectual property management – in an open innovation world how do 
creators of knowledge appropriate the gains from their investments in cre-
ating knowledge?,
Connectivity – how are the rich new linkages which social and technologi-
cal change make possible enabled? Who/what are the mechanisms for bro-
king and bridging between different knowledge worlds, and how can skills 
for doing this be developed?,
Networking-building – research has shown that effective team is not simp-
ly a collection of individuals but the result of complex dynamics around 
“forming, storming, norming and performing” (Tuckman, Jansen 1977). In 
the same way, new knowledge networks need to be constructed but this 
raises challenges of “finding, forming and performing” (Birkinshaw et al., 
2007).

The Sappho Challenge is about bringing stakeholders into the frame. A signif-
icant stand of research concerns the concept of user-led innovation (Von Hippel 
2005). Users are rarely passive in the innovation process – they are often frustrated 
with the available solutions and sometimes that frustration drives them to create 
their own alternative solutions. Without doubt user-led innovations a powerful force 
– especially when it engages a community of such frustrated innovators. 

A well-documented and important source of innovation is the emergence of 
powerful communication technologies which enable active co-operation of user 
communities in co-creation and diffusion has accelerated the trend towards more 
active engagement of users (Dahlander, Gann 2010). 

Another aspect of opening up the involvement space is the considerable un-
tapped potential of employees within organization. Employees involvement is wide-
ly recognized as a key source of innovation. The real potential of high involvement 
innovation comes when employees can begin to act as internal entrepreneurs, not 
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just contributing to “do better” incremental innovation but also suggesting ways of
moving in more radical directions. 

The Sustainability Challenge encourages the concept of innovation for sus-
tainable development. Innovation for sustainable development highlights the prob-
lem of dynamic capability in that it forces companies to learn new approaches and 
let go of old ones around the core search, select and implement questions. By its 
nature innovation for sustainable development involves working with different 
knowledge components – new technologies, new markets, new environmental or 
regulatory conditions, and so on – and companies need to develop enhanced absorp-
tive capacity for handling this (Zahra, George 2002). In particular they need capaci-
ty (and enabling tools and methods) to acquire, assimilate, and exploit new 
knowledge and to work at a system level.

Below there are some examples of changing context for innovation (Owen, 
Bessant, Heintz 2013, p. 11):

Acceleration of knowledge production – OECD estimates that around 
$750 billion is spent each year (public and private sector) in creating new 
knowledge – and hence extending the frontier along which breakthrough 
technological developments may happen,
Global distribution of knowledge production – knowledge production is 
increasingly involving new players, especially in emerging markets, so 
there is a need to search for innovation opportunities across a much wider 
space. One consequence of this is that “knowledge workers” are now much 
more widely distributed and concentrated in new locations,
Market expansion – traditionally much of the world of businesses has fo-
cused on the needs of around 1 billion people since they represent wealthy 
enough consumers. But the world’s population has just passed the 7 billion 
mark and population – and by extension market – growth is increasingly 
concentrated in non-traditional areas like rural Asia, Latin America and 
Africa. Understanding the needs and constraints of this “new” population 
represents a significant challenge in terms of market knowledge,
Market fragmentation – Globalization has massively increased the range of 
markets and segments so that these are now widely dispersed and locally
varied - putting pressure on innovation search activity to cover much more 
territory, often far from traditional experiences – such as the bottom of the 
pyramid conditions in many emerging markets or along the so-called long 
tail – the large number of individuals or small target markets with highly 
differentiated needs and expectations,
Market visualization – The emergence of large-scale social networks in 
cyberspace poses challenges in market research approaches – for example, 
Facebook with 800 million members is technically the third largest country
in the world by population,
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Rise of active users – Although users have long been recognized as 
a source of innovation there has been an acceleration in the ways in which 
this is now taking place – for example the growth of Linux has been a user-
led open community development. In sectors like media, the line between 
consumer and creators is increasingly blurred – You Tube has around 100 
million videos viewed each day but also has over 70 000 new videos up-
loaded every day from its user base,
Development of technological and social infrastructure – Increasing link-
ages enabled by information and communications technologies around the 
internet and broadband have enabled and reinforced alternative social net-
working possibilities. At the same time the increasing availability of simu-
lation and prototyping tools has reduced the separation between users and 
producers.

2. The responsibility gap dimensions of responsible innovation

As many actors are involved in the innovation process, irresponsible outcomes 
are seldom the result of one single, irresponsible actor. More typically, irresponsible 
innovation is reflected in practices where stakeholders were unaware of the im-
portance of the innovation’s societal context, or where stakeholders interactions 
were unproductive in the resolutions of conflicts. 

Historically, where free markets have failed to manage so called externalities 
of innovation, our response has been one based largely on governance through 
mechanisms of regulation, that is, legal instruments of authorization and control, 
which are often underpinned by methods of probabilistic risk assessment and evalu-
ation. The products of innovation may be retrospectively subjected to regulation 
once they have been developed, marketed, and introduced into society, if and when 
there is evidence of undesirable or harmful impacts. Governance of this kind can 
also have a prospective dimension, through a process of adaptive learning. It may 
be introduced or amended to safeguard society and the environment from known 
impacts, with the aim of preventing these from occurring again. This has led to 
stringent regulatory governance in certain areas of innovation, such as medicines, 
where the harmful consequences of some medicines (thalidomide, diethylstilbestrol) 
were important catalyst for regulatory development. 

Regulatory protection may be not the only way to solve the problem. Respon-
sibility gap may be identify in companies’ social responsibility programs and ac-
tions. It may be involved in the innovation management process. 

R. Owen, J. Bessant and M. Heintz suggest that to innovate responsibly entails 
a collective and continuous commitment to be (Owen, Bessant, Heintz 2013, pp. 
38–39):
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Anticipatory – describing and analyzing those intended and potentially un-
intended impacts that might arise, be these economic, social, environmen-
tal, or otherwise. Supported by methodologies that include those of fore-
sight, technology assessment and scenario development, these not only 
served to articulate promissory narratives of expectation but to explore 
other pathways to other impacts, to prompt scientists and innovators to ask 
“what if…?” and “what else might it do?” questions, 
Reflective – reflecting on underlying purposes, motivations, and potential 
impacts, what is known and what is not known; associated uncertainties, 
risk, areas of ignorance, assumptions, questions and dilemmas,
Deliberative – inclusively opening up visions, purposes, questions and di-
lemmas to broad, collective deliberation through processes of dialogue, 
engagement, and debate, inviting and listening to wider perspectives from 
public and diverse stakeholders. This allows the introduction of a broad 
range of perspectives to reframe issues and the identification of areas of 
potential contestation,
Responsive - using this collective process of reflexivity to both set the di-
rection and influence the subsequent trajectory and pace of innovation, 
through effective mechanisms of participatory and anticipatory govern-
ance. It should be iterative, inclusive and open process of adaptive learn-
ing, with dynamic capability. 

3. Responsible Innovation – Definition and Framework

Responsible Research and Innovation (RRI) according Rene von Schomberg2

is a transparent, interactive process by which societal actors and innovators become 
mutually responsive to each other with a view to the (ethical) acceptability, sustain-
ability and societal desirability of the innovation process and its marketable prod-
ucts in order to allow a proper embedding of scientific and technological advances 
in our society (Owen, Bessant, Heintz 2013, p. 63). 

There is a significant time lag between the occurrence of technical invention
(or planned promising research) and the eventual marketing of products resulting 
from research and innovation process. The societal impact of scientific and techno-
logical advances are difficult to predict. Even major technological advances such as 
the use of the internet and the partial failure of the introduction of GMOs in Europe, 
have not been anticipated by governing bodies. Early societal intervention in the 
research and innovation process can help avoid technologies fail to embed in socie-
ty and/or help ensure that their positive and negative impacts are better governed 

2 European Commission, Directorate General for Research and Innovation, Belgium.
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and exploited at much earlier stage. Two interrelated dimensions can be identified: 
the product dimension, capturing products in terms of overarching and specific 
normative anchor points and a process dimension reflecting deliberative democracy.

The normative anchor points should be reflected in the product dimension. 
They should be: 

Ethically acceptable – in an EU context this refers to context to a mandato-
ry compliance with fundamental values of the EU charter on fundamental 
rights (right for privacy, etc.) and the safety protection level set by the EU. 
This may sound obvious but the practice of implementing ICT technolo-
gies has already demonstrated in various cases that the fundamental right
for privacy and data protection can and has been neglected. It also refers to 
the “safety” of products in terms of acceptable risks,
Sustainable – contributing to the EU’s objective of sustainable develop-
ment. The EU follows the 1997 UN definition of sustainable development, 
consisting of economic, social, and environmental dimensions, in mutual 
dependence. This overarching anchor point can become further material-
ized under the following one,
Socially desirable – socially desirable captures the relevant, and more spe-
cific normative anchor points of the Treaty on the EU, such as “Quality of 
Life”, “Equality among men and women”, and so on. It would be con-
sistent with the EU treaty to promote such product development through 
the financing of research and development actions. RRI would not need 
any new policy guidelines, but would simply require a consistent applica-
tion of the EU’s fundamental values to the research and innovation pro-
cess, as reflected on the Treaty on the EU.

As it was mentioned above RRI may have two dimensions: product and pro-
cess dimensions. Product dimension means that products should be evaluated and 
designed with a view to these normative anchor points: with a high level of protec-
tion to the environment and human health, sustainability, and social desirability. 
Process dimension means – the challenge here is to arrive at a more responsive, 
adaptive, and integrated management of the innovation process. A multidisciplinary 
approach, with the involvement of stakeholders and other interested parties, should
lead to an inclusive innovation process whereby technical innovators become re-
sponsible for the innovation process through a constructive input in terms of defin-
ing societally-desirable products. The product and process dimensions are naturally
interrelated. Implementation is enabled by five mechanisms: technology assessment 
and foresight, application of the precautionary principles, normative/ethical princi-
ples to design technology, innovation governance and stakeholder involvement and 
public engagement.
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Conclusions

The need for responsible innovation is visible and important. Living in the 
world of constant innovation development and having in mind human rights and 
safety needs we have to think in terms of this kind of innovation management pro-
cess. The aim of this article was to present the overview of the concept of responsi-
ble innovation. The author of the article intended to start knowledge exchange in 
this vital and delicate field and maybe an academic discussion. Despite, Poland is 
not in a group of the most innovative countries, responsible innovation framework 
may create a new research area in Polish companies.
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DYNAMICZNA ANALIZA R INFORMACYJNEGO
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Nieustannie trwa proces
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go, Celem opracowania 
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jest analiza informacyjnego
w oparciu o zaproponowane modele dostarcz
je , a z dru-
giej strony pozw w pewnym stopniu e-
go zjawiska.
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nego przetwarzania informacji” – I Kongres Informatyki Polskiej. W literaturze 
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e-government) h-
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–
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rozwoju gospodarczego go Stanom Zjednoczonym.

d-
stawiono badania ci inflacji w Wielkiej Brytanii. Wielorównaniowe mode-
le GARCH c

o-
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etrów strukturalnych w równaniu 

wielorównaniowy a-
ne y-

(Janiga-
s. 120) (Vrontos, Dellaportas 
i Politis 2003), model ARIMA (p,d,q). Zaproponowany model przyj-

                                  (1)

         tty                                                        (2)

tY wa-
:

                                           ),0(~,...,, 21 tptyyt NYYYY                            (3)

Rozpatrujemy N- N-oznacza odpowiednio 
wybranych ith , gdzie i to numer kraju, a t
numer rozpatrywanego w badaniu okresu:           

                                                2
,

1
ti

t

k
tkikit wwh                                          (4)

Wyznaczmy model wariancji resztowej postaci:
                                        2

1,
2

1,
2
, tiitiiiti gyb , i = 1,…,N, t = 1,…,T.            (5)

Model (5) mianowicie 0i , 0ib oraz 
0ig , gdzie i = 1,…,N. W konstrukcji modelu n

w
                                                

1
0

1
001
0001

21

3231

21

NN

W

                                                                 (6)

Natomiast t to macierz diagonalna bezwarunkowych wariancji resztowych (Jani-

ga- Macierze tH oraz t i. Syme-

tH wyznaczamy zgodnie ze wzorem:
                                                                  T

tt WWH                                        (7)
podstawie którego otrzy-

mamy elementy macierzy W.

q

i
itiitit

d

t
iiti

p

t
t yyyy

1
1

10

)(
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,
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,131
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,
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,131

2
,121

2
,1

tiNi
N
itiiNiitiiNiitN

tiiitiiiit

tiNiiitiiiitiiit

tNttt

tH

                                            (8)

zgodnie ze wzorem (9)

tH :
                         

t
T

t

TT

t
t

T

t

T
t yWWyWWTNyL 1

11 2
1ln

2
1)2ln(

2
)(

                    (10)

Parametr :
                          T

NNNNN gb ),...,,...,,,,,,,...,,,,...,,,( ,132312121321
      (11)

, :
T

N ),...,,,( 3211
, T

NNN ggbb ),...,,,...,,,...,,( 11212
, T

NNN ),...,,...,,,( 1,13231213
(12) 

1 , to znaczy: 
                                

T

i

N

i

ti

ti

ti

ti

titi

ti

T xxxL

1 1 1

,
2
,

,
2
,

2
,

1

2
,

2
,1

1
2

1
                                          (13)

w poszczególnych badanych krajach. W analogiczny sposób wyznaczmy kolejne 
pochodne ze -

0
2

TL wyznaczymy oceny liczbowe parametrów 

modeli rozwoju wariancji analizowanej zmiennej w poszczególnych krajach. Nato-
, wyznacz a-

riancyjne

3

o-
wanie Internetu przez osoby fizyczne w wieku 16–74 lat. Dane te zebrano dla wy-

, Grecja,
a-

tu – dane roczne. W niniejszej analizie zaproponowano porównanie Polski z wy-
o-

, n-
trowersji w o

wyznaczono równania modelu rozwoju 
e-
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d-
-Boxa w 

la danych 

16–74

owników w wieku od 20 do 24 lat, ostatnia z rozpatrywanych 
grup to osoby w wieku od 25 do 29 lat. W oparciu o przeprowadzone badanie dla 

t na podstawie wy-
znaczonych wcze modeli ARIMA.

Tabela 1

t

t1 t2 t3 t4 t5

t Luksemburg Grecja Polska Niemcy

1 -4,236 1,564 1,000 -4,109 -2,527
2 -2,139 -1,673 -2,267 -3,685 -1,055
3 -0,042 -0,909 -1,533 -1,261 0,418
4 4,055 -1,145 0,200 5,164 1,891
5 4,152 -3,382 2,933 4,588 2,364
6 2,248 3,382 1,667 4,012 0,836
7 1,345 4,145 0,400 2,436 0,309
8 -0,558 1,909 -2,867 -0,139 0,782
9 -1,461 -0,327 1,867 -1,715 -0,745
10 -3,364 -3,564 -1,400 -5,291 -2,273

.

, szeregi cza-
sowe ity e-

it

a-
prezentowano w tabeli 2.
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Tabela 2

Macierz 

Luksemburg Grecja Polska Niemcy
Luksemburg 1

0,0413 1
Grecja 0,1423 0,0603 1
Polska 0,1970 0,2418 1,3921 1
Niemcy 0,1956 0,0311 0,2673 0,1916 1

.

Na podstawie
r-
z-

*r = 0,6 Na 

0H ,
y-

1 , 2 , 3

, , w. W tabeli 3 jako 

1 .

Tabela 3

1

Luksemburg Grecja Polska Niemcy
243,0258 48,5013 66,5973 117,4901 208,6993

.

w poszczególnych kra-
– Luksemburg, w m-

l-

W drugim kroku wyznaczono wektor 2 oceny parametrów mode-
, b, g.
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Tabela 4

Wektor 2

i ib ig

Luksemburg 9,700 1116,026 0,434
5,389 438,501 0,204

Grecja 6,063 523,597 0,258
Polska 16,167 724,490 0,579
Niemcy 8,818 1017,699 0,575

.

We wzorze (5) dokonano i ,

ib

oraz ig . Dla ozpatrywanych 
w analizie – tabela 4

ib ,

Internetu w poszczególnych
r-

a analizowana zmienna jest dla Luksem-
burga oraz Niemiec, w
W przypad

i otrzymano dla Polski,
Lukse

Internetu w sposób przypadkowy –

ig u-
giej strony ,

i-

destymulanty. 3 , który sta-
y-

znaczamy na podstawie modelu VECH, k-
tor )1.....;;0497,0;1;25,0;1(3
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Tabela 5

Macierz W

Luksemburg Grecja Polska Niemcy
Luksemburg 1 0 0 0 0

0,250542 1 0 0 0
Grecja 0,049745 0,062181 1 0 0
Polska 0,043718 0,072864 0,102009 1 0
Niemcy 0,103189 0,131566 0,141885 0,172841 1

.

Macierz kowariancji tH wyznaczamy iteracyjne i dla t = 0 macierz 0H
:

Tabela 6

Macierz tH dla t

Luksemburg Grecja Polska Niemcy
Luksemburg 1,000 0,251 0,050 0,044 0,103

0,251 1,063 0,075 0,084 0,157
Grecja 0,050 0,075 1,006 0,109 0,155
Polska 0,044 0,084 0,109 1,018 0,201
Niemcy 0,103 0,157 0,155 0,201 1,078

.

Dalsze macierze tH dla t = 1, 2, …, T wyznaczamy iteracyjnie, wykorzystu-

t :

Przedstawiona macierz 0H a-

o-
W macierzach 0H , tH r-

wujemy dod r-

10000
17,01000
14,010,0100
13,007,006,010
10,0043,005,025,01

00
0

0
00

117,014,013,010,0
0110,007,004,0
00106,005,0
000125,0
00001

2
5

2
2

2
1

t

t

t

tH
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.
wieko-

we. Dla wyznaczonych grup skonstru

0H tH . Dla grupy 
wiekowej od 16 do 19 lat otrzymano:

Tabela 7

Macierz W dla pierwszej grupy wiekowej (16–19 lat)

16–19 lat Luksemburg Grecja Polska Niemcy
Luksemburg 1 0 0 0 0

-0,09394 1 0 0 0
Grecja -0,1658 0,141275 1 0 0
Polska -0,11617 -0,04066 0,048292 1 0
Niemcy 0,174753 -0,067438 -0,13953 -0,14753 1

Tabela 8

Macierz tH dla t

H0 Luksemburg Grecja Polska Niemcy
Luksemburg 1,000 -0,094 -0,166 -0,116 0,175

-0,094 1,009 0,157 -0,030 -0,084
Grecja -0,166 0,157 1,047 0,062 -0,178
Polska -0,116 -0,030 0,062 1,017 -0,172
Niemcy 0,175 -0,084 -0,178 -0,172 1,076

Natomiast dla t = 1, 2, …, T otrzymujemy model:

Ostatni z rozpatrywanych modeli dla trzeciej grupy wiekowej:

10000
15,01000
14,005,0100
07,004,014,010

17,011,017,009,01

00
0

0
00

117,014,067,017,0
0105,004,012,0
00114,016,0
000109,0
00001

2
5

2
2

2
1

t

t

t

tH

10000
02,01000
08,019,0100
02,016,017,010

03,024,019,012,01

00
0

0
00

102,008,002,003,0
0119,016,024,0
00117,019,0
000112,0
00001

2
5

2
2

2
1

t

t

t

tH

10000
04,01000
03,027,0100
04,024,027,010
10,019,012,005,01

00
0

0
00

104,003,004,010,0
0127,024,019,0
00126,013,0
000105,0
00001

2
5

2
2

2
1

t

t

t

tH



Anna Janiga- 233

n-
cji wraz z em czasu. 

, jak i ujem-
, jak 

n-
niki, Polsce,

erzach tH

(Forbes i Rigobon 2002).

Podsumowanie

,
analizowanego procesu do zjawisk krytycznych. Analiza wykorzystania 

nia Internetu jednych krajów na 

tH wszystkie 
Natomiast wyznaczony model dla grup wieko-

wych o-
e-

d
B ii e-

runkowe. Ujemne znaki w macierzach tH o-
rzystania Internetu. 
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DYNAMIC ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT
OF THE INFORMATION SOCIETY

Summary

The paper examines the development of Polish information society as well as the 
information society of selected countries in the period from 2005 to 2015 (Luxembourg,
Poland, Bulgaria, Germany, Greece). The theory of the construction of a full-factor mul-
tivariate GARCH model and its estimation method are discussed. The aim of the studies 
discussed in the paper is an analysis of the interrelations between the information society
of Poland and selected EU countries. The multivariate GARCH models showing mutual 
relative interrelations within the dynamics of empirical distributions, particularly within 
the dynamics of the expected values and variances, will be presented. 
Keywords: full-factor multivariate GARCH model, information society.

Translated by Anna Janiga-
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SEKTOR PRZEMYS ENTEM ZMIAN
W E-GOSPODARCE –

Streszczenie

– o-
nomicznym – w e-gospodarce. Celem 

o-
nomia i gospodarka.

Wprowadzenie

-gospodarki, czyli wykorzystaniem 
o-

zarówno biznesu (Czaplewski 2010), jak i
i

technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych (ICT) st o-

a-
sprzyk i Chorób 2010). e-
dzin w obszarze sztuki np. w postaci cyfrowej oraz wykorzystanie n

, o-

1
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- Nale y jednak pami ta , e sama 
rewolucja technologiczna nie wystarczy, aby w epoce globalizacji nast p

-gospodarczy. Potrzebna jest jeszcze -
-

- , , a kategoriami zmiennych 

odpowiedzi na pytanie, czy wys e-
- , tzn. handel elektroniczny, y-

w e-
r-

; 2013). Za punkt 

UNCTAD, -gospodarki.

licz

,
które na rynku detaliczny

(Drab-Kurowska 2011; 2006). Jednym z takich 

Zanim jednak dokonana zostanie przedmiotowa analiza,

EY – –
4,2% europejskiego PKB. Sektor ten zajmuje 

a-

ów kreatywnych 
w Europie w roku 2012. 

w-
nej zawodowo populacji UE. Sektory sztuk performatywnych (1 234 500), sztuk 
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o-
rze pr

Rys. 1. 

Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU, Ernst & 
Young Global Limited, Paris 2014, s. 10.

Rys. 2. 

Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU, Ernst & 
Young Global Limited, Paris 2014, s. 10.

W Polsce sektor kreatyw
ról w rozwoju gospodarczym kraju. 
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Zgodnie z danymi przytaczanymi w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 
2004– u-

, a w 2013 roku na poziomie 
4,8%.
dane zaprezentowane na rysunku 3.

Rys. 3. rce Polski w latach 
2009–2013

Raport „Kreatywny – i kreatywnego 
w Polsce”, IBnGR 2010, s. 54.

d-
e-

o-

j-
ny i kadrowy.

2. Rozwój handlu internetowego w Polsce w latach 2005–2013

Wraz z rozwojem handlu elektronicznego w latach 2005– b-
o-

kryzysu gospodarczego 
,

o-

cych b
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w przedziale wiekowym 16–
o 6,2% punktu procentowego. Tabela 1 prezentuje rozwój handlu internetowego 
w Polsce w latach 2004–2013 w

internautów w badanym okresie,
o-

n-
ternet.

Tabela 1

Rozwój handlu internetowego w Polsce w latach 2004– ki

Lata Liczba 
internautów 

w Polsce

Internauci w wieku 
16–74 lat dokonu-

w sieci

Liczba sklepów 
internetowych 

w Polsce
e-commerce e-commerce w handlu

(w %)
2005 10 424 318 2 059 970 2 800 3,10 0,72
2006 11 821 366 3 597 499 4 100 5,00 1,08
2007 12 976 900 4 608 895 5 600 8,07 1,56
2008 14 243 852 5 232 745 7 100 11,01 1,95
2009 17 849 433 6 726 985 9 500 13,43 2,30
2010 21 462 120 8 356 128 10 000 15,50 2,61
2011 22 754 712 8 639 046 13 400 17,50 2,71
2012 24 215 096 9 225 838 12 100 22,90 2,71
2013 25 635 210 9 697 967 17 000 26,10 3,41

o Wykorzystanie technologii 
(2004–2013); Raportów 

Gospodarka Elektroniczna w Polsce pod red. M. Kraski (2004–2009) oraz Rapor-
tów E-commerce Wydawnictwa Internet Standard (2009–2013).

– po spadku 
w 2010

w 2009 r., jak i po nim –
w 2010 r. 

w 2015 r. (cyt. za PwC Global Entertainment & Media Outlook 2014). Tabela 2 
przez Internet w latach 2005–2013.

2005 do 

z-
e-
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o-
nywania zakupów.

Tabela 2

ternet w latach 2005–2013

Badane okresy zakupów 
1–150

zakupów 
151–

zakupów 
451–

zakupów
1001– 000

2005–2007 64% 26% 7% 2% 1%
2008–2010 55% 30% 11% 3% 1%
2011–2013 41% 37% 14% 5% 3%

o Wykorzystanie technologii 
(2004–2013); Raportów 

Gospodarka Elektroniczna w Polsce pod red. M. Kraski (2004–2009) oraz Rapor-
tów E-commerce Wydawnictwa Internet Standard (2009–2013).

3. tywnych w Polsce w latach 
2005–2013 na zmiany w e-gospodarce

-gospodarce.

, a zdoby-

e-
a-

e, –8). 
W analizie „Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the 
EU”

–
o-

w latach 2009– , takich jak 
e-booki,
swój dynamizm, wraz z technologiami cyfrowymi i 3D. Jednak podstawowe zna-

2.

2 Zob. www.zaiks.org.pl/877,111,tworzenie_wzrostu_-_pomiar_rynkow_kulturyi_krea
tywnych_ w_unii_europejskiej .
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u-
, k-

n-

teatru – o 51,7%. Film i muzyka y – zanotowany zo-

a-

produktów 
przypadku grupy 

zia, zabawki 
,

i-
n-

towe ,
jednego o

, jak: 
leki, meble, pojazdy, art. AG

,
streamingowych.

w szczegól-
d-
i-

w sieci.
-commerce. Na rysunku 

w Polsce w latach 2003–2012. 
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.

Rys. 4. h w Polski w latach 2003–2012

Raport „Kreatywny – i kreatywnego 
w Polsce”, IBnGR 2010, s. 54.

o-
,

sektora p
o-

de facto
elektronicznych w handlu prze

-commerce. W ten sposób polskie e-
r.

e- -

Podsumowanie

e-
o-
i-

e-

-
gólnie w tak rozdrobnionym sektorze,

w-
-

niego oferowanych w Internecie. Ponadto przez fakt,
ska niami, arty a-
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mi i domami aukcyjnymi, twórcy gier komputerowych z dystrybutorami zarówno 
tradycyjnymi, jak i platformami wirtualnymi, pisarze z wydawnictwami, projektan-
ci z organizatorami konkursów itd.), -

,

e w e-gospodarce 
n-

dlu elektronicznego w Polsce, -gospodarki.
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CREATIVE INDUSTRIES SECTOR COMPONENT CHANGES 
IN THE E-ECONOMY – ECONOMIC APPROACH

Summary

The article presents the results of studies on the effects – in economic terms – the 
creative industries sector to changes in the e-economy. The aim of the article is to point 
out the correlation between the development of the creative industries sector and devel-
opments in electronic commerce. 
Keywords: creative industry, digital media, new technologies, economics and man-
agement.
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1

CLOUD COMPUTING – SZANSA I RYZYKO DLA FIRMY

Streszczenie

cloud computin o-

chmury oblicze-

a-

cloud computing
cloud computnig, SaaS, PaaS, IaaS, infrastruktura IT, ryzyko.

Wprowadzenie

o-
wane przez e-

obliczeniowej (ang. cloud computing).

„sztuczna inteligencja”, John McCarthy, wraz z kilkoma innymi wybitnymi specja-

1
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cloud e-
r

r. tylko 

których
elektrycznej. cloud computingu szacowano na ok. 56 

i-
liardów dolarów (Szmit 2012).

cloud 
est to po prostu model zdecentralizowanego przetwarzania danych za 

t-

e-
rze, w wiel-

o-

a-
s z naruszeniem danych osobowych, praw autorskich, nieupraw-

prawa 
krajowego, europejskiego, o-

,
, jakie 

, brzmi,
d-

.

1. Istota cloud computing i ich klasyfikacja

Model cloud systemów oblicze-
a-

Zaskórski i Zaskórski 2013, s. 64



247

i in. 2013, s
dynamicznie skalowane r-

t-

i in.
2013, s. 64)2 e-
niowej, e-

y-
wo cloud computing, autorstwa Krajowego Instytutu 
Norm i Technologii Stanów Zjednoczonych (National Institute of Standards and 
Technology –

e-
serwisów technicznych” (Czerwonka, Lech 

i Podgórski 2011, s. 91–92; 

2014).

(Nowakowski 2015; Pazowski 2014)3:
1. o-

.
2. o-

dodatkowych aplikacji.
3. z-

o-

4.
5.

a-
nej przestrzeni dyskowej.

(Czerwonka i in. 2011):
d-

nych do wykonania zadania aplikacji, w sposób automatyczny, adekwatnie 

2 -Brown 2012).
3
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,
zapotrzebowania;
realizacja o-

o-

a-
ne s

(Handzel 2013):
chmura osobista – komercyjna, oparta na serwerze domowym lub sieci lo-

chmura prywatna – organizacji, nie 

chmura publiczna – y-
;

chmura hybrydowa – f-
nymi aplikacjami i danymi w chmurze prywatnej oraz bardziej ogólnymi 
systemami i procesami w chmurze publicznej.

Z punktu widzenia szerokiej
chmura publiczna. Zapewnia ona bowiem najszerszy 

p-
sze zabezpieczenia przed mi z korzystaniem z chmury obliczeniowej za-

2.

Chmura obliczeniowa przynosi dwojakieg
1) makroekon
2) z pojedyn-

n-

1) optymalizacja alokacji zasobów informatycznych wykorzystywanych 
w gospodarce na realizacj zada

2) istotna redukcja barier fi o-
a-
e-
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3) k-

ich na , „wzrost zaintere-

ze
decyzja o zastosowaniu tej techn

cloud ji kosztów” (Pazow-
ski 2014, s , u-

Alleweldt i in. 2012; Pazowski 2014):
przechowywanie

nych aplikacj
automatycznego zapewniania, w razie potrzeby, dodatkowych zasobów 
przetwarzania i przechowywania;

d-
(IaaS), tj. kontroli przez programistów nad wszystkimi zaso-

bami przetwarzania i przechowywania zasobów informatycznych przed-

yw
Szmit 2012; Lipski 2013):

wirtualny dysk;
wspomaganie procesów przygotowania produkcji;
wspomaganie procesów diagnostycznych przez obliczenia w chmurze;
dobór optymalnych parametrów procesów technologicznych.

to nowe modele, zarówno bardzo zaawansowane, dedykowane podmiotom 
o szczególn

cloud a-
ci, jak: Coca-Cola Enterprises, Citigroup Inc., Eli Lilly and Company, Starbucks 
Corp., Jaguar Land Rover, Kia Motors Corp., Time, Warner Bros., Walt Disney 

znane firmy globalne, jak Google Inc., Amazon Inc., Salesforce Inc., Microsoft 
Corp., IBM Corporation, Oracle Corporation, Accenture czy Fujitsu (Nowakowski 
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2015). Z drugiej

Czerwonka i in. 2011), ogólny stan nadal pogr

a przynajmni
,

d-

-kosztowej; 3) maksymalizacji wykorzystania 
i in. 2013).

zystania 
cloud computing,

(Czerwonka i in. 2011):

,

nia których jest 
ona potrzebna; 

a-
,

s-
temów IT be

w sposób dynamiczny;
o-

gramowania, n-
stalowane, ani w zakup licencji, o-

s-

W
i-

Z je a-

a-
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na zlecenie Komisji Europejskiej, y
– y-

n-

o-

cloud 

3. cloud computing

t-

, s. 89 o których mowa, nie 

o-
y ryzyka (Alle-

weldt i in. 2012):
a-

utraty
przez podmioty do tego nieupraw-

o-

cym z potrzeb bezpie a-
o-
i-

danych.

w-
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a-

a-
owym zaintereso-

o-

w poszczególnych krajach (Alleweldt i in. 2012

przenoszenia
Czerwonka i in. 2011). Zasadnicze wszak-

o-
wej ma ryzyko utraty danych lub ich przechwycenia przez podmioty nieuprawnio-

u-
ry obliczeniowej.

Podsumowanie

Podejmowanie decyzji o o-

a-

,
potrze-

umenty za korzystaniem z cloud 
a-

, jak 
cloud computing, 

.



253

Literatura

1. Alleweldt F., Kara S., Fielder A., Brown I., McSpedden-Brown N. (2012), Chmury 
obliczeniowe. Ekspertyza, Bruksela: Departament Tematyczny ds. Polityki 
Gospodarczej i Naukowej, Parlament Europejski.

2. Czerwonka P., Lech T., Podgórski G. (2011), Chmura obliczeniowa, Acta 
Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 261/2011, s. 91–109.

3. Handzel Z. (2013), Cloud computing –
wykorzystania w mediach, , s. 183–194.

4. Lipski J. (2013), ,
w: , red. R. Knosala, s. 1194–1204,

5. Nowakowski W. (2015), ,
„Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania”, vol. 56, nr 5, s. 34–37. 

6. D., Zaskórski W., Zaskórski P. (2013),
,

, s. 63–77.
7. Pazowski P. (2014), g,

„Modern Management Review”, vol. XIX (April–June), 21 (2/2014), s. 81–95. 
8. Szmit P. (2012), Cloud computing – historia, technologia, perspektywy,

9. Wyskwarski M. (2014), Przetwarzanie w chmurze z
,

, z. 74, nr kol. 1921, s. 641–652.
10. , ), Cloud Computing –

Polski,

CLOUD COMPUTING – RISK OR OPPORTUNITY FOR BUSINESS

Summary

Article raises issue of the impact of services Cloud computing on the economic 
efficiency of enterprises. Draws primarily attention to the benefits they relate, especially 
the flexibility to use cloud computing resources without having to make additional in-
vestments in their IT infrastructure. The article also raises the question of the risks asso-
ciated with the use in the service of question. 
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It concerns mainly the loss of data, which may be disadvantageous for the compa-
ny also economic consequences. Overall, however, it is estimated that the benefits of 
using Cloud services computing outweigh the risks.
Keywords: computing cloud, SaaS, PaaS, IaaS, IT infrastructure, risk.
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HUMAN CAPITAL NETWORK IN THE E-ECONOMY

Summary

The given article tries to define the specific form of human capital – human capital 
network. The article underlines the role of human capital in modern economy. Moreo-
ver, the article explains the notion of a knowledge worker. The article shows that human 
capital network is a concept which is the combination of a modern knowledge worker
with requests of a modern market which is highly dominated by many kinds of network 
relationships and by modern technologies. The main goal of the article is to identify the 
notion of human capital network.
Keywords: human capital, knowledge worker, human capital network.

Introduction

Development of the global economy which caused changes in communication, 
competitiveness, cooperation between different kinds of institutions, market units 
and individuals; has also influenced the way the modern world is perceived. The 
world where different kinds of social objects are dependable and where they co-
create wild-spread structure which is complicated and dynamic structure and is 
related to network.(see: Castells, 2007).

We exist in a world defined also as e-economy. E-economy meaning electron-
ic economy can be understood as conducting economy processes using electronic 
means of data processing.

Development of teleinformative technologies has caused changes in processes 
being held in enterprises and between them. It has also brought changes in contacts 

1 Doctor, assistant professor, Faculty of Management PhD.
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with clients as well as in relations between individual clients. Employees and their 
way of work have been changed as well.

Independently, apart from network directing approach and the e-economy 
concept one can observe, on the market, the concept of modern economy based on 
knowledge. It is a kind of vision of economy where creating and appropriate usage 
of knowledge becomes the main factor causing rise, it is at the same time necessary 
condition for the improvement of effectiveness and innovativeness of enterprises 
what means it is also necessary to improve of ‘well-being’ of the whole society.

A very crucial role, in this model, plays a process of effective creating and 
knowledge usage, on the market, as well as the development of an informative soci-
ety and modern technologies. Knowing human is knowledge creator and teacher,
human capital is highly evaluated. Because the role of network becomes human 
capital network. It is consisted of elements which are vital for modern e-economy-
based on modern technologies as well as on economy which is based on knowledge.
In the light of the above assumptions the main aim of the given paper is to identify 
the concept of human capital network which functions in the e-economy. 

The article is based on the analysis of the topic literature and other researches 
related to this issue.

1. The role of human capital in the modern economy

Nowadays, human resource management, everywhere it occurs, has been per-
ceived as highly important as far as economic activities are concerned. Other factor, 
apart from typical economic changes, which made the role of human impact and 
their knowledge more important is the economic situation. It is widely known that 
in order to develop a business entity needs to have financial capital. Nevertheless, 
such kind of capital can hardly be obtained in times of sluggish economy and crisis. 
Luckily, many companies have noticed a type of an inexhaustible capital which is 
human capital. It can be referred to as being the core of intellectual capital as hu-
man is the one who can bring knowledge to his firm and use it properly. 

There are many different views concerning human capital. According to 
encyklopedia.pwn.pl it is a combination of knowledge resources, abilities, health, 
vital energy, work capability, an ability to accept changes and possibilities to create 
new solutions.

As far as economic activities are concerned human capital can be presented as 
a combination of such factors as:

1. features an employee possesses: intelligence, job commitment, engagement 
in work, energy, positive attitude towards life, accuracy, honesty, 
reliability;
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2. employee’s learning abilities: brain capabilities, imagination, analytical 
skills, creativity;

3. employee’s motivation to share information and knowledge with others: 
.

Growing importance of non-material resources including human capital means 
enterprises are able to, thanks to employee's creativity, achieve success on the mar-
ket. Often it does happen because this capital becomes a part of business network 
where giving his unique competencies he can get a financial support as well as sup-
port from his organization. In this way we know what knowledge do certain em-
ployees possess (who are people working for different organizations). It happens 
thanks to the systems of human resources management (job recruitment processes, 
choosing and selecting employees, motivation system and encouraging human re-
sources personnel self-development).

In order to increase knowledge and put it on the higher level one has to take 
the most advantage of the social and organizational capital which consist of both 
gathered and codified organizational knowledge as well as the knowledge flowing 
through organization, This type of knowledge origins from network of relationships 
inside and outside a company. The consequence of using the concept of economy 
based on knowledge is therefore successive creation of structure of business rela-
tionships (as a result of globalization and liberalization observed also on a global 
scale) where (thanks to modern technologies) we can observe a fast knowledge and 
information flow, processing and increasment. Subjects who are a part of network 
build an organization. Its strategic goal is development achieved through working 
out the unique added value which allows the whole organization to gain competitive 
advantage.

2. Knowledge workers and human capital network

Nowadays, management studies underline the importance of human capital 
and employees' innovative behavior during learning processes and when changes 
within organization are introduced, as well as during building new relations. More-
over, one can observe a change in perceiving the meaning and the role of human 
inside an organization. It happens together with the evolution of models and con-
ceptions of organization which use the new paradigm. This new vision of a complex 
man is related to such concepts as: being ready and willing to learn, being open for 
new challenges, being able to change motivations, awareness of own’s needs and 
abilities. All of these lead to pro employee's self-development behaviors.

In order to function properly in conditions of fast speeding changes, in their 
environment, modern organizations need to cope with contradictions. They have to 
both take care of the need to stabilize and maintain their business position as well as 
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to introduce new solutions. A man is a “wheel” speeding organization changes, his 
willingness and openness for changes, abilities, attitude and motivation have influ-
ence not only on the whole process of change but also on abilities of an organiza-
tion to see and initiate a change as well as on abilities to build new relationships.

Human capital consists of relationships meaning one’s abilities to share 
knowledge and to give trust, they are organization's value. Competencies refer to
knowledge, willingness, capabilities and abilities to take advantage of communica-
tion with others, experience and one’s education level. Qualities can be described as 
competencies which make an individual or a group unique. They influence choice 
of tools an organization uses and activities it undertakes by distinguishing which 
activities, business behaviors are appropriate and which are not. 

Unsteady market environment we observe today forces entrepreneurs to de-
velop appropriate knowledge and creative thinking on a multidimensional level. It

Therefore, to meet these needs one needs the kind of people who can be perceived 
as creative, who possess specialistic knowledge, an ability to think in a creative 
way, personal entrepreneurship who are highly motivated and whose position in 
a creative environment is steady.

Modern job market is based on creativity to the great extend. Nowadays, both 
an employer and an employee have to show their creativity on every steps they take 
concerning their tasks and during an organization managing. Creative employees 
are an organization's high value as they are those who create innovative solutions 
themselves. These who are creative not only possess specific qualities of personali-
ty but they can also present high cognitive flexibility.

Creativity has always been the core of business, however, never has it been 
exposed as much as it is today. From their definition creativity meaning an ability to 
create something new and needed is an element of entrepreneurship which cannot 
be omitted (Amabile and Khaire, 2011). It is this quality which enables creating 
new companies and continuous actions of those organizations which are the best, 
after they gain a global status. However, because creativity has been perceived as 
difficult to describe, define and to control – it has not been the most popular con-
cept for the most managers. Moreover, concentrating on better tasks performing has 
been more effective and brought more gains then concentrating on creativity itself.

Apart from the concept of creativity the second notion strictly related to em-
ployees is the concept of knowledge. It can be described as the most important re-
source in the 21st century which helps to develop creativity, improves imagination,
gives birth to an artistic anxiety, is of a dynamic character and always has to be 
useful no matter what circumstances we meet.

This combination shows the new category of employees has been created-
knowledge workers. In the modern society they are the ones who create, store, use 
and spread knowledge and information. It means they belong to the new category of 
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specialists whose main task is to use and share knowledge in a productive way as 
well as to create and implement new ideas which will allow an organization to fit 
their strategy to changes going out in a business environment.

These workers can be characterized as follows:
– they present a high level of specialized knowledge, education or 

experience. Their main goals are creating and spreading knowledge or 
using it in a practical way,

– they can follow highly abstract concepts, they do not follow routine and 
they feel the need for continuous updating their knowledge,

– they freely ask for autonomy, trust. They want their work to be evaluated 
and they need to understand the whole context, they need to learn through 
experience and they are aware they have to share their ideas with experts 
(Davenport, 2007).

Knowledge workers are professionalists. They possess high competence, they 
are able to play different roles within organization. Their experience is broad, they 
have many abilities and capabilities and they are mobile. Furthermore, they are highly 
independent as they sell their services only to a certain extend and they are free to 
change their employees what is a risk of loss for a company they work for. Therefore, 
employers need to do their best to keep knowledge inside an organization.

When company’s success and its ability to compete with others do not depend 
so much on physical (materialistic) and financial resources but mostly on the usage 
and knowledge management (
as the best company’s investment. Knowledge workers should know company's 
policy very well, they should also be engaged in it on an intellectual and emotional 
level what is possible only when they are treated appropriately for example as busi-
ness partners are. Such circumstances can help to build loyalty.

Investing in the human capital should be understood as company’s costs which 
are used to gather the human capital or help to rise its productivity (Bochniarz, 

which results from the autonomy of human capital as well as from the fact that the 
rate of return is difficult to be calculated.

Therefore, organizations on modern global and competitive markets create 
a value when taking risk, investing in people and creating unique combinations of
assets. Companies introduce new combinations and proposals of assets also non-
materialistic assets which are of rising importance including these which are related 
to human capital- they are those which enable changes in creating values. 

Therefore, the management which will keep knowledge inside an organization 
is needed no matter what the level of employee turnover is. Knowledge workers do 
not like to be given commends, orders, their work plan is difficult to create and 
predict, the best results they achieve are when they work with others in network of 
contacts (Davenport, 2007). It is widely known that almost nobody likes to be given 
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orders at work, however, a knowledge worker has a possibility to share his own 
view, and when employer will not take it seriously, a worker easily can change his 
working place and in this situation it is the employer who looses the most.

Knowledge workers are highly mobile because they are professionalists and 
their professionalism is based on their individual competence, perfect actions and 
intellectual activity. Time and place of work are not so much important as 
knowledge workers thanks to many means of communication and connection they 
use – as it is possible in e-economy conditions, and thanks to their competencies, 
can work everywhere they want. The organization itself is more interested in 
knowledge and experience a worker possesses. An employee on the other hand is 
not so much interested in this certain organization as he does not need only one 
organization to build his own carrier, he can choose an organization he likes and 
change it whenever he likes (Perechuda and Morawski, 2005).

It is worth mentioning that the given workers possess a very special resource-
knowledge which can be characterized by the fact that its quality does not get 
smaller when it is given to others. Therefore, knowledge workers can perform tasks 
for others, including competitive organizations. This means a challenge for a given 
organization as it should encourage employees to be loyal and to engage in goals of 
his organization. Nowadays, in the conditions of the knowledge society more and 
more often groups of knowledge workers are created, they are called self- realiza-
tion network or intellectual network.

Social changes create attitudes and behaviors of others, they also have an in-
fluence on how people are employed. Groups of specific employees who came from 
the network begin to be active on the market. They are individuals who borrow 
others their competence, they drive to be independent, self-efficient and to stay free 
as far as their employment is concerned. 

They are knowledge workers mentioned above. Employees of this type sup-
port partnership in the network and take advantage of the change that is done- they 

partners for a company and sometimes even they are its competitors.
The appropriate usage of competence in the network of technological connec-

tions with partners and clients is a challenge related to the human capital manage-
ment. It is necessary to operate in the field of rising market competitively 
(Dziwulski, 2012). Network organizations managing human capital are aimed at 
creating such network relationships which can use the needed human capital and 

2010).
Taking specific features of modern employees who represent human capital 

into account, one can say that every networking employee tries to create such 
a network of relationships which can use the capital he needs what means it works 
in order to achieve its goal. This situation shows that human capital in the network 
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has to be treated in a special way. Human capital in a network organization consists 
of all the employees who perform tasks they were given and they perform services 
on their own. What is more, they are engaged in work which is aimed at some goal, 
which can create positive outcomes- economic and others, for both an employee 
and his organization.

What is characteristic is the fact that human capital in the network is changea-
ble and additionally many networks and organizations take advantage of the same 
human capital. Therefore it has to be put into two types: 

1) micro-human capital of network organization and
2) macro-human capital network economy.
Nevertheless the both types are doing they best to perform their tasks well.
Changes on the market, however, caused that the external market began to be 

more important than the internal one (Bohdziewicz, 2013). This means a change is 
needed for both an employer and an employee. An employing company needs to 
develop more flexible ways of employment, it is the necessary condition to adapt to 
business environment changes. Employees on the other hand have to be aware 
a modern workplace can be changed and sometimes it has to changed as it does not 
give a life-lasting employment as it used to in the past. They have to be prepared for 
often changes of a workplace and types of employment.

Conclusion

According to Peter Drucker “What differs organizations is the fact that some 
of them can make ordinary people do unordinary things what is possible only when 
they do jobs for which their maximum abilities can be used” (Drucker, 2004). Bear-
ing this in mind and summing up above claims one can say that (Pocztowski, 2007):

1. The new economy is characterized by: globalism, tough competition, 
constant innovations, breaking up monopolies, technological progress, 
informatization, multicultural diversity, customer orientation and changes 
on the work market.

2. New organization is characterized by: human capital, key competencies, 
hierarchy restriction, managing projects, network organizations, 
virtualization of marketing activities, managing professional workers, 
hiring talented employees.

3. A new employee is characterized by: being knowledge worker, he learning 
whole his life, he changing jobs and functions, less steady employment, the 
fact that his work is related to task not to place where tasks are performed, 
creative thinking, teamwork; managing his own time, health and carrier.
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These features of a new economy explain why there is a need to know, to iden-
tify and to understand the concept of- human capital networks which are perfectly 
suited for modern concept of the e-economy. 

When identifying the concept of human capital it is worth mentioning that it is 
related to the two important issues. 

First of all, it is the capital most of all made of knowledge workers which are 
characterized by: high competencies, ability to play different, changeable organiza-
tional roles, experience on many fields, abilities and capabilities and mobility. This 
last feature suggests that this group of workers is highly independent as they only 
sell they services partially and they can change their employers easily.

Secondly, human capital network depends on the network of relationships 
which exist on the market which are to create such a network of relationships which 
can use the needed human capital and such behaviors which will help to achieve the 
goal. This forces to treat human capital in a special way. Nevertheless, one has to 
bare in mind that people are the ones who mainly spread knowledge in an organiza-
tion. 

This means that the development of human capital is a necessary condition to 
develop knowledge and human capital network is a specific form of an organized 
human activity based on features of modern employees and of modern market. 

This activity when supported by usage of modern technologies makes 
knowledge diffusion faster. 
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Streszczenie

Technologie ICT we procesie transfor-
macji gospodarki. Zmiany, które , , w tym

nowej specyfiki relacji pracownik – pracodawca. Badania na to, 
segmenty rynku pracy, których ewolucja jednak na opór, ze

strony samych .
-komunikacyjne, 

Wprowadzenie

– Gospodarki Opartej 
na Wiedzy – owaniem (reali-

i gospodarczym). Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT – Information 
and Communication Technology e-
snym procesie tra

a-
o-

dukty) (Kiercz 2015, s. 157–159). Powszechnej konfrontacji z nowymi technolo-

1 Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji,
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rmacyj-

1. Rola ICT w gospodarce

cyfrowym pr trzech
poziomach (Kiercz 2015, s. 159):

1) indywidualnym a-
wodowego, form rozrywki;

2) administracji publicznej – e- kie;
3)

k-

y-

zwielokrotn

y-
orstwa, rozsze-

(Tabb 1999, s. 217; za: Kiercz 2015, s. 157).
in-

, jak:

n-
frastruktura technologiczna,

praca w zespole i z

– ,
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od sposobu, w jaki zostanie on wykorzystany do jej realizacji (Kaplan i Norton 
2011; za: Blikle 2014, s. 490).

Efektywne struktury informatyczne i komunikacyjne
funkcjono
(Bogdanienko, Haffer i – z-

nia grup roboczych dla potrzeb rozwiazywania 

potrzeb wykonania jednego 

d-
stawie poziomych sieci w, 

,
silnej kultury zaufania,

pracowników,
a wszystkich aktywów niematerialnych – a-
cyjnego i ludzkiego – dla dobrego funkcjonowania struktury heterarchicznej.

y-
, tj. organizacji (Morgan 1997, s. 35):

opartej na grupach specjalistów, 

o przejrzystym podziale kompetencji i odpowi
efekty,

y-
ludzkie, 

od-
.

u-
r-

macji i wykorzystywania ich do uzyskania przewagi konkurencyjnej (Perechuda 
2000, s. 215).
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ci

technologii informacyjnych, która obfituje 
o-

i gospodarki, , jak:
– szersze mo

, które
a-

sourcing) czy przenoszenia 
o-

kontaktu, post (Acemo-
glu 2014, s. 62);

,
e-

stu lat. „Internet, e- ,

w-
i” (Deaton 2014, s. 71);

d
wyprodukowanych rzeczy – ci c-

a-
ogii informacyjnych na dobrobyt

(Deaton 2014, s. 75–76);
s

o-
twie oraz na rozwój technologii

(Acemoglu 2014, s. 60);

, a decyzje i strategie go-
e-

(Shiller 2014, s. 197);
d

o-
darczej szarej strefie (Shiller 2014, s. 199);
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o-
o-

2014, s. 214).

takich zasobów niematerialnych, i-
y-

ourcingu 

l-

–

4. Ewolucja pracy

Opuszczanie rynku 

z-
a-

dzi sobie z
e-

(Glaeser 2014, s. 110). Rozsze mo

e wzrostu popytu na niewy-

Andreu Mas-Colell (2014, s. 151–152)
:

1. P – p
, ulegnie istotnemu 

. Technologie komunik z-
niania czasu pracy –
harmonogramów jest nie do przecenienia. Dyskusje e-

trendu.
2.

,



270

cywilnej (zatrudnionych w tradycyjnej formie umowy 

kontaktów.
3. o-

wiem motywacje

i od tego czasu jego wzrost jest niewielki. 

w sile roboczej, technologie

z-

–

, utrud-
rodzicom powrót na rynek pracy (Glaeser 2014, s. 105–106). 

5.
Innowacyjnym Novum subsydium

Z - j-

lat 6 projektu innowacyjnego PI Novum subsydium re-
alizowanego przez e-
tem Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizowanym w okresie 01.05.2012–
30.04.20152.
Pracy w Kielcach innowacyjnej formy wsparcia, nazwanej subsydium ½ etatu.

ten typ zatrudnienia3.

2 W

wany 

3 http://mup.kielce.pl/novum_subsydium/o-projekcie [15.01.2016].
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ym ankietowe, przeprowadzone w 2012 

–
dzieci do lat 6 – 4.

a-

–118):
spo latach 2009–
2011 innowacji trzech kolej-
nych latach) 

cowników lub po-
wg ;

z acjami a spadkiem zatrudnienia 
(5,5%). 

p nie wskazali dodatkowego a-
niem ko

,
, o-

cechy wypowiedzi neutralnych i zacho-
wawczych, a nie szczerych, faktycznych opinii

w

w bliskiej perspektywie czasu (
nie , a pewne szanse w tym zakresie widzia-

z jednoznacz-
i-

-prawnych dla tego typu form zatrudnienia;
m

b niemo

p

u-

4 T
w szczególnej sytuacji na rynku pracy przewidzianej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy.
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pracodawcy,

r-
e wskazanymi kierunkami o-

. Spodziewane trendy w relacji pracodawca
– pracownik nie o-

Podsumowanie

-

i budowania przewagi konkurencyjnej. Technologie informacyjno-komunikacyjne 

d-

not in my backyard
o-

dawców, a wykonywanie pracy 

w artykule kierunki zmian na rzecz uelastyczniania formy, czasu i miejsca pracy 
relacji z pracownikami

o wysokich kompetencjach i .
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EVOLUTION OF ENTERPRISES IN THE INFORMATION SOCIETY

Summary

ICT technologies have a major role in modern process of economy transformation. 
Implemented changes spread many possibilities to companies such a new form of rela-
tions between employee and employer. Research shows that there are some jobs mar-
kets where evolution can be difficult also because of employers.
Keywords: information society, ICT, innovation, enterprise evolution, evolution of the
economy, human capital.
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BIG DATA W ANALIZIE TWA NARODOWEGO

Streszczenie

W artykule przedstawiono ogólny zarys modelu platformy przeznaczonej do po-
zyskiwania, wymiany i przetwarzania o-
wego RP. Proponowany system Big Data 
i . Celem istnienia takiego systemu jest
kompleksowe wspomaganie

e-administracja, Big Data, analiza danych, wspomaganie decyzji.

Wprowadzenie

danych. Prowad d-
o-

a-
komplek-

sowego wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych w obszarze bezpiecze
stwa narodowego RP.

Pozyskiwanie, integracja i eksploracja danych 
mocno rozproszonych 

1
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, g-
matu Big Data,
prz W chwili 
obecnej nie istnieje w Polsce kompleksowy system informatyczny, który 

takich 

z wielu 
Celem przeprowadzonych prac badawczych przedstawionych w ramach niniej-

szego opracowa
o-

kompleksow

1. Istota b a narodowego RP

n-
ków jego istnienia i rozwoju, za

e-
o-

.
SBN RP

o-
wania i szeregu podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych 
i podsystemów wsparcia (BBN 2013).

o-

h do redukowania ryzyka 
i-

(Protasowicki 2014).

2.

,
volume
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velocity variety
, value). Obecnie 

, i-
d-
r-

obszarów tematycznych, jak
erakcji wielkiej liczby zazwyczaj nieznanych interesariu-

zasobów cyfrowych wytwarzanych w czasie rzeczywistym.

3.

e-
go jego zaistnienie wywier

powoduje
( )

k-
(Jakubczak 2003) e-

d-
miotowyc

o-

Z
narodowym RP.

l-

narodowego. Niebagatelne znaczenie dla sku

o-
-ekonomicznymi, 

politycznymi zar
o-
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(rysunek 1). Unifikacja 

Rys. 1. Ilustracja procesu informacyjno-decyzyjnego opartego na analizie ryzyka

: (Sienkiewicz 2006).

i-
a i obywa-

o-
d-
e-

widywanie wyn
prognoz zmian sytuacji.

Wysokie wymagania stawiane SBN RP w warstwie identyfikacji i przeciw-
-

-decyzyjnych na wszystkich
wojewódzkim, powiatowym i gminnym). Proces informacyjno-decyzyjny rozumia-
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(Bieniok 1999). 
takiego procesu y wsparcia informatycznego przedstawiono na 

m diagramie (rysunek 2).

Rys. 2. Ilustracja wymiany informacji kontrwywiadu wojskowego

.

ob-
pozwoli na zorganizowanie danych o zagro-

efektywnego funkcjonowania SBN RP.
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4. Wymagania

G e wymagania biznesowe postulowane w stosunku do proponowanego 
w

1) utworzenia
d-

;
2) integracji danych wywiado (m.in. 

rozpoznania: osobowego, elektronicznego, pomiarowego i sygnaturowego, 
obrazowego, geoprzestrzennego, technicznego, cyberprzestrzeni, finanso-
wego);

3) utworzenia ych 
go na unifi-
;

4) przeszukiwania danych o charakterze nieustrukturyzowanym,
, z bezpiecze

stwem narodowym;
5)

na o-
dowe RP;

6) tworzenia prognoz na podstawie zgromadzonych danych oraz ich wyko-
rzystania w po
narodowego RP;

7) a-
o-

.);
8)

e-
;

9) zasilania systemu danymi ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi 
i

w tym danymi strumieniowymi (np. audio, wideo itp.).
W celu zaspokojenia ww. i-

najmniej:
1) k-

o-

2) danymi mi
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3) a-

4) przetwarzanie i analizowanie danych strumieniowych w czasie rzeczy-
wistym;

5)
6) tworzenie aplikac
7) e-

y-
zyjnych.

. i funkcjonalnych projektowany 
zintegrowany 

stwa narodowego oraz spójny model oceny ryzyka.

5. Koncepcja architektury systemu

Wykorzystywane obecni

t-
d-

architektury proponowane j

o-

a-

sprawdzone wzorce z obszaru m.in. hurtowni danych, integracji danych, z a-
nia j danych, z danymi referencyjnymi, Big Data, Business Intel-
ligence, Data Mining, przetwarzania strumieniowego itd.

ponenty do raportowania, tworzenia kokpitów i wyko-
nywania Nie-

u-
ryzowanych i stosowania metod wzbogacania danych. N

i-
tektury typowych systemów informatycznych zarówno o charakterze transakcyjnym
(OLTP), jak i analitycznym (OLAP, DWH, BI).
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rysunek 3) przedstawia widok architektury logicznej pro-

Rys. 3.
narodowego

.



Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik 283

1) danych,
2) dostarczania danych,
3) ,
4) analizy danych i wspomagania decyzji,
5) ,
6) ,
7)

i-

strumieniowych (np. wideo
czynników chemicznych, promieniowania, poziomu wód w rzekach i zbiornikach 

y-

warte 

Twitter, Instagram, platformy handlowe itp.) oraz inne niewymienione systemy 
. star-

decyzyjnych.
epozytoriów systemu przy pomocy podsystemu 

a-
lszego przetwarzania 

1) podsystem przetwarzania danych typu Big Data – odpowiedzialny za wy-
dobywanie i anie danych nieustrukturalizowanych do postaci 
analitycznej oraz operacje masowego przemieszczania danych do repozy-
toriów nierelacyjnych;

2) podsystem ETL – odpowiedzialny za wydobywanie i anie da-
nych ustrukturalizowanych;

3) podsystem ukierunkowanego wyszukiwania – odpowiedzialny za przeszu-
kiwanie

;
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4) podsystem przechowywania danych tymczasowych – odpowiedzialny za 

a zasileniem przy ich pomocy zbiorów analitycznych.
ych mechanizmów

1) – dla ustrukturalizowanych danych wolno-
zmiennych;

2) online –

w systemie analitycz-
nym;

3)
do relacyjnych na podstawie zdefiniowanych algorytmów wydobywania 

4)

nych zgromadzonych w: centralnych bazach 
a-

otwartych, bazach danych foresightu, bazach danych referencyjnych.
o-

mechanizmy dostarczane przez technologie takie jak:
1) NoSQL –

strumieni danych, szeregów czasowych, tekstu i innych danych nieustruk-
turalizowanych;

2) relacyjnych baz danych – o-
staci struktur analitycznych (schematów hurtowni danych, data martów);

3) In Memory Data Grids – p a-

wolumenach danych.
k-

algorytmów analizy danych. W warstwie analizy danych i wspomagania decyzji 

1) podsystem analityki opisowej – odpowiedzialny za dostarczanie mechani-
zmów raportowania;

2) podsystem analityki predykcyjnej – odpowiedzialny za analiz danych 
a-

, np. w za-
kresie analizy
ana
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i organiza-
cjami) itp.;

3) podsystem analizy danych w czasie rzeczywistym – odpowiedzialny za 
przetwarzanie analityczne online danych strumieniowych;

4) podsystem wspomagania decyzji – odpowiedzialny za wykonywanie zde-
finiowanych procesów wnioskowania i generowanie scenariuszy rozwoju 

;
5) podsystem automatyzacji dystrybucji informacji – odpowiedzialny za do-

i-
ków analiz lub predefiniowanych cyklicznych raportów.

Podsumowanie

Celem przeprowadzonych prac badawczych, których wyniki przedstawiono 
o-

nej do pozyskiwania, wymiany i przetwarzania bezpiecze
stwa narodowego RP.

takiego zasto-

ostulowany system 
a-

o
astosowanie na etapie pro-

jektowania systemu najlepszych praktyk i wzorców projektowych z obszaru m.in.: 
hurtowni danych, integracji danych, anymi referencyjnymi, Big Data, 
Business Intelligence, Data Mining, przetwarzania strumieniowego. Praktyczne 

e-
-

-
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BIG DATA WITHIN NATIONAL SECURITY THREAT ANALYSIS

Summary

The paper presents a generic model of a platform intended for the exchange of 
threat-related data between the participants of the NSS of RP. The system proposed will 
allow the use of modern IT methods and tools so as to provide an all-inclusive support 
to decision-making processes associated with the identification and evaluation of threats 
to national security. The main purpose of analyses performed within the system will be 
to investigate the impact of a number of factors (circumstances, events) on national 
security in the broadest meaning of the term.
Keywords: e-government, big data, data analysis, decision support.

Translated by Tomasz Protasowicki and Jerzy Stanik
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ZINTEGROWANA TRANSFORMACJA
WA NARODOWEGO RP

Streszczenie

zmian SBN RP. Przedstawiono 
fundam . Wskazan
spodziewane wyzwania e z tym procesem. 

e-administracja,
.

Wprowadzenie

2

,
jego sprawnego funkcjonowania jako 

(organizacji w sensie rzeczowym),
s-

rzystania zasobów w ramach 
SBN RP.

e-
racyjnych, którego funkcjonowanie uregulowane jest szeregiem aktów prawnych 

1

2 System 
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(Konstytucj RP, ustawami niami
normalizacji j-

-organizacyjnym SBN RP jest systemem nie-

ch zmian SBN RP w procesie jego transformacji. Jej 
a-

cyjnie, funkcjonalnie i informacyjnie SBN RP zdolnego do realizacji misji na rzecz 

o-
a-

wionym celem przeprowad
u-
e-

oraz wskazanie 

1.

r-
dzi „

e-
i-

zowana (w podsystemy i ogniwa
z podsystemu (systemu) kierowania i szeregu podsystemów (systemów) wykonaw-
czych, w tym podsystemów operacyjnych (obronny i ochronne) i podsystemów 

)” (BBN 2013).

(Protasowicki 2014) a-

sprawnego 

wykonawczej, któr y-
zysu, jak i wojny (Kitler i in. 2013).
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struktury o-

2. Uwarunkowania

Prowadzone dotychczas w Polsce badania nad SBN RP oraz jego oczekiwa-
y-

( i in. 2014).

,
h-

nicznej.
znej zmierza 

nieuchronnie w kierunku realizacji wizji . Jest ono postrzegane 
r-

, (Sobczak 
2012).

(Boni i in. 2012):
1) ,
2) postawieniu obywatela w centrum uwagi,
3) ,
4)

„ ”

ych technologii 
informacyjnych (Boni i in. 2012).

wszystkich instytucji publicz-

(Boni 
i in. 2012). Informatyzacja Zintegrowana o h
zasadach (Boni i in. 2012):

1)
2) j-
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3) y-
skaniu jak najlepszej relacji otrzymanych wyników w stosunku do zaanga-

4)

Zagadnienia do

. Wymagane jest zatem 
BN RP tworzony w ramach po-

aspekty prawne, organizacyjne, semantyczne i techniczne (rysunek 1).

Rys. 1. 

opracowanie na podstawie: European Commission (2010), European Interoperabili-
ty Framework (EIF) for European public services, Bruxelles.

a-

nich rezultatów wy a-

w ramach SBN RP. Z wielu 



Tomasz Protasowicki 291

. Stanowi to potencjalnie

anych 
a-

nie efektu synergii, a-

cych w kulturze organizacyjnej poszczególnych podmiotów. Konieczne jest wspó
dzielenie informacji i 

d-
m narodowym. Pozwoli to 

e-
informatycznego.

Transformacja posiada obecnie wiel
m-

pa i skali, charakteru itd. (Sobczak 2013) s-
islacyjnych, organiza-

a-

wzr

RP.
a-

twa, podstawowe zasady Informatyzacji Zintegrowa-
nej . Pozwoli to na za-

d-

stwa, jednostki administracji publicznej i inne szeroko rozumiane systemy funkcjo-

i-
ia wy-
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w tworzonej metodyce transformacji SBN RP nie tylko kwestii organizacyjnych, 
i-

zowanych procesów. Metod

, h-

opono-

4.

o-

SBN 

wspomagania procesów realizowanych w ramach SBN RP;

gani-

d-
a-

tycznego;
ych przez jednost-

n-
formacyjnych, technicznych i ekonomicznych w zakresie interoperacyjno-

.
Wskutek przeprowadzenia transformacji oczeki Naj-

w tabeli 1.
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Tabela 1

Obszar

O
rg

an
iz

ac
ja

RP w wymiarze normatywnym, organizacyjnym (biznesowym) i technicznym;

;

uzyskanie

z
biznesowych na podstawie ich udokumentowanych modeli.

In
fo

rm
ac

ja

wzrost stopnia wykorzystania informacji w rozproszonych procesach decyzyj-
nych.

Te
ch

no
lo

gi
a

e-

potrzeb SBN RP;
a-

wykorzystanie otwartych standardów i specyfikacji oraz oprogramowania
z-

nego;

zapewnienie wsparcia teleinformatycznego dla kluczowych procesów bizneso-

granice podsystemów SBN RP;
uzyskanie wysokiego stopnia ponownego wykorzystania elementów technicz-

potrzeb biznesowych w SBN RP.

opracowanie .
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5.

holistycznego w celu stworzenia i opisania jego stanu docelowego 
2014). Pozwoli to suboptymalnych, 

i-
a-

stosowanie koncepcji architektury korporacyjnej (ang. enterprise architecture) jako
o-

service oriented architecture).
Architektura korporacyjna stanowi formalny opis struktury i funkcji kompo-

m-

u-

o-

ia koncepcji architektury korporacyjnej w transformacji SBN 

(rysunek 2).

Rys. 2. Ilustracja kostki Architektury Korporacyjnej SBN RP

opracowanie .
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e-

przyczynowo- h-

procesów biznesowych realizowanych w ramach SBN RP przez systemy teleinfor-

poszczególnymi obszarami biznesowymi i
y-

Budowa architektury korporacyjnej SBN RP wymaga m.in. zastosowania tzw. 
ram architektonicznych (ang. architecture framework a-

RP na bazie koncepcji archite o-
wano wiele ram architektonicznych o charakterze uniwersalnym i budowie kompo-

h ram architektonicznych do 
a-

h nie-

-
- k-
tonicznych TOGAF® jako podstawy budowy architektury korporacyjnej i prowa-
dzenia procesu transformacji.

r-

budowy metodyki dedykowanej 

oraz ich dopasowywanie do zastosowania w specyficznych uwarunkowaniach SBN 
a-

nia jako bazy tworzonej metodyki transformacji SBN RP uznanych ram uniwersal-

z ram dedykowanych sektorowi publicznemu (FEAF/FEA, CEAF, xGEA), woj-
w-

architektury korporacyjnej dopasowane do specyf
cywilny i militarny.

ormacji SBN RP 
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m-

n-
trycznego systemu wsparcia teleinformatycznego. Wykorzystanie przedstawionego 

n-

rysunku (rys. 3).

  

  

 

 

Rys. 3. Ilustracja zintegrowane

opracowanie .

a-
cji,

e-
nianych danych oraz w odniesieniu do systemów wsparcia teleinformatycznego 
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service orientation) jest przejawem 

funkcjonowaniem organizacji

biznesowych i ich wzajemnych relacji zamiast na technologiach wymaganych do 
service

r-

„ ”. Pozwala to na odseparowanie 

o-
odniesieniu do (por. rys. 4):

Services Oriented En-
terprise, SOE),

Services Oriented Ar-
chitecture, SOA),

g. Services Oriented In-
frastructure, SOI).

Rys. 4.

opracowanie .

j-
i r-

z-

y-
n-

.
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Podsumowanie

Celem przeprowadzonych prac o-
o-

z SBN RP.
a-

rakterze rewolucyjnym. Jej przeprowadzenie p o-

Uzyskane dotychczas w tym celu 
( i in. 2014)

odpowiedniej metodyki transformacji SBN RP, o-

im
kandydatem,

e-
go systemu, jakim jest SBN RP. j-

jednak dalsze prace badawcze 
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AN INTEGRATED TRANSFORMATION OF THE NATIONAL SECURITY 
SYSTEM OF THE REPUBLIC OF POLAND

Summary

The paper presents general assumptions for an integrated approach to the trans-
formation of the National Security System of the Republic of Poland (NSS RP) based 
on the Enterprise Architecture concept. The analysis covers the background elements 
with the strongest and most direct impact on the NSS RP transformation process. Paper
also identifies the expected benefits and challenges associated with this process.
Keywords: e-government, enterprise architecture, national security system, change 
management.
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EKONOMICZNE PROBLEMY PRANIA BRUDNYCH PIEN

Streszczenie

e-
l-

próba wskazania,
nionych prze-

Wprowadzenie

p-

z-
ze strony podmiotów nabytych lub nadzo-

m d-

t-
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Fülbier 1999, s. 56).

1.

p-
stwa ich e-

t-

a-
– jego zdaniem – do zmniejszenia

utrudnione i wzrost jej znaczenia –
ursy waluto-

o-
o-

spodarki wolnorynkowej1.
em 

– w tym fundacje – które powinny 

-Szymala 2012).

u-

1 -
i mikroekonomii. Geld wäscherein Motive – For-
men – Abwehr. Eine betriebswirtschaftliche Analyse,

Zdaniem M. Prengela –
w aspekcie makro- i mikroekonomicz Banche e riciclaggio. 
Analisi economica e regolamentazione, Milano 1994.
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marginesie odnotujmy, 

299 k.k. -Szymala 2009).
z-

wojowi stosunkó

y-

polityków. 

o-
a-
y-

ch (91), Kaj-
manach (15), Bermudach, Jersey (po 12) i Wyspie Man (7). 102 firmy zarejestro-
wano w USA. 

e-

Szwajcaria z 76 firmami.

ko

tys. ludzi karaibskich wysepkach oficjalnie zarejestrowano 500 tys. firm. Liczba ta 

2.

e-
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podejrzane transakcje, wspólnicy kupili np. bank EuroFed zarejestrowany w Anti-
Guernsey, 

w e-

Tabela 1

Kwoty zdefraudowane przez niektórych przywódców

Lata Przywódca – kwota

1967–1998 
Hadji Mohamed Suharto – prezydent Indonezji 

– kwota szacunkowa –15–35 mld dol.
1965–1986 Ferdinand Marcos – prezydent Filipin – 5–10 mld dol.
1965–1997 Mobutu Sese Seko – prezydent Zairu – 5 mld dol.
1993–1997 Sami Abacha – przywódca Nigerii – 5 mld dol.
1991–2000 Slobodan Milošev – prezydent Serbii – 1 mld dol.
1971–1986 Jean Claude Duvalier – prezydent Haiti – 300–800 mln dol.
1990–2000 Alberto Fujimori – prezydent Peru – 600 mln dol.
1996–1997 Pa o arenko – premier Ukrainy – 100–300 mln dol.
1997–2012 Arnoldo Alemán – prezydent Nikaragui – 100 mln dol.
1998–2001 Joseph Estrada – prezydent Filipin – 80 mln dol.

„Dziennik Gazeta Prawna nr 24 z 4–6 lutego 2011.

do tzw. 
rajów

których nie ujawniono postronnym stronom. Jednak, jak pisze M. Potocki
(2011) o-

y-

a-
o-

r-
–

niedawno obalony prezydent Zin al-
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w Szwajcarii, a na nich co 

-au-

y-

think tanku Global Financial In
150 mld ukradzionych dolarów.

o-
.

e-
e-

’em Pompidou, François 
Mitterrandem, Jacques’em Chirakiem i Nicolasem Sarkozym. 

– Transparency International i organizacji Sherpa – Bon-

Nguesso i lider Gwinei Równikowej Teodoro Obiang,

y-
icjalnie zarabia 15–30 tysi

–

ji, 
a my przymykamy na to oczy –
International Daniel Lebè o-
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– Wielu obywateli Gabonu nie ma 
itnej, edukacji ani opieki lekarskiej. Tu nie chodzi o kwestie 

– ègue.

opozycji przeciwko prezydentowi Denisowi Sassou Nguesso. W ramach docho-

Nguesso o-

i-
a-

– sa na odkrycie prawdy. Pieni
– ègue. 

3.

Polsce 
, a przy okazji unijnych dotacji jest okazja do prania brudnych pie-

odnawialnych –

F

–

–
e-

niami do emisji CO2 r-

go podatku. Cz

tys. euro.
podmiotów, –

o-
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– Najprostsza metoda to ustawienie transakcji nieru-

w-
a-

4. Zyski z

o-
, e

galnego ulicznego handlu narko-
tykami albo,

e-
których z indykatorów „podziemnej ekonomii” i jest zbyt fragmentaryczna lub 

roku – twierdzi 
172 t – podaje ONZ, natomiast o 400 t mówi poufny 

kanie, o i-

e-
boliwijskich kalkulacji. Pytanie: (Prengel 2003, 

s. 110).
Dane szacunkowe co do zysku z tzw. (nielegalnego) handlu ulicznego (kon-

dla kokainy, a nawet do 2000 dol. dla heroiny (Siska 1999, s. 25 i nast.).

Podsumowanie

Z
o-
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blem polega na 
o-
l-

a
l-

kiego rodzaju, przynos

i handel nimi. Dane s e-
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ECONOMIC PROBLEMS OF MONEY LAUNDERING

Summary

All activities designed to conceal the true source of illegal income obtained from 
criminal activities and give them the legal origin of birthmarks is called money launder-
ing. Money laundering is the legalization of profits gained from criminal activity. The 
aim of this article is an attempt to indicate that the funds derived from money launder-
ing are a threat to the economic system of the country. The funds derived from the 
committed economic crimes, give rise to huge capital, which serves, among others, to 
acquire part of the legal economy for the funds obtained from the suspicious transac-
tions.
Keywords: money laundering, illicit trafficking, suspicious transactions.

Translated by Marta Maciejewska
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METODOLOGI AD ROZWOJEM
ACYJNEGO

im rewers – .

Streszczenie

system of 
systems
wielorakich relacji

metodologiczne, model rozwoju.

Wprowadzenie

o-

k-

1
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– postrzeganych jako pozyt o-

do pozyskania „wszelkiej informacji o wszystkim (wszystkich)”. Nie br

stwa informacyjnego”, technologie informacyjne (teleinformatyczne), 
-militarnych 

, ,
owszechnej cyberprzes i-

gilacji i dotkliwej dezinformacji.
i-

pierwszym wymogiem chwili obecnej jest budowa skutecznych systemów 

-gospodarczy. Kumulacja i koincydencja 
– tendencji o cechach uniwersalnych i globalnych,

radygmatami 
r-

macyjnego ( .

informacyjnego 
-

o-
gii informacyjnych cyjna, system of systems). Nie brak 

(Bendyk 1999).

1. Paradygmaty i megatrendy

(system of systems)
o-

i odczuciem braku uzyskana

ch .
e-
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wybór modeli i metod a-
nych zarówno z poznawczego, jak i pragmatycznego punktu widzenia. Paradygmat 

m i nowatorskim
informacyjnego trudno 

deli i kon-
ceptualizacji (tabela 1).

e-
mowemu. Zmiany paradygmatu w is stan swoistej koegzystencji
postaw: redukcjonizmu i holizmu, systemizmu i procesualizmu (ewentyzmu) oraz 
netyzmu, czyli pewnego eklektyzmu metodologicznego.

Tabela 1

Ekonomia
Oparta na transferze informacji i wiedzy.
Globalna gospodarka zorganizowana wg modelu sieci.

Kultura

a-

informacyjnym. „Wykluczenie”:
Asymetria w spo

lokalizacji w cyberprzestrzeni 
r-

tradycyjnej organizacji tych proce-
sów. y-
ko cyberwar, net war. 

(Castells 2003).
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y-

cywilizacyjnym po-
. i 80.

nego, globalnych tendencji: od

inform -Tech), od 
hierarchii do sieci itp.
(1) gigatrendy – trendy cywilizacyjne, o charakterze ponadnarodowym, globalne; 
(2) megatrendy – tr o-
wych o-

z-
-

2. Bariery metodologiczne

czyli sytuacji nowej, niepewnej, trudnej itp., co
(dyscypliny).

pokonywania niekiedy wielu przeszkód, 
(luki, niedobory), jak 

Bariera komunikacyjna. . i 50.

L. von Bertalanffy’ego nie stwo y-
i-

,
afor i modeli” 
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i No-
wak 2009).

Bariera systemowa.
o-

em holistycznego paradygmatu, identyfikowanego przez zestaw 

element narracji (np. polityczny ruch systemowy lub antysystemowy itp.). 

dla paradygmatu holistyczno-
-systemowego.

e-
In-
a-

– w badaniach z zakresu naukowej 
– kontekstu, kt , s-

a-
k-

tworzenie nowej dyscypliny, ile na lepsze, w znaczeniu epistemologicznym, 
e badanego zagadnienia na gruncie teoretycznym i/albo na trafniejsze

projektowanie
n-

e-
,

com-
plexity theory).

o-

kania potrzebnych informacji, brak 
e-

jest ograniczona, wobec czego w sytuacjach decyzyjnych niekiedy wy-
ile
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i-

(w sensie teorii zbiorów rozmytych), a-

z istnienia 

teoria chaosu jest

Bariera strategiczna. Wojciech
y-

zbudowana z kilku ze
znanymi z analizy systemów dynamicznych, takimi jak efek-

ty
do

(nieprze-
w-
i-

Rys. 1.

(Lamentowicz 2015, s. 210).
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3

zainteresowania (ba-
e-

1.
em – obiektem poznania); 

2. e-
a-

3.

zjawiska.

Podsumowanie

i-

o-

Prognozowanie 
studia 

w aspekcie i-
ki scenariuszy i opinie ekspertów, wspomagane przez informacje z monitoringu 

i-

paradygmatu 
historycyzmu.
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Rys. 2. a-
cyjnego

opracowanie 

Megatrendy, 

globalne

Wyzwania 

regionalne

informacyjnego

e-

KRYTERIA 
EWALUACJI

Instytucje i organizacje 
o-

dowe), GUS, CERT

Systemy doradczo-eksperckie 

Szanse rozwojowe

Presja ekonomiczna w stosunkach 

Krajowe i zagraniczne kryzysy 
finansowe

w-
cowo- o-

energetyczny

Poprawa sytuacji demograficznej,
edukacyjnej, zdrowotnej

gospodarki, zatrudnienia

WYZWANIA

szanse

ocena ocena

SzanseMapy 

RYZYKO

Think Tank 

Monitor ekono-
miczny globalny
Europejski 
monitor ekono-
miczny
CASE – Centrum 

-
Ekonomicznych
RAND

Korporacje transnarodowe (niekontro-
lowany rozwój)

Terroryzm. Kryzys migracyjny. Konflikty 
lokalne

Sprawne,

FORESIGHT
Badania roz-

e-

informacyjnego

-

STWO INFOR-

MACYJNE
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE RESEARCHES 
ON THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY

Summary

In the article, the essentials methodological problems of the researches regarding 
the information society are presented, the perception of the current information society 
as the “system of systems” included. Also the complexity of the societal structure as the 
process steerable to some extend only, and the net of multifaceted relations(feedbacks) 
are described. The methodological barriers and the general model of the researches on 
the development of the information society are formulated.
Keywords: information society, model of development, system of systems, methodo-
logical barriers.
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RGANIZACJI

Streszczenie

W artykule autorzy podejmuj y-

i znaczenie istotnych czynników ryzyka, ich identyfi-
procesu zarz

dzania ryzykiem o-
wanie. Podsumowanie przedstawia pozytywne konsekwencje prowadzenia procesu 

,

Wprowadzenie

dsi
o-

a-
tegicznego pr o-

s-
temu/procesu

1



322

a projektami, a celami, kontrola i audyt we-

t-

a organizacji jest 
o-

którego w

e-
u-

1.

(Sienkiewicz 2007, s. 47) a-
o-
o-
z-

nych i jego funkcjonowania e-

o-

niebezpiecznym 
Tworze ) ma natomiast na celu zmniejszenie ludz-
kich obaw i strachu przed tym, u-

zatem jedynie o ogranicze-

Rys. 1. stwem

o
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to dzie zapo-

nie pe
warun

uzyskiwane poprzez wbudowanie do 

– r-

organizacji z punktu w
i

przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. y-
wa

o

1. organizacji

biznesowych wyspecyfikowanych w misji lub wizji organizacji;
2.

e-
organizacji;
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3. z po-
a-

, n-

cjonowania organizacji 
takich 

jak np.:
–

wykonawcze procesy biznesowe;
– system -decyzyjne, de-

wykonawczego;
– zarz

dzania;
– rodukcyjny lub system za-

nia.
a-

– naturalne: powodzie, warunki pogodowe, huragany itp.; 
– , np.: energetycznych, informatycz-

nych itp.;
–
–

– de

o-

poprzez: 
– permanentne zapobieganie powstawaniu poszczególnych rodzajów zagro-

–
a-

–
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– a-
mi, po ich wyeliminowaniu. 

dziedzinowych
– nie tylko poprzez 

zdarzeniom systemowi zabezpiecze

–
– przygotowanie podmiotu na wypadek uaktywnienia danego rodzaju zagro-

i d
–

–
o-

ami e-

–
– przygotowaniem kancelarii 
– mechanizmami ymi
–

st

dwa podsystemy (rysunek 3):
– o-

nawcze;
–

procesy informacyjno-

wykonawczy.

organi-
zacji i-

o-
nawczy e-

odsystemy (rysunek 3).
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Rys. 3. Organizacji

o

Zadanie, jakie ma do , to 
organizacji – e-

– z nimi w odpo-
wiedni sposób oraz przywracanie sytuacji do stanu pierwotnego

w organizacji
z jedno-

progu 
tym ryzykiem.

2. Zarz dzanie ryzykiem w organizacji

„Z
nalizy, wyceny i nadzoru 

ryzyka (rysunek 4).
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Rys. 4. Model procesu nia ryzykiem w organizacji

o

czynniki ryzyka. Dlatego 

– y-
;

–
;

–
e-

przewidywalnych. 
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o-

o-
tu. zada-

kry-
zysowa.

zakres, na 

ele-
mentem sie analizy

w zakresie: e-
dukcji ryzyka, . Te 
istotne informacje, z punktu widzenia 

s-
temów

y-
tanie: y-
kiem?

d-
nych, o-
prawne. iza-
cji braku-

i redu-

3. ykiem 

, ale 

a-

, e-

a-
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nich i opisanymi konkretnymi 

o-
e-
o-

a-

e-
o-

niecznych zmianach struktury za
ponownego jej projektowania. Standard ISO 31000 zaleca projektowanie struktury 

,
wzajemnymi relacjami.

r-

(Federation of European Risk Management Associations, FERMA) czy ameryka
ski Enterprise Risk Management –
Korporacyjnym –
opracowany przez Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Com-
mission (COSO).

a-
y i oceny ryzyka oraz reakcji na ryzyko, a 

i jest wspólna metoda 

a-
kresie 
w zakresie wyceny i oceny ryzyka znajduje zastosowanie:

1) i-
a-
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2) ó-

1 dyrektywy 2008/57/WE.
w przypadku, o którym mowa w akapicie pierw-

i o e-

y-

4.
– elementy dobrej praktyki

systemu 
rganizacji, u-

–

oceniany system; 
– o-

– y-

d-
stawi e-

nia ryzy

1. Ustanowienie kontekstu – zebranie wszystkich informacji o organizacji ma-
ych

2. Analiza ryzyka – systematyczne wykorzystywani

r-
a-

wanych czynników ryzyka na funkcjonowa-
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w-

3. Szacowanie/estymacja ryzyka – o-
ami tymi : rachunek 

zysków i strat, obawy uczestników i inne zmienne, odpowiednie do oceny 
a-

Przyk ady r nych metod i podej do 
estymacji ryzyka w bezpiecze stwie informacji mo na znale w za czni-
ku E normy ISO/IEC 27005:2014
stwie informacji. oznacza spisany zbiór zasad, które 

; „sys-
s-

w-
yzyka.

4. Wycena ryzyka – ó-
–

n-
cji na ryzyko.

5. Estymacja ryzyka polega na przypisaniu warto ci prawdopodobie stwu 
i nast pstwom ryzyka. Warto ci te mog by ilo ciowe lub jako ciowe. Es-
tymacja ryzyka jest oparta na oszacowanych nast pstwach i prawdopodo-
bie stwie. Dodatkowo mo na bra pod uwag rachunek zysków i strat, 
obawy uczestników i inne zmienne, odpowiednie do oceny ryzyka. Esty-
mowane ryzyko jest po czeniem prawdopodobie stwa scenariusza incy-
dentu i jego nast pstw.

6. – j-
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Rys. 5.
organizacji

o
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7. Akceptacja ryzyka/kryteria akceptacji ryzyka –

e-
niami. „Kryteria akceptacji ryzyka” – kryteria, na podstawie których oce-

a-
a-

8. Informowanie o ryzyku – prow e-

a-

o-

t

2.

Podsumowanie

d-
metody, techniki lub narz

dzia
, a-

o-

jednak

wspo-

2 Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej ” oznacza planowane 
stosowanie polityki,
(DzU nr 108/4, art. 3.6).



334

przyczynia raz uzyskania spójnych, porównywal-

e-
tarannego 

a-
a-
o-

nieczne jest stosow y-
kiem w organizacji, a nie ocena ryzyka tylko dla poszczególnych obszarów. W tym 

k-
ci organizacji:

Analiza ryzykiem jest sk adow
e-

analiza ryzyka bazuje na najlepszych praktykach oraz dost pnych ród ach infor-
macji, takich t-
kich interesariuszy, obserwacje, prog

organizacji, bo tylko wtedy przynosi oczekiwane wyniki. Automatyczne przenosze-
kwencji 

ryzyko, o-
e-

a-

odpowied
i-

w wyniku zdarzenia strat.
Analiza ry
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i-

s-

w otoczeniu, priorytety a-
w-

za-
e-

zidentyfikowane czynniki ryzyka.
o-
y-

tem” na ryzyko,
a-

lenie „wspólnego zrozumi a-

efektywnej komunikacji, jak i wprowadzen

rzegane jest 
a-

i-
cze) lub zlok d-
dzia

n-
dardowego modelu wyceny i oceny ryzyka. 
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THE RISK ANALYSIS AND THE RISK MANAGEMENT 
AS BASIC COMPONENTS 

OF THE SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION

Summary

In the article authors are taking issues of the risk analysis and of risk management 
in the generally understood organization and of the influence on her safety. They are 
emphasizing the weight and the significance of conducting constant analysis of essential 
risk factors, their identification and the manner with them. The article contains also an 
inspection of the process of the risk management with so-called taking into account 
“best practices” being applicable to it. The summary is showing positive consequences 
of leading the process of the risk management by organizations, as well as the problems 
associated with his practical accomplishment.
Keywords: risk analysis, risk management, models of the risk management, risk man-
agement in the safety of the organization.

Translated by Jerzy Stanik
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Akademia Obrony Narodowej1

PROGNOZY ROZWOJU RYN STWIE INFORMACYJNYM

Streszczenie

Perspektywa finansowa lat 2014– z-
Efektywny rynek pracy jest jednym z kluczowych 

czynników, u-

ma znaczenie strategiczne, e-
,

technologie ICT, rynek pracy, nowe zawody.

Wprowadzenie

Projekt programu operacyjnego Polska Cyfrowa (MAiC 2014) jako szczegól-

Internetu w-
nikom e- e-

2

pracy.

1

Wydziale Bezpi
2 o-

, Szczecin 
2013.
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o-
o-

nalogii, perspektyw przy-

b-
i ,

.
z-

cza systemów mobilnej komunikacji, Internetu, rozwoju systemów kontroli, takich 

poziomu ci y-
t-

ków jest pr
a-

1. cy

Wraz z rozwojem
j-

sca pracy. uktu Krajowego Brutto to 
ok. 5%. w 2020 roku ma 9% do 13% PKB. W fir-

Polsce (dane IDC).
W przewiduje dalszy, ale umiarkowany rozwój ryn-

odnot tylko 
z zakresu hostingu infrastruktury (hosting infrastructure services, 17,5% CAGR, 
2013– hosted application management,
17,6% CAGR, 2013–2018), 

dodatkowo wykreowanych miejsc pracy w sek
w trzech o-
gie informacyjne:

1. Sektor u ych: informatyka, turystyka, transpo
biznesowe.

2. Sektor u ych: sektor edukacji i zdrowia.
3. Sektor u osobistych: kultura, rekreacja i wypoczynek.
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ubezpieczeniach i administracji publicznej. Technologie dla rynku pracy

naszego rynku pracy 

niskie pensje, 

, ale mniej zara-
.

Tabela 1

Szanse 
nowe formy pracy,

powstanie nowych zawodów, nowe miejsca 
pracy, zmniejszenie bezrobocia,

polepszenie warunków pracy,

minimalizacja kosztów utrzymania powierzchni 
biurowych

przez automatyza-

i rolnictwie,

l-

W najkorzystniejszej i-
kacjach zawodowych. W 2015 roku , a stopa 

, c
(7%) z 2008 roku.

-gospodarczego regionów.

2. Aktualne trendy na rynku pracy IT w Polsce

kich 

umie w zakresie programowania SAP, testowania oprogramowania, 

mobilnych. Na zatrud
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i tester w projektach wykorzyst technologii, jak: 
Java/JEE, NET, C++, iOS, Android, Windows Phone OS oraz HTML 5, CSS 3 
i JavaScript. tualizacji, komunikacji bliskiego za-

u

J ,

dzanie czasem w ramach realizowanych projektów czy 
Informatyka od 2013 roku jest najpopularniejszym kierunkiem studiów 

w Polsce (rys. 1) a.gov.pl w roku akademickim 2014/2015 o
na i

Rys. 1. Liczba studentów i absolwentów kierunków informatycznych

dane GUS.

runku 

, ,
zapotrzebowanie na specjalistów ICT (Migracje zarobkowe Polaków, Work Service). 

0 roku
800 tys. specjalistów IT. y-

absolwen-
a-

nicznych pracodawców.

3. Rynek pracy a

o-
istów w zawodach, których do tej pory nie 
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n-
Wzrasta popyt na pracowników 

czenie charaktery-

o-

eraz poszukiwanych zawo-
dach, takich jak: researcher e-

r-
chiwach, dydaktyk medialny, broker wiedzy, organizator pracy wirtualnej czy ana-
lityk systemów komputerowych
e-commerce manager, specjalista ds. e-marketingu.

i spadku liczby miejsc pracy w poszczególnych zawodach dla lat 2012–2020. Wy-

analitycy i doradcy finansowi –
i-

– ru-

bsolwenci kierunków takich, jak chemia, biologia 
czy matematyka, bo prognozowany jest rozwój takich sektorów, jak biomedycyna 

u
ych, okulistów, fizjotera-

peutów, i opiekunów medycznych.
y-

Podsumowanie

pracy, .
, a

na kilkadzie-
a-

cji zarobkowych do krajów Europy Zachodniej. Natomiast krajowy rynek pracy 
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informatyków pozostaje atrakcyjny dla migrantów spoza UE, przede wszystkim dla 

Trendy demograficzne (migracje i demografia) wobec dynamicznie rozwijaj
uelastycznie-

e-
,

szersze wykorzystanie robotyzacji, machine learningu i automatyzacji powtarzal-
nne zasoby ludzkie, które 

nowe o-
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LABOUR MARKET DEVELOPMENT FORECAST 
IN THE INFORMATION SOCIETY

Summary

The financial perspective for 2014–2020 opened another chance to support the 
development of the information society. The draft operational program Digital Poland 
as particularly important goals provides for strengthening the foundations of digital 
development of the country, on the basis of broad access to high speed internet access, 
efficient and user-friendly e-public services and ever increasing level of digital literacy 
of society. In the context of the so-formulated goals extremely important is the identifi-
cation of needs that in the coming future will shape the labor market. The paper is de-
voted diagnosis of the situation on the labor market and to identify issues and trends 
important to the social security for which is based on job security. The emerging situa-
tion is of strategic importance for predicting labor market trends are particularly rele-
vant in the context of demographic change and thus the future of the country.
Keywords: ICT, labor market, new professions.
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KATARZYNA WARZECHA
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach1

SMARTFON W EDUKACJI I KOM IMNAZJALNEJ
IZMEM

Streszczenie

Tempo przemian cywilizacyjnych i intensywny rozwój technologii informacyjnej 

d-
,

– smartfony.
luczowe: .

Wprowadzenie

2

,
tabletu,

4 godzin 51 minut. Z danych statystyc

1 ia. 
2

http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-2015[
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tkuj
one 147% populacji krajowej). W Polsce 

%), grania w gry (12%), wykorzystywania telefonu do 

1. Edukacja – smartfonów

Rozwój technologiczny implikuje 
codziennym, jak i w procesie edukacji, i-

-learningu 
i m- Widoczny rozwój 
e-learningu 
(Learning Management System),
E-learning to szeroki zakres aplikacji i procesów przekazywania wiedzy z wykorzy-

e-
o-
o-

siadanej wiedzy. 
Mobil Learning (m-learning) to bardziej nowoczesna forma e-learningu, której 

– iPho-
ne’ów) oraz tabletów – -learningu jest 

wykonywanych przez nich (Lubina 2007). Coraz bardziej popularny iPad jest wy-
korzystywany do celów badawczych, dydaktycznych i informacyjnych (Gmiterek 
2013). M-

iejsce z dost

2. kacyjnych aplikacji na smartfony

telefony komórkowe do 
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m

,
bez ogranicze d-

– Aplikacja Anki3 – przydatna do
przyspiesza i uatrakcyjnia pami

. P d-
nej a sobie 

karty, z odpowie-
. Karty programu Anki nie m np. grafiki 

w komputerze o-
bil nline, z in-

.
– Duolingo4 – to apl

n

wyniki.
– Ortografka –

. Program i pomaga w zapa-
W aplikacji d

nauki oraz sprawdzianu.
– Edukacyjne programy na YouTube

specjalistów z danej dziedziny, filmy
w szkole:

- Polimaty5 (autorem jest ) –
z: historii, medycyny, sztuki, psychologii;

- SciFun6 (autorem jest Darek Hoffmann) – tematy
z: fizyki i astronomii, robotyki, ewolucjonizmu, astrobiologii, lo-
tów kosmicznych oraz inteli-

.

3 AnkiOnline, .
4 Duolingo, https://pl.duolingo.com/ 11.01.2016].
5 .
6 .
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– U
dla systemu Android t-
nik kodów kreskowych lub powierzchniowych (QR Code). Przy pomocy 
dwuwymiarowych kodów kreskowych z-

przygotowanej kartkówki,
prezentacji edukacyjnych zamieszczo-
nych w Internecie. Gdy odpowiedni kod 
podczas prezentacji na lekcji), czesny smart-

.
– Google Goggles wbudowany ogle 

(dla systemów iOS i Android) – program, który wyszukuje informacje 
w Internecie na podstawie , np. obiekty ar-

Aplikacja korzysta 
z oprogramowania AR, które rozpoznaje widziane 

(Hojnacki i in. 20137).
– Smartfon do zapisu trasy

mob r-
nik GPS i program do rejestracji trasy, wówczas zrobiona zostanie doku-
me ) o-

przeprowadzi 
kartograficznych w realnych zastosowaniach, dokona analizy i-
tarnych – map Google itp.), matematyczne (porówny-

ometrii analitycznej
).

– e-dzienniki – w
, w te-

lefonie komórkowym na bie a-
.

– World Countries All-In-One – encyklopedia o 260 pa
stwach, zbiór danych jest instalowany na telefonie.

– Aldiko ebook reader – to czytnik e- Android.
– SuperMemo World – to oprogramowanie edukacyjne, które zawiera kursy 

.

7 Publikacja skierowana do nauczycieli, opracowana w ramach projektu „Moj@ Eduka-
cja” (2013) finansowaneg ., wydanie 2013, red. j-
nacki, Thin http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=718.
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– Graphing Calculator by Mathlab –
matematyczne: kalkulator, szkicowanie wykresów, liczenie pochodnych, 
ekstrema funkcji, przelicznik miar8.

Telefony komórkowe, ,

. Z l e-
siadywanie w Internecie czy wykorzystywanie telefonów komórkowych do bycia 

a-
technologiami komunika-

o-

a-
niem go w i Orzechowska 2014).

od telefonu komórkowego nie jest zjawiskiem jednorodnym i dlatego 
e-

nie od posiadania nowych modeli z-
mów telefonicznych, uz
telefonu.
(Martinotti i in. –20 lat, w tym 

ánchez-Martinez i in. e-
11–18 lat (Lopez-Fernandez i in. 2014). Zdaniem Lu (Lu i 

in. 2011) 
. Na podstawie 

czwarta bada-

%
w wieku 13–2

i Potembska 2011). Badania wskazu-

i wysokim poziomem depresji (Izdebski
i

8 -pomoce-
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o-
wadzono badanie uczniów w wieku 13– r-
stwa), ia przez o-

o-

w-
ska 2009)9.

e-
prowadzono w okresie 12.2013–
rozdawanej10.
celowego – kwotowego11.

Na rysunku
, od 

jakiego wieku podanego w l

9 KBUTK 
i-

enie od funkcji aparatu telefonicznego; enie od SMS i rozmów; komuni-
– czyli preferowani

rozmów telefonicznych oraz SMS-
http://www.badanianadschizofrenia.org/dat/files/1016_art._nr_40_Pawlowska2.pdf [d
31.07.2014].

10

pomiaru
11

–15 lat znanej ze 
e-

–15 lat 

15 lat. Próba badawcza (po od
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Rys. 1. 

0–
, r-

ny, , oraz telefon komórkowy, który 
unku 1 do 

szkole
6–12 lat) –

fon komórkowy (53%). Pierwszy telefon 

ternetu –

y-
a-

n dostali
w wieku 6,91 roku

10,43 roku) 
– a-

u-
ter stacjonarny na laptop, a telefon komórkowy na smartfon. 
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a-
%

komórkowego). 

Tabela 1

Liczba i odsetek uczniów szkó
12

Osoby
Kobiety

N % N % N %

103 66,0 70 76,1 173 69,8

48 30,8 22 23,9 70 28,2
5 3,2 0 0,0 5 2,0

Razem 156 100 92 100 248 100

*
osób (2,0%),

.

.

a-
e-

a-

komórkowego). 

12 y-

y-
– alfa Cronbacha jest wysoki i wynosi 0,9.
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-Studenta. W analizach d-
– dane zawarte 

w tabeli 2. 
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 2,

o-
0,05). 

Tabela 2

oraz 

Wynik ogólny 
KBUTK

t p

m1 S1 m2 S2

17,09 7,62 46,07 14,05 -16,82 0,001

Kobiety 18,95 7,08 46,94 14,93 -12,92 0,001

14,34 7,61 43,95 11,72 -11,14 0,001

.

m2 = 46,07; S2

m1 = 17,09; S1 = 7,62). 

w grupie ko l-

wyniki z testu KBUTK (m2 = 46,94; S2 e-
fonu (m2 = 43,95; S2 = 11,72).

i-

e-
niem od telefonu komórkowego w poszczególnych podskalach testu, co obrazuje 
rysunek 2.

e-
niem od telefonu komórkowego uzyskiwali znacznie o-

o-
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-

rozmów i SMS- e-

telefon komórkowy, posiadanie przy sobie drugiego, zapasowego telefonu).

Rys. 2. Poró w-
skiej i E. Potembskiej przez uczniów szkól gimnazjalnych o-

na podskale testu

Otrzymane wyniki zawarte na rysunku 2

od telefonu komórko-

rozmów i SMS- o-
pomi

k-
cji telefonu i w podskali potrzeba akcept d-
nie wyniki w tych podskalach

N

- u-
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i SMS-ów (wsp. korelacji r = 0,671) o-
i-

Tabela 3

-
dla wyników uczniów 

Potrzeba akceptacji od funkcji 
aparatu

od rozmów 
i SMS-ów

Komunikacja 

Potrzeba akceptacji 1 0,465** 0,689** 0,687**

funkcji aparatu
- 1 0,385** 0,415**

rozmów i SMS-ów
- - 1 0,671**

d-
nia

- - - 1

** - Korelacja jest istotna na poziomie 0,01.
.

Podsumowanie

,
l-

wiele nowych, dotychczas nieznanych problemów i zagro – korzy-
sta e-
nia –

y-
wania no

o-
a-

mobilnych. Rodzice, y , powinni zwra-
, e-

, przez nich wykorzystywane.



356

Literatura

1. Behera K.S. (2013), E- and M-learning. A Comparative Study, „International Jour-
nal on New Trends in Education and Their Implications”, Vol. 4, July, Article 08.

2. Gmiterek G. (2013),
szym, „E-Mentor”, nr 2.

3. Hojnacki L., Kowalczuk M., Kudlek K., Polak M., Szlagor P. (2013), Mobilna 
edukacja, M-learning, czyli (r)ewolucja w nauczaniu – poradnik dla edukatorów,
Think Global sp. z o.o., Warszawa, http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/
doccontent?id=718.

4. Izdebski P. . (2013), Personality variables and depression as determi-
nants of problematic use of mobile phones in Poland, „Polish J Appl Psychol” 11.

5. J., Orzechowska A. (2014), Siecioholizm i
, w:

, Wydawnic-
two Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

6. Lu X., Watanabe J., Liu Q., Uji M., Shono M., Kitamura T. (2011), Internet and 
mobile phone text-messaging dependency: Factor structure and correlation with 
dysphoric mood among Japanese adults, „Comput Human Behav.” 27 (5).

7. Lubina E. (2007), M-learning w strukturze metodycznej e-learningu, Ce-mentor”, nr 5.
8. Lopez-Fernandez O., Honrubia-Serrano L., Freixa-Blanxart M., Gibson W. (2014),

Prevalence of Problematic Mobile Phone Use in British Adolescents,
„Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking”, 17 (2).

9. Martinotti G., Villella C., Di Thiene D. et al. (2011), Problematic mobile phone 
use in adolescence: a cross-sectional study, „J Public Health”, 19 (6).

10. Potembska E. (2009),
), „Bad. Schizofr.”, 10.

11. ., Potembska E. (2011),
komórkowego mierzonego Kwestiona o-

13 do 24 lat, „Curr. Probl. Psychiatry”, 12 (4).
12. Sánchez-Martinez M., Otero A. (2009), Factors associated with cell phone use in 

adolescents in the community of Madrid (Spain), „Cyberpsychol. Behavior”, 12 (2).
13. Warzecha K. (2015), n-

tów, w: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki o-
we Uniwersytetu S
Szczecin.



Katarzyna Warzecha 357

SMARTPHONE IN EDUCATION AND COMMUNICATION JUNIOR HIGH 
SCHOOL STUDENTS – RISK OF ADDICTION TO MOBILE

Summary

Pace of changes civilization and the rapid development of information and com-
munication technology (especially the Internet and mobile devices), has an essential 
influence on the younger generation that often can not do without modern means of 
communication in everyday life. The article indicates the potential and threats posed by 
modern means of communication – smartphones. 
Keywords: youth, applications, education, smartphone, dependence on mobile. 
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