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Wstęp

Współczesność znaczona jest dostępem do informacji. Powszechność Internetu sprawiła, 
że pozyskiwanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie informacji pomiędzy ludźmi, or-
ganizacjami oraz maszynami niweluje ograniczenia przestrzeni i czasu. Era algorytmów 
napędzająca rewolucję przemysłową 4.0 kwantyfikuje realność wzrostu gospodarczego 
gospodarek (w tym Polski) dzięki rosnącej automatyzacji w przedsiębiorstwach oraz po-
jawianiu się nowych rynków pracy, w tym nowych zawodów oraz nowych miejsc pracy. 
Ta rewolucja nie jest jedynie kolejną po erze maszyn parowych, elektryczności, elektroni-
ki i automatyki. Cyfrowość i sztuczna inteligencja sprawiają, że przenikanie świata fizycz-
nego oraz cyfrowego jest faktem. Diametralnej zmianie ulega wiele aspektów życia oby-
wateli świata XXI wieku. Wzrost liczby danych oraz rosnąca moc obliczeniowa kompute-
rów intensyfikują potencjał rozwojowy gospodarek. Przewiduje się, iż do 2020 roku okre-
ślony poziom umiejętności cyfrowych, konieczny do realizacji zadań na danym stanowi-
sku pracy, będzie wymagany w 90% wszystkich zawodów, a inteligentne i zwinne (agile) 
podejście do organizacji i zarządzania procesami biznesowymi jest jednym z wiodących 
obecnie trendów w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Zagadnienia poruszane w ramach sześciu części niniejszego tomu nakreślają domi-
nujące obszary integracji systemowo-procesowej nowych technologii w rzeczywistość 
gospodarczą. Złożoność, wielotorowość i wieloaspektowość współczesności nie pozo-
stają bez konsekwencji. Warunek niezbędnej zmienności i dostosowania staje się warun-
kiem koniecznym istnienia i rozwoju.

W części rozpoczynającej tom zebrane zostały artykuły odnoszące się do problema-
tyki trendów gospodarki funkcjonujących w XXI wieku, począwszy od prezentacji wy-
tycznych do innowacyjnego podejścia w formułowaniu strategii, poprzez demitolo-
gizację zawodu informatyka i wytycznych dotyczących praw autorskich w Internecie,  
a skończywszy na implementacji przepisów RODO w podmiotach wykonujących dzia-
łalność leczniczą. 

Druga część tomu prezentuje artykuły dotyczące rozwiązań techniczno-technolo-
gicznych, w tym identyfikacji rodzajów elastyczności przedsiębiorstwa e-commerce, 
dobrych praktyk w handlu internetowym produktami spożywczymi, zwinnej produk-
cji i handlu w oparciu o drukarki 3D oraz charakterystykę wybranych portali aukcyjnych.

Kolejna część tomu obejmuje artykuły prezentujące hipermedialne środowisko ko-
munikacji. Artykuły koncentrują się wokół następujących zagadnień: produkt w kontek-
ście lokowania marek w grach komputerowych, ekonomika informacji o zdrowiu, tech-
nologia oraz ekonomia wydawnictw w epoce Internetu, działania MŚP w mediach spo-
łecznościowych.
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Czwarta część tomu stanowi zbiór artykułów dotyczących wpływu nowych techno-
logii na zachowania konsumentów. Rozważania otwiera materiał dotyczący wielowy-
miarowości zachowań obywatelskich konsumentów na przykładzie dzielenia się opi-
niami o markach. Następnie zaprezentowano artykuł odnoszący się do kwestii narcy-
zmu jako wyznacznika zachowań dewiacyjnych cyfrowych tubylców oraz postawy kon-
sumentów wobec e-usług. Zwieńczeniem rozważań jest materiał dotyczący zachowań 
uczestników aukcji internetowych w kontekście kształtowania cen.

Kolejna część tomu obejmuje artykuły dotyczące elastycznych form edukacji, w tym 
zarządzania projektami e-learningowymi w oparciu o metodologię IPMA, webinariów 
jako metod szkolenia telepracowników oraz wpływu nowych technologii na edukację 
logistyczną wobec wyzwań gospodarki 4.0.

W ostatniej, szóstej części tomu zamieszczono artykuły przybliżające znaczenie lo-
gistyki dla procesów biznesowych wirtualnego świata biznesu. Rozważania rozpoczyna 
artykuł dotyczący wpływu Internetu rzeczy na funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Na-
stępnie zaprezentowano materiał dotyczący nowych kierunków kształcenie ITSC. Kolej-
ne artykuły prezentowały internetowe portale transportowe w kontekście optymaliza-
cji i kontroli procesów logistycznych w obszarze transportu oraz inteligentnego systemu 
transportu w ramach zarządzania e-logistyką w mieście. Zwieńczeniem tej części jest 
materiał dotyczący systemu ERP w procesowym ujęciu logistyki łańcucha dostaw oraz 
wykorzystania Internetu w rozwoju transportu indywidualnego samochodowego i lot-
niczego pasażerskiego w Unii Europejskiej

Reasumując, struktura i zawartość merytoryczna niniejszej publikacji obejmuje wie-
loobszarowość problematyki agile commerce wskazującej na integrację procesów biz-
nesowych oraz technologii we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Cyfryzacja, 
technologizacja i technicyzacja stała się interesującym wyzwaniem dla naukowców i ba-
daczy. 

Szanowny Czytelniku, Redakcja ma nadzieję, że zawarta w niniejszym tomie wiedza 
stanowić będzie wartościowy i inspirujący przyczynek do satysfakcjonującej przygody 
ze światem agile. 

Życzymy owocnej lektury
Łukasz Sułkowski

Katarzyna Kolasińska-Morawska
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Rutynowo czy przełomowo – rozważania  o wyborze 
strategii innowacji przedsiębiorstwa

Routine or Breakthrough – Reflections about the Selection of an 
Enterprise Innovation Strategy

Abstract: Modern enterprises are trying to build  a competitive advantage through active 

innovation activities. The implementation of such  a targeted activity is associated with the 

need to choose between risk and benefits and influences the decision to choose the right 

innovation strategy. The key task of such  a strategy is to obtain the maximum benefits from 

the innovative activity and to minimize the costs associated with this risk. The article dis-

cusses the decision of the company in which direction it should implement its innovation 

strategy in terms of choosing the degree of innovation. The focus has been put on break-

through innovations that require  a  new business model and decisions on the selection 

of  a strategy based on radical innovation that requires new technological competences. 

Attention was also paid to safer routine innovations. Moreover, the model example of the 

matrix of innovative ambitions is illustrated, which can be  a helpful tool to stimulate mana-

gerial decisions about the planned role of innovation in the organization.  A  method of 

critical-cognitive analysis of the literature and  a projection method were used to develop the 

publication.

Key words: innovation strategy, routine innovation, breakthrough innovation, radical

innovation
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Monika Zajkowska

Wstęp

Współczesne przedsiębiorstwa starają się zbudować przewagę konkurencyjną dzięki ak-
tywnej działalności innowacyjnej. Realizacja tak ukierunkowanej działalności wiąże się  
z koniecznością wyboru pomiędzy ryzykiem  a korzyściami  i wpływa na decyzję  o wybo-
rze właściwej strategii innowacyjnej. Kluczowym zadaniem takiej strategii jest uzyskanie 
maksymalnych korzyści  z działalności innowacyjnej  i zminimalizowanie kosztów zwią-
zanego  z  tym ryzyka. Artykuł podejmuje rozważania dotyczące decyzji przedsiębior-
stwa co do kierunku,  w jakim powinno ono realizować swoją strategię innowacyjności 
pod kątem wyboru stopnia innowacji. Przeanalizowano, czy słuszny jest wybór innowa-
cji przełomowych, które wymagają nowego modelu biznesowego, oraz strategii opartej  
o innowacje radykalne,  w przypadku których konieczne jest posiadanie nowych kompe-
tencji technologicznych. Przedstawiono także bezpieczniejsze innowacje rutynowe oraz 
modelowy przykład matrycy ambicji innowacyjnych, która może służyć jako pomocne 
narzędzie do stymulowania decyzji menedżerskich  o planowanej roli innowacji  w orga-
nizacji.  W publikacji wykorzystano metodę analizy krytyczno-poznawczej piśmiennic-
twa oraz metodę projekcyjną. 

Istota  i znaczenie strategii innowacji

Zasadniczym celem skutecznego zarządzania innowacjami jest powiązanie innowacji ze 
strategią rozwoju przedsiębiorstwa. Strategia określa konfigurację zasobów, produktów, 
procesów  i systemów, dzięki czemu firmy mogą dostosować się do zmieniającego się 
otoczenia. Proces wypracowania strategii innowacji powinien rozpocząć się od zrozu-
mienia  i  jasnego wyartykułowania zamierzeń, które pomogą firmie  w budowaniu jej 
konkurencyjności. Przewagę konkurencyjną osiągają te firmy, które  z posiadanych zaso-
bów czerpią relatywnie więcej niż konkurenci,  a więc te, których strategie zorientowane 
są na uzyskiwanie efektów dźwigni zasobów [Pomykalski 2001, s. 64]. Strategia jest zo-
bowiązaniem do przestrzegania zbioru spójnych, wzajemnie wzmacniających się proce-
dur lub zachowań, aby możliwe było osiągnięcie konkretnego rezultatu  w sferze konku-
rencyjności [Pisano 2015, s. 90]. Wymaga to od firm podejmowania decyzji dotyczących 
tego, jakie działania powinny być wykonywane na danym rynku. 

Podstawowym warunkiem tworzenia  i wykorzystywania innowacji  w przedsiębior-
stwie jest dobrze sformułowana  i wdrożona strategia innowacji, która pozwala na uzy-
skanie  z działalności innowacyjnej maksymalnych korzyści biznesowych przy minima-
lizacji ryzyk  i kosztów działalności innowacyjnej [Sosnowska  i in. 2003, s. 71]. Strategia 
innowacji określa,  w jakim stopniu  i  w jaki sposób firma wykorzystuje innowacje, aby 
zrealizować swoją strategię biznesową. Szczegółowo definiuje,  w  jaki sposób organi-
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zacja wykorzystuje innowacje do adaptacji lub zmiany swojego środowiska [Manu, Sri-
ram 1996, ss. 79–91]  i  w jakim stopniu oraz  w jaki sposób służą one organizacji do osią-
gania lepszych wyników firmy [Gilbert 1994, ss. 16–21]. N. Strecker [2009] definiuje stra-
tegię innowacji jako sumę strategicznych wyborów, które firma podejmuje  w odniesie-
niu do działalności innowacyjnej. Nie są  w niej uwzględnione cele innowacyjne,  a jedy-
nie środki. Strategia innowacji jest uważana za szeroką, wielofunkcyjną metastrategię. 
Według B. Katza, N. Preeza  i C. Schutte [2010] strategia innowacji przedsiębiorstwa to:

 · rozwojowy, funkcjonalny,  z góry określony plan, regulujący przydzielanie zasobów 
różnym rodzajom innowacji  w celu osiągnięcia ogólnych celów strategicznych przed-
siębiorstwa;
 · ramy decyzyjne wskazujące firmie, kiedy  i jak powinna  w sposób selektywny porzu-

cić przeszłość i/lub zmienić jej strategię  i cele korporacyjne, aby skoncentrować się na 
biznesie przyszłości.

Inni badacze [Dodgson, Gann  i Salter 2008] wskazują na korzyści  z posiadania stra-
tegii innowacji, podkreślając, że:

 · pomaga firmom decydować  w sposób kumulatywny  i zrównoważony  o rodzaju in-
nowacji najlepiej pasującej do celów korporacyjnych;
 · kieruje decyzjami  o tym,  w jaki sposób wykorzystać zasoby do realizacji celów fir-

my  w zakresie innowacji,  a tym samym przynosić wartość  i budować przewagę kon-
kurencyjną.

Zasadniczym celem strategii innowacji jest wyznaczenie kierunku rozwoju innowa-
cji  w organizacji oraz określenie rynków, produktów  i technologii,  w które należy inwe-
stować, aby możliwe było efektywne konkurowanie. Strategia innowacji obejmuje ta-
kie działania, jak rozwój konkretnych nowych produktów  i usług, wchodzenie na nowe 
rynki  i podejmowanie projektów badawczo-rozwojowych [Manu 1992, ss. 333–359]. Za-
daniem strategii innowacji jest wskazanie sposobów wspierania ogólnej strategii bizne-
sowej przez działalność innowacyjną przedsiębiorstwa. Formułujący je menedżerowie 
powinni postrzegać innowacje jako strategie określania długoterminowych podstawo-
wych celów biznesowych oraz wskazywać działania  i zasoby do osiągnięcia tych celów. 
Strategia powinna określać odpowiednią konfigurację zasobów, produktów, procesów  
i systemów, co ma umożliwić poradzenie sobie  z niepewnością funkcjonowania organi-
zacji. Strategia innowacji powinna zatem opierać się na zmienności, długoterminowości, 
systematyczności, terminowości oraz koncentrować się na zasobach  i działaniach. Jak 
twierdzą B. Lawson  i D. Samson [2001, ss. 1–23], dyskusja na temat innowacyjnego suk-
cesu firmy jest niemożliwa bez odpowiedniej  i silnej strategii innowacyjności.  Z tego 
punktu widzenia strategia innowacji jest jednym  z najważniejszych czynników wspie-
rających zdolności innowacyjne. Firmy mogą rozwijać własne innowacyjne możliwości, 
określając odpowiednie połączenie wymiarów strategii innowacji. Cele operacyjne po-
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winny koncentrować się na szybkiej reakcji na zmiany  i sygnalizowaniu zapotrzebowa-
nia na innowacje. Brak strategii innowacyjności przedsiębiorstwa może doprowadzić do 
sprzeczności  w realizacji priorytetów przez różne jednostki firmy. Występują wówczas 
trudności  w koordynacji różnych jednostek organizacyjnych  i poszczególnych pracow-
ników  w  związku  z  podejmowanymi wysiłkami innowacyjnymi oraz przy określaniu 
priorytetów organizacyjnych  i wyznaczaniu celów. 

Wymiary  i czynniki tworzenia strategii innowacji

Przystępując do opracowania strategii innowacji, przedsiębiorstwo powinno odpowie-
dzieć sobie na cztery podstawowe pytania [Pisano 2015, ss. 92–93]:

1.  W jaki sposób innowacje dostarczą korzyści potencjalnym klientom?
2.  W  jaki sposób firma zapewni sobie stosowny udział  w wartości wytworzonej 
przez jej innowacje?
3. Jakiego rodzaju innowacje pozwolą organizacji wytworzyć  i przejąć wartość? 
4. Jakie zasoby powinniśmy przydzielić każdemu rodzajowi innowacji?
Wskazując szanse stworzenia innowacji, firma powinna zdecydować,  w  jakim kie-

runku  i stopniu skoncentrować swoje wysiłki innowacyjne oraz odpowiedzieć, czy po-
tencjalna innowacja pasuje do obecnego modelu biznesowego  i posiadanych przez nią 
kompetencji technologicznych. Przyjęcie orientacji technologicznej umożliwia firmom 
śledzenie rozwoju technologicznego  z bliska, postrzeganie możliwości technologicz-
nych przed konkurentami  i przekształcanie ich  w innowacje. Firmy  o silnej orientacji 
technologicznej nadają znaczenie nowym produktom  i nowym rynkom,  a to prowadzi 
do silnej  i wydajnej zdolności innowacyjnej.  W związku  z tym firmy łatwo opracowują 
nowe produkty dzięki synergii stworzonej przez obecne produkty [Ritter  i Gemünden 
2002, ss. 1–9]. Orientacja technologiczna ma również kluczowe znaczenie dla powodze-
nia innowacji. 

 W literaturze przedmiotu część autorów klasyfikuje strategię biznesową  z perspek-
tywy innowacji [por. Parnel  i  in. 2000, ss. 520–530; Hultink, Robben 1995, ss. 392–405; 
Veugelers, Cassiman 1999, ss. 63–68].  W kontekście celu niniejszego opracowania naj-
bardziej przydatne wydaje się podejście N. Venkatramana [1989, ss. 942–962], który zde-
finiował sześć wymiarów stanowiących podstawy do określenia strategii innowacyj-
ności. Są to: agresywność, analiza, defensywność, przyszłość, proaktywność  i  ryzyko. 
Agresywność podkreśla odważną postawę  w wykorzystywaniu możliwości rynkowych  
i  odnosi się do postępów firmy, pierwszeństwa podmiotu na rynku, rozwoju radykal-
nych innowacji przed konkurencją, nawet kosztem zyskowności oraz nadania priorytetu 
projektom innowacyjnym, które wiążą się  z wysokim poziomem ryzyka. Analiza doty-
czy zdolności firmy do monitorowania  i rozumienia środowiska zewnętrznego. Dostar-
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cza firmom informacji  o wydarzeniach  i tendencjach  w ich otoczeniu oraz ułatwia im 
rozpoznawanie możliwości innowacyjnych. Analiza ma kluczowe znaczenie dla rozwoju  
i komercjalizacji udanych innowacji. Defensywność dotyczy potrzeby obrony przez fir-
my obecnej pozycji na rynku. Na stabilnych rynkach firmy zazwyczaj koncentrują się na 
bieżących potrzebach klientów, zmieniają konkurencyjny nacisk na wydajność produk-
cji  i dystrybucji oraz na innowacje produktowe  i procesowe. Przyszłość dotyczy możli-
wości innowacji  w oparciu  o określenie przyszłych zmian  w otoczeniu,  a także oszaco-
wanie przyszłych potrzeb rynkowych. Pomaga firmie realizować długoterminowe plany 
innowacyjne oraz przewidywać przyszłe możliwości innowacji. Wysoki poziom wiedzy  
o przyszłości zapewnia menedżerom szeroki wachlarz poglądów  i opinii oraz ostrzega 
ich  o możliwym rozwoju na rynku. Proaktywność odnosi się do poszukiwania nowych 
możliwości wynikających ze zmian  i rozwoju środowiska, tworzenia nowych możliwo-
ści  i wprowadzania innowacji poprzez wykorzystanie tych możliwości. Proaktywność 
to zdolność do tworzenia możliwości lub zdolności rozpoznawania lub przewidywania  
i wykorzystywania szans rynkowych. Proaktywne firmy wspierają radykalne, pomysłowe 
innowacje bardziej niż pozostałe rodzaje innowacji. Ryzyko jest krytycznym parame-
trem  w różnych decyzjach  o alokacji zasobów,  a także wyborze nowych produktów. Ry-
zyko sprzyja zachowaniu szans rynkowych – poszukiwaniu  i przekształcaniu tych szans  
w innowacyjne produkty  i procesy. Innowacja jest  z natury ryzykowna. Innowacja bez 
podejmowania pewnego rozsądnego poziomu ryzyka ma bardzo niską wartość sukcesu.

 W kontekście przedstawionych rozważań rośnie potrzeba integracji proinnowacyj-
nych działań  z ogólną strategią firmy,  w tym  w szczególności ustalenia zakresu działa-
nia  i docelowej pozycji rynkowej,  a ponadto operacyjnego wskazania,  w jaki sposób 
różne piony funkcyjne, takie jak pion operacyjny, marketingowy, finansowy  i inne, po-
winny wspierać potencjał firmy  w sferze tworzenia innowacji. Zdefiniowanie spójnego 
zbioru współzależnych procedur  i struktur decyduje  o tym,  w jaki sposób organizacja 
będzie  w stanie wychwytywać nowe problemy do rozwiązania  i kreować nowe pomy-
sły  w celu przełożenia ich na koncepcje rozwiązań biznesowych bądź nowych produk-
tów.  W zakresie działań określa się również stopień oraz zakres finansowania projektów 
innowacyjnych. Tworząc strategię innowacji, przedsiębiorstwo powinno zdecydować,  
w jakim stopniu chce skupić się na innowacjach technologicznych,  a  w jakim na inno-
wacjach dotyczących modelu biznesowego.

Innowacje rutynowe vs. przełomowe  w strategii innowacji

Rozwój nowych biznesów  i linii produktowych może być oparty na różnych stopniach 
innowacji – od rutynowych działań przyrostowych po ryzykowne rozwiązania przełomo-
we. Każdy rodzaj innowacji wymaga odmiennych strategii innowacyjnych oraz realizacji 
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innych praktyk zarządzania. Często wprowadzenie innowacji ma dramatyczny charakter. 
Firma może osiągnąć przewagę konkurencyjną zarówno dzięki przełomowym rozwiąza-
niom, jak  i poprzez innowacje, które mają charakter przyrostowy,  a więc łączą nowy pro-
dukt  z nową usługą.  W tym kontekście istotne jest zwrócenie uwagi na różne stopnie in-
nowacji, które mają zastosowanie dla każdego wymiaru innowacji. 

Nie ma ogólnie przyjętej terminologii dla stopniowania innowacji.  W jednej  z naj-
wcześniejszych klasyfikacji autorzy [Booz-Allen  i Hamilton 1980] zaproponowali sześć 
stopni innowacji produktowych: od ulepszenia istniejącego produktu do „nowego na 
świecie” produktu, który kreuje całkowicie nowe rynki.  Z czasem badania  i dyskusja na 
temat stopniowania innowacji doprowadziły do ograniczenia istniejącej terminologii do 
trzech stopni innowacji: rutynowej, przełomowej  i radykalnej. 

Tabela 1. Stopnie innowacji

Rodzaj innowacji Charakterystyka Finansowanie

Innowacje rutynowe - ulepszenia istniejących produktów, usług 
  i procesów, takie jak rozszerzenia linii
- nowe produkty lub usługi dotyczące tych 
 samych istniejących rynków
- łatwe do opracowania  w oparciu 
  o potrzeby klienta 
- wzrost możliwy tylko dzięki udziałowi  w rynku

70

Innowacje przełomowe - nowe produkty lub usługi  o unikalnych cechach, 
które zapewniają rzeczywistą korzyść dla klienta
- trudne do opracowania, ponieważ wymagają 
głębokiej wiedzy  o klientach
- wzrost możliwy poprzez otwarcie nowych, 
sąsiednich rynków 
- wymaga czasu, aby wygenerować sprzedaż

20

Innowacje radykalne - rozwój produktów, usług dla rynków, które jesz-
cze nie istnieją 
- nowe modele biznesowe, które zmieniają rynki 
- rzadkie  i trudne do opracowania

10

Źródło: [Goffin, Mitchell, s. 13].

Innowacje rutynowe wykorzystują posiadane przez firmę kompetencje technolo-
giczne  i  pasują do jej aktualnego modelu biznesowego,  a  tym samym do jej obec-
nej bazy klientów  i istniejących rynków. Najczęściej stanowią rozwinięcie lub udosko-
nalenie istniejących produktów, usług lub procesów. Uzyskanie przewagi konkurencyj-
nej  w tym przypadku jest możliwe dzięki zwiększeniu udziału  w rynku. Przykładem in-
nowacji rutynowych jest pralka, która zużywa mniej wody  i proszku lub konto banko-
we  z mobilną dostępnością. Firma Intel sukcesywnie wprowadza na rynek coraz wydaj-
niejsze mikroprocesory, co pozwala jej na utrzymywanie wysokich marż  i od kilku dekad 
stanowi też siłę napędową jej wzrostu. Innymi przykładami innowacji rutynowych są 
nowe wersje systemu operacyjnego Windows  i kolejne modele iPhone’a. Rozwój inno-
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wacji rutynowych następuje najczęściej dzięki wykorzystaniu tradycyjnych badań ryn-
kowych, podczas których uzyskuje się informacje od klientów na temat ich preferencji  
i oczekiwań. 

 Z kolei innowacje przełomowe potrzebują nowego modelu biznesowego, ale nie-
koniecznie rewolucji technologicznej. Mogą być nimi produkty lub usługi oparte na 
istotnych zmianach wprowadzanych dzięki zastosowaniu nowej technologii bądź za-
spokajaniu niespełnionych wcześniej potrzeb klientów [Deszca, Munro  i Noori 1999, ss. 
613–630]. Są one nowe dla konsumenta  i tworzą nową kategorię. Upowszechnianie się 
tego rodzaju innowacji oznacza podważenie lub zaburzenie modeli biznesowych kon-
kurentów. Należy podkreślić, że przedsiębiorstwa, próbując rozwinąć innowacje przeło-
mowe produktów lub usług, stają przed znacznie większym wyzwaniem niż ma to miej-
sce  w  innowacjach rutynowych. Tradycyjne badania rynkowe  i  podejście przyrosto-
we nie znajdują zastosowania  w przypadku innowacji przełomowych. Dodatkowo po-
trzeba czasu na to, aby konsumenci zrozumieli korzyści  z  przełomowych produktów  
i  aby uzyskać znaczące wzrosty sprzedażowe. Co ważne, innowacje przełomowe po-
magają firmie przesunąć się ze swojego rynku docelowego klientów na sąsiednie seg-
menty, poszerzając nowe rynki. Przykładem innowacji przełomowych jest dwukomoro-
wa zmywarka, która pozwala samotnym osobom myć mniejsze ilości naczyń, wykorzy-
stując jedną komorę, lub myć większe ilości naczyń  w przypadku większej liczby gości. 
System operacyjny Android koncernu Google wykorzystany  w urządzeniach mobilnych 
pomimo niewielu różnic technicznych konkuruje  z systemami Apple  i Microsoftu bez-
płatnym dostępem – użytkownicy dostają Androida za darmo,  a za systemy Apple  i Mi-
crosoftu muszą płacić. 

Najbardziej spektakularne są innowacje radykalne, czasami nazywane transforma-
cyjnymi. Są one najrzadsze, ponieważ tworzą nowy biznes  i  główne nowe kategorie 
lub zupełnie redefiniują środowisko konkurencyjne.  W  przypadku innowacji radykal-
nej nowość dotyczy wyłącznie technologii. Przykładem innowacji radykalnej jest, dato-
wane na lata siedemdziesiąte  i osiemdziesiąte ubiegłego wieku, zastosowanie inżynie-
rii genetycznej oraz biotechnologii  w badaniach nad nowymi lekami. Leki będące efek-
tem badań dobrze pasowały do ich modeli biznesowych, które wymagały dużych in-
westycji  w badania  i  rozwój, finansowanych przez kilka bardzo zyskownych produk-
tów. Potwierdzenie innowacji radykalnej stanowi aplikacja iTunes, która osiągnęła obec-
nie swój pełny potencjał, czy indyjski samochód Tata Nano. Tata Nano to jedno  z naj-
tańszych aut świata, należące do grupy mikrosamochodów. Nano pojawiło się  w 2008 
roku (obecnie dostępne jest również  w Polsce)  i zgodnie  z założeniami szefostwa in-
dyjskiego koncernu miało być tanim autem dla ludu. Nazwa modelu to po grecku „ka-
rzeł”,  a  w systemie miar – przedrostek odpowiadający jednej miliardowej. Pojazd ten za-
chowuje wysokie standardy bezpieczeństwa, jest wydajny, cechuje go małe zużycia pa-
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liwa, posiada niewielkie gabaryty,  a ponadto osiągnął korzystną cenę rynkową – zaled-
wie 2 tys. dolarów. Tata Nano stanowi odpowiedź na bardzo skondensowany ruch ulicz-
ny  w Indiach oraz potrzeby przeciętnej hinduskiej rodziny osiągającej niewielkie docho-
dy. Dodatkowo Tata Nano jest przykładem tzw. innowacji oszczędnych (frugal innova-
tion), które mogą sprostać oczekiwaniom rynkowym, gdyż omijają takie przeszkody, jak 
nieprzystępność cenowa, brak zasobów czy ograniczenia instytucjonalne. Liderem in-
nowacji oszczędnych pozostają Indie,  w których, oprócz Tata Nano, powstała ChotuKo-
ol – okrzyknięta najtańszą na świecie lodówką przenośną (waży ok. 8 kg, pobiera  o po-
łowę mniej energii niż tradycyjne sprzęty,  a to za sprawą wykorzystania wiatraka po-
dobnego do tych używanych  w komputerach). ChotuKool składa się jedynie  z 20 ele-
mentów  i stanowi odpowiedź na potrzeby  i oczekiwania mieszkańców wiejskich obsza-
rów Indii, gdzie  w szybkim tempie znalazła rzesze odbiorców. Innym przykładem rady-
kalnych innowacji jest Uber, oparta na Internecie usługa taxi, która osiągnęła sukces pra-
wie we wszystkich krajach. 

Trudność ze zdefiniowaniem stopnia innowacji wynika często  z faktu, że część ba-
daczy postrzega pewne innowacje jako radykalne, podczas gdy inni postrzegają je jako 
rutynowe. Problem ten jest rozważany również  w środowisku naukowym, ale znalezie-
nie jednoznacznej definicji prawdopodobnie nie będzie łatwe, ponieważ stopień inno-
wacji jest często zależny od kontekstu.  W praktyce dyskusja  o rodzajach innowacji przy-
nosi  w organizacjach wzrost wątpliwości dotyczących tego, gdzie istnieje jeszcze moż-
liwy potencjał innowacyjny. 

Ambicje innowacyjne vs. możliwości 

Kluczowym wyzwaniem dla wielu menedżerów jest podjęcie decyzji, jaka strategia in-
nowacyjności będzie najlepsza dla ich organizacji, co chcą one osiągnąć dzięki innowa-
cji  i  w jaki sposób dokonać podziału swojego budżetu pomiędzy kategorie: rutynowych 
innowacji, optymalizując istniejące produkty  i usługi dla obecnych klientów, innowacji 
przełomowych, kreując nowe korzyści dla klientów, oraz innowacji radykalnych, skiero-
wanych na zupełnie nowe rynki. 

Dotychczasowe badania nie przynoszą jednoznacznej odpowiedzi, jaka proporcja 
rodzajów innowacji  w  strategii innowacyjności przedsiębiorstwa sprawdza się najle-
piej. Podczas gdy rutynowe innowacje są zazwyczaj rozszerzeniem obecnych ofert pro-
duktowych lub logicznych  i stosunkowo niewielkich rozszerzeń istniejących procesów, 
radykalne innowacje obejmują rozwój lub zastosowanie znacząco nowych technologii 
lub pomysłów na rynkach, które nie istnieją lub wymagają dramatycznych zmian zacho-
wań na istniejących rynkach. Radykalne innowacje stanowią  z kolei podstawę, na któ-
rej bazują nowe generacje produktów. Firmy, które mają największy udział  w wytwarza-
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niu jednego produktu, często nie zachowują przywództwa, gdy następuje przejście na 
nową technologię. Dlatego skuteczne opracowywanie radykalnych innowacji ma klu-
czowe znaczenie dla długoterminowego przetrwania wielu dzisiejszych firm. 

Część badaczy [Goffin  i Mitchell 2017, s. 13] zakłada, że przedsiębiorstwo  z ambi-
cjami wzrostu poprzez rozwój nowych rynków może podzielić budżet  w swojej stra-
tegii innowacyjnej  w stosunku 70:20:10, jak pokazano  w tabeli 1.  W przypadku bar-
dziej konserwatywnych organizacji odpowiedniejsza będzie decyzja  o podziale budże-
tu  w stosunku 90:5:5. Sama koncepcja alokacji budżetu  w strategii innowacyjności jest 
przydatna, ponieważ inspiruje  i stwarza organizacji pole do rozważań na temat obec-
nego wskaźnika innowacji  w przedsiębiorstwie  i tego, do którego aspiruje  w przyszło-
ści. Istotne  w podjętych rozważaniach jest dopasowanie wyboru projektów innowacyj-
nych do ambicji organizacji.  

Pomocnym narzędziem do stymulowania decyzji menedżerskich  o planowanej roli 
innowacji  w swoich organizacjach jest matryca ambicji innowacyjnych (rys. 1). Wzdłuż 
osi X zobrazowano rosnący stopień innowacji, nakreślając kolejne wymiary. Ta oś prze-
mieszcza się od modyfikacji istniejących produktów  i usług (od lewej) do rozwoju kom-
binacji (połączeń) nowych produktów, usług  i modeli biznesowych (po prawej). Połą-
czenia te są ważne  z uwagi na fakt, że przełomowe produkty  i usługi potrzebują być 
częścią szerszego modelu biznesowego [Wagner, Taylor, Zablit  i Foo 2014]. Niejedno-
krotnie większy wpływ na rynek można osiągnąć, łącząc różne wymiary, np. nowy pro-
dukt  z nową usługą, co często jest widoczne na rynkach adresowanych na osi Y, prze-
mieszczając się  z istniejących do nowych rynków  i konsumentów.

Rysunek 1 obrazuje, że na bazie rynku docelowego wiele innowacji skupia się na 
przyrostowym, rutynowym rozwoju.  W dolnym lewym rogu możliwe jest wykorzysta-
nie dobrze ugruntowanych technik zarządzania jakością [Slack, Chambers, Johnston 
2007]. Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych czy dostarczania usług może być 
wykorzystane do osiągnięcia wyższej jakości przy niższych kosztach. Stały, rutynowy 
przyrost jest ważny, ale nie prowadzi do rozwoju nowych rynków.  W tym celu niezbęd-
ne jest wprowadzenie przełomowych lub radyklanych innowacji do strategii działalno-
ści innowacyjnej.

Innowacja jest trudna,  a innowacja przełomowa jeszcze trudniejsza, ponieważ zu-
pełnie nowy produkt lub usługa wymaga głębokiego rozpoznania  i wnikliwości  w roz-
poznaniu nowego rynku. Jedynie  z tego rodzaju wiedzą można rozwinąć unikalne ce-
chy  z rzeczywistymi korzyściami dla konsumenta.
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Rysunek 1. Matryca ambicji innowacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Nagji, Tuff 2012].

Większość przełomowych innowacji wymaga długoterminowego (zwykle dziesię-
cioletniego lub dłuższego) czasu rozwoju  i dużych nakładów inwestycyjnych. Długo-
wieczność projektu oznacza, że istnieje fluktuacja wśród członków zespołu  i  kierow-
nictwa wyższego szczebla, której zwykle można oczekiwać  w celu ochrony tak ryzy-
kownego projektu. Wraz  z nowym kierownictwem następują zmiany priorytetów, któ-
re,  w połączeniu  z innymi wydarzeniami zewnętrznymi, przyczyniają się do nieprzewi-
dywalności procesu  i powodują liczne zatrzymania  i rozruchy, upadki  i przebudzenia, 
zanim takie projekty zostaną ostatecznie skomercjalizowane. Niejednokrotnie innowa-
cyjne procesy biznesowe są niezbędne do wsparcia przełomowych produktów, ponie-
waż nowe rynki wymagają odmiennego podejścia niż działania na rynkach dotychczas 
istniejących. Największym strategicznym kontrastem pomiędzy rutynowymi, przełomo-
wymi  i radykalnymi innowacjami jest fakt, że te dwie ostatnie pozwalają firmom na eks-
pansję na nowe rynki,  a więc zapewniają potencjał do większego wzrostu. 
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 W  prawym górnym rogu na rysunku 1 znajduje się strefa radykalnych innowacji. 
Wspomniane innowacje wymagają nie tylko nowych produktów lub usług, które przy-
niosą nowym konsumentom korzyści, ale również nowych modeli biznesowych. Bada-
cze nie są zgodni co do formalnej definicji radykalnej innowacji. S. Green  i in. [Green, Ga-
vin, Aiman-Smith 1995, ss. 203–214] podjęli próbę opracowania miar radykalnej innowa-
cji, która obejmuje cztery wymiary: a) niepewność technologiczną, b) brak doświadcze-
nia technicznego, c) brak doświadczenia biznesowego, d) koszty technologii. Rozwój 
nowych rynków stanowi duże wyzwanie  i wymaga już nie tylko wysiłku tworzenia  i roz-
wijania samej innowacji, ale  i wysiłku zmierzającego do zaadoptowania istniejącej or-
ganizacji do nowej struktury organizacyjnej. K. Goffin  i R. Mitchell [2017, s. 11] nazywają 
ten proces zmianami dodatkowymi. Innowacja jest tak różna, że istniejące przedsiębior-
stwo nie może zarządzać nią bez znaczących zmian  w procesach  i strukturze. Radykal-
ne innowacje są rzadko spotykane  i trudne do osiągnięcia, ponieważ często wymaga to 
transformacji całej organizacji. Przykładem może być przemiana Virgin ze sprzedawcy 
kaset  w transatlantyckie biuro podróży. 

Na rysunku 1 obszar pomiędzy dwoma skrajnościami (dolny lewy róg  a górny pra-
wy róg) jest głównym centrum zarządzania innowacjami. Tu badania  i praktyka dostar-
czają wiele przydatnych narzędzi, ponieważ  w tym miejscu powinno pojawić się spójne 
podejście do zarządzania innowacjami zdefiniowane  w strategii innowacyjności. Część 
badaczy dowodzi, że przyrostowe udoskonalenia (rutynowe) nie są innowacjami. Trud-
no dywagować, gdzie leży granica pomiędzy stopniowym udoskonaleniem  a innowa-
cją. Im dalej przemieszczamy się po przekątnej na rysunku 1, tym trudniejsze stają się 
wyzwania związane  z zarządzaniem, ważniejsze staje się myślenie przekrojowe  i wyko-
rzystywanie gamy narzędzi  w zarządzaniu innowacjami.  

Pomimo różnic  w definicjach, należy stwierdzić, że radykalna innowacja wewnątrz 
organizacji bardzo różni się od rutynowych innowacji  i ma kluczowe znaczenie dla dłu-
goterminowego sukcesu firm. Często trudno jest uzyskać wsparcie dla radykalnych pro-
jektów  w dużych firmach,  w których wysiłki są nakierowane na zmniejszenie ryzyka, 
natychmiastową nagrodę, stopniowe projekty. Co ciekawe, znacznie mniej wiadomo  
o skutecznym zarządzaniu procesem rozwoju produktu  w kontekście radykalnym niż  
w kontekście przyrostowym, co stwarza pole do prowadzenia badań  i dyskusji środo-
wisk naukowych  i biznesowych. 

Zakończenie 

Zbudowanie skutecznej strategii innowacji wymaga od współczesnych menedżerów 
podjęcia decyzji,  w jakim stopniu chcą skupić się na innowacjach technologicznych,  a  
w jakim na innowacjach dotyczących modelu biznesowego.  W tym celu niezbędne jest 

Rutynowo czy przełomowo – rozważania  o wyborze strategii innowacji przedsiębiorstwa



20

zdiagnozowanie, czy potencjalna innowacja pasuje do obecnego modelu biznesowego  
i posiadanych zdolności technologicznych. Jeśli przedsiębiorstwo korzysta  z istniejących 
kompetencji technologicznych  i wykorzystuje dotychczasowy model biznesowy,  w stra-
tegii innowacji dominować będzie nastawienie na innowacje rutynowe skierowane do 
obecnych rynków  i  klientów.  W  przypadku ambicji wejścia na nowe rynki  z  nowym 
produktem menedżerowie muszą uwzględnić konieczność wprowadzenia do organiza-
cji nowych kompetencji technologicznych oraz stworzenia nowego modelu biznesowe-
go. Konsekwencją podjętych decyzji  w tym zakresie będzie podział zasobów  i finanso-
wania na poszczególne rodzaje innowacji. Trudno wskazywać najlepszą proporcję struk-
tury innowacji  w strategii innowacyjności; zależna jest ona m.in. od specyfiki rynku, atu-
tów organizacji, tempa zmian technologicznych, intensywności konkurencji, stopnia za-
spokojenia potrzeb klientów, wielkości technologicznej szansy. Należy mieć na wzglę-
dzie, że każda strategia innowacyjności musi ewaluować  z uwagi na ciągłe uczenie się  
i dostosowywanie. Podjęty  w artykule problem stanowi podstawę pogłębionych badań 
jakościowych autorki wśród liderów wyższego szczebla, na których spoczywa ciężar po-
kierowania tak złożonym systemem. 
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Abstract: The main goal of this paper is to present students’ preferences and expectations 

related to possible work in the IT profession in the future. At the beginning of the article, 

a brief overview of the Polish employment market in the field of business information sys-

tems was initially presented. The next part is the analysis of the students’ perception of the 

current situation and market conditions in which IT specialists operate and the develop-

ment trends in the context of challenges, hopes and fears related to performing work re-

lated to IT.  In addition, the barriers and determinants of the choice of this profession were 

examined. Shortcomings in higher education in this area and ways to overcome them in 

achieving the position of IT specialists were also discussed.The study was done by the CAWI 

method among students of the selected, leading economics universities in Poland. The qu-

estionnaire was available to respondents on the servers of the Faculty of Management at 

the University of Warsaw.  Discussion of the results achieved was carried out and synthetic 

conclusions were drawn, referring to particular aspects of the conducted research. Recom-

mendations regarding the educational offer for students of the selected economical univer-
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sities wishing to work in the IT profession were formulated. Research limitations and direc-

tions of future work in this field have been also defined.

Key words: employment market, IT competences, IT education, educational needs of the IT 

profession, determinants and barriers to IT career

 

Wstęp

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie preferencji i oczekiwań studen-
tów związanych z ewentualnym podjęciem w przyszłości pracy w zawodzie informatyka. 
Na początku przedstawiono krótki przegląd literatury przedmiotu. Następnie zanalizo-
wano postrzeganie przez studentów aktualnej sytuacji i warunków rynkowych, w jakich 
działają informatycy oraz trendów rozwojowych w kontekście wyzwań, nadziei i obaw 
dotyczących wykonywania pracy związanej z informatyką.  Dodatkowo zbadano barie-
ry i uwarunkowania wyboru tego zawodu. Omówiono także niedociągnięcia w szkolnic-
twie wyższym w tym zakresie oraz sposoby ich przezwyciężania w osiąganiu przez stu-
dentów pozycji specjalistów IT. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI, wśród 
studentów wybranych uczelni ekonomicznych w Polsce. Kwestionariusz ankiety był do-
stępny dla respondentów na serwerach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Przeprowadzono dyskusję na temat otrzymanych wyników i wyciągnięto synte-
tyczne wnioski odnoszące się do poszczególnych aspektów prowadzonych badań. Sfor-
mułowano rekomendacje dotyczące oferty edukacyjnej dla studentów wybranych uczel-
ni ekonomicznych, którzy pragną pracować w zawodzie informatyka. 

Wprowadzenie

Jak to już zostało powiedziane, celem artykułu jest identyfikacja potrzeb edukacyjnych 
oraz oczekiwań studentów ostatnich lat studiów ekonomicznych w kontekście możliwo-
ści podjęcia przez nich pracy w zawodzie informatyka. Zawód informatyka jest tu trak-
towany bardzo szeroko – chodzi bowiem o osobę podejmującą pracę związaną z anali-
zą potrzeb użytkownika/instytucji, tworzącą projekty systemów informatycznych, piszą-
cą oprogramowania, testującą oprogramowania, ale także o wdrożeniowców systemów, 
kierowników projektów i zespołów projektowych, konsultantów i ekspertów zastosowań 
systemów i innych czynności, pośrednio lub bezpośrednio, związanych z wprowadze-
niem IT do organizacji. 

W światowej literaturze przedmiotu zatrudnienie na stanowisku informatyka jest 
traktowane bardzo poważnie – znajdziemy w niej publikacje, z jednej strony typu po-
radnikowego (np. jak napisać list motywacyjny, żeby zostać informatykiem) i studia do-
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tyczące oczekiwań studentów informatyki w stosunku do ich przyszłej pracy, z drugiej 
strony – badania służące określeniu stopnia zależności przyszłych płac kandydatów na 
informatyków od ich wykształcenia [https://study.com/articles/Computer_Engineers_Ca-
reer_Info_and_Job_Description_for_a_ Computer_Engineer.html, dostęp: 1.12.2017.,Way-
Up’s, State of College Hiring Report 2015, Katz 2013, ss. 28–38, Leventhal, Chilson 2006, 
ss. 129–143]. Innym problemem omawianym w wielu źródłach jest zatrudnienie kobiet 
w tym zawodzie, rozpatrywane głównie pod kątem dyskryminacji płacowej i dostępu 
do stanowisk kierowniczych [Cary, Parker 2018]. Oddzielne badania są poświęcone kwe-
stiom motywacyjnym, w tym relacjom pomiędzy satysfakcją z pracy informatyka, a sa-
mopoczuciem, oraz kształceniem i doświadczeniem w zawodzie informatyka, a satys-
fakcją z pracy [Bowling, Eschleman, Wang 2010, ss. 915–934, Kahn, Robertson 2007]. 
Wszystkie wymienione publikacje traktują jednak zawód informatyka w sposób natu-
ralny – jako po prostu jeden z zawodów występujących na rynku pracy, który zaistniał w 
wyniku stopniowego rozwoju innowacji technologicznych – żadna z nich go nie mito-
logizuje. W Polsce, z powodu skokowych zmian w podejściu do informatyki po 1989 r., 
wynikających przede wszystkim z opóźnień, będących rezultatem wprowadzenia stanu 
wojennego, traktowany jest on nieco inaczej. Stał się nawet na tyle wyjątkowy, że obrósł 
już wieloma mitami, z którymi trudno inaczej polemizować niż za pomocą badań nauko-
wych. Z jednej strony są to mity mogące zachęcić do zawodu, np. o ciągłym zapotrze-
bowaniu na usługi informatyczne, pewności zarabiania niemałych pieniędzy, z drugiej 
zaś opinie zniechęcające do niego, np. o możliwości podjęcia pracy w tym zawodzie wy-
łącznie po ukończeniu studiów informatycznych, konieczności ciągłego douczania się, 
nudnej, powtarzalnej pracy itd. Bez względu na to, czy są to fakty, czy mity wpływają 
one bezpośrednio na decyzje związane z wyborem tego zawodu i wzmacniają istniejące 
obawy, co do obecnego i przyszłego zatrudnienia w zawodzie informatyka. Zwłaszcza, 
że panuje również przekonanie o niestabilności rynku pracy w Polsce i niskich szansach 
na zatrudnienie osób młodych, głównie absolwentów wyższych uczelni. 

Metodologia i procedura uzyskania wyników

Badanie zrealizowano w grudniu 2017 r. za pomocą metody CAWI. Jego początkiem stała 
się dyskusja przeprowadzona wśród uczestników konferencji ICCMIT’2017 [http://www.
iccmit.net/index18.html#pastconf, dostęp: 9.09.2017.]. Doprowadziła ona do identyfi-
kacji głównych mitów dotyczących zatrudnienia w obszarze informatyki i ich odzwiercie-
dlenia w faktach. Poparta analizą literatury przedmiotu, analizami danych statystycznych 
i otwartymi wywiadami pilotażowymi ze studentami pozwoliła na specyfikację podsta-
wowych problemów związanych z tym zagadnieniem. Stało się to podstawą sformuło-
wania prototypu ankiety ocenionej następnie przez grupę ochotników. Po jej weryfika-
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cji, polegającej na skróceniu, doprecyzowaniu i lepszym wyjaśnieniu występujących w 
niej pojęć, ankieta stworzona w postaci elektronicznej za pomocą narzędzia LimeSurvey 
została umieszczona na serwerach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
Następnie rozesłano zaproszenia do jej wypełnienia przez Internet wśród losowo wybra-
nych studentów wydziałów zarządzania trzech wybranych uczelni w Polsce.

Pierwsza część badania polegała na ustaleniu najbardziej popularnych mitów zwią-
zanych z zawodem informatyka. Po skonfrontowaniu opinii wyrażonych przez osoby 
pracujące w tym zawodzie i nauczające przedmiotów informatycznych z opiniami wyra-
żanymi w prasie fachowej wśród najbardziej popularnych mitów należałoby wymienić 
następujące opinie:

 · informatyk zawsze znajdzie pracę,
 · praca w zawodzie informatyka oznacza zarabianie dużych pieniędzy,
 · praca w obszarze informatyki wiąże się z koniecznością ciągłego uczenia się,
 · branża IT jest nudna i nie wiąże się z wyjazdami i szkoleniami,
 · informatyk to zawód tajemniczy i trudny do nauczenia się, a informatycy są nieko-

munikatywni,
 · praca w tym zawodzie wymaga specjalnych kompetencji psychofizycznych,
 · praca w zawodzie informatyka polega tylko na kontakcie z komputerem,
 · informatyk zna się na komputerach i jedynie służy użytkownikowi,
 · zawód informatyka można wykonywać wyłącznie po ukończeniu studiów informa-

tycznych,
 · absolwenci studiów informatycznych zajmują stanowiska kierownicze w branży i za-

rabiają najwięcej,
 · w zawodzie informatyka nie chcą pracować i nie pracują kobiety [http://antyweb.pl/

obalamy-najpopularniejsze-mity-dotyczace-pracy-w-branzy-it-2, dostęp: 8.02.2017., 
http://www.informatyczne-it.szkolenia24h.pl/poradnik/praca-w-it-fakty-i-mity/1210, 
dostęp: 2.12.217., http://www.wakeupandcode.pl/mity-o-branzy-it-w-ktorewierzylam, 
dostęp: 2.12.2017., https://www.computerworld.pl/news/Mitologia-zawodu-informa-
tyka,281977.html, dostęp: 2.12.2017.].

Powyższe analizy, przeprowadzone na podstawie opinii eksperckich, pozwoliły do-
konać specyfikacji wymagań wobec ankiety w aspekcie oczekiwań studentów związa-
nych z pracą informatyka i ich poglądami na temat wynikających z tego potrzeb eduka-
cyjnych. Ankieta składa się więc z części opisujących:

 · kompetencje i umiejętności informatyczne respondenta, 
 · trendy dotyczące rozwoju rynku oraz zawodu informatyka,
 · czynniki motywujące i demotywujące oraz ograniczające podjęcie pracy w zawo-

dzie informatyka,
 · różne aspekty pracy w zawodzie informatyka,
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27

 · możliwości pracy w zawodzie związanym z informatyką dla absolwenta studiów,
 · preferowany zakres pracy absolwenta jako informatyka w przyszłości,
 · preferowane przedmioty, które studentom kierunków ekonomicznych wydają się 

najistotniejsze ze względu na (wykonywany w przyszłości) zawód informatyka.
Po konsultacjach ze studentami na temat istotności pytań, jasności ich prezentacji 

oraz możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi zrezygnowano z 4 pytań, rozsze-
rzono możliwość odpowiedzi na 5 z nich oraz zmieniono kilkanaście użytych wcześniej 
sformułowań. Ostatecznie w ankiecie znalazło się 21 rozbudowanych, szczegółowych 
pytań merytorycznych oraz metryczka badania. 

Charakterystyka próby badawczej i jej dobór

Badanie przeprowadzono w największych uczelniach (wybrane wydziały) z województw 
o najmniejszym, średnim i najwyższym wskaźniku bezrobocia w III kwartale 2017 r., a 
konkretnie były to odpowiednio: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (wo-
jewództwo śląskie – 3,7% bezrobotnych), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego (województwo mazowieckie – 4,9%) oraz Wydział Ekonomii Uniwersytetu Marii 
Skłodowskiej-Curie (województwo lubelskie –  6,4%). Dobór studentów zaproszonych do 
wypełnienia ankiety był losowy, tym niemniej sądzić należy, że wypowiadały się głównie 
osoby zainteresowane analizowaną tematyką.

Ankietę wypełniły 582 osoby, z czego 411 zrobiło to prawidłowo, co stanowiło ponad 
70% poprawności. Z poszczególnych szkół otrzymano następującą liczbę poprawnych 
odpowiedzi: UW – 193, UMCS – 161, Politechnika Częstochowska – 57.  

Prawie 60% odpowiedzi uzyskano od kobiet, a blisko 40% od mężczyzn, co jest pro-
porcją typową dla wydziałów zarządzania. W poprzednich badaniach, prowadzonych 
przez ten sam zespół autorski, wśród respondentów także przeważały kobiety, nato-
miast ich udział w próbie badawczej był wyższy i wynosił 73,49–75,82% [Chmielarz, Pa-
rys 2017a, ss. 4–15, Chmielarz, Parys 2017b, ss. 43–48].  

Ponad 91% badanych osób było w wieku 18–25 lat. Większość respondentów (69%) 
miała wykształcenie średnie, blisko 25% wyższe zawodowe, wyższe – 5%, a ponad 1% 
posiadało doktorat lub habilitację. Ponad połowa z nich (56%) to studenci, ponad 40% 
to studenci pracujący, a niecałe 3% –pracownicy zawodowi. Na ankietę odpowiedziała 
największa liczba studentów III roku studiów licencjackich (30%). Najwięcej studentów 
(74%) studiowało na studiach dziennych, 22% na zaocznych, a prawie 4% na wieczoro-
wych. Ponad 28% respondentów pochodzi z miast liczących poniżej 50 tys. mieszkań-
ców, a ponad 20% z miast liczących 100–500 tys. mieszkańców. Najmniej badanych po-
chodzi ze wsi (16%) oraz z miast o liczbie mieszkańców powyżej 500 tys. (17%).
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Analiza wyników – dyskusja 

Poniżej przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonej ankiety. Jej pierwsza część do-
tyczyła kompetencji i umiejętności informatycznych, które posiadają lub chcieliby posia-
dać studenci pragnący zostać informatykami.

Ponad połowa badanych, a dokładnie 52%, na pytanie o to, czy myśleli kiedykolwiek 
o tym, by zostać informatykiem odpowiedziała twierdząco, 45% nad tym się nie zasta-
nawiało, zaś blisko 3% nie miało zdania na ten temat. Gdyby jednak zdecydowali się na 
tego typu karierę, to interesowałyby ich takie obszary kompetencji w przyszłej pracy, 
jak: programowanie aplikacji (14%), analiza danych biznesowych (13%) oraz użytkowa-
nie aplikacji biurowych (10%). Ciekawe, że cieszące się uznaniem projektowanie aplikacji 
e-biznesu i obsługa baz danych były interesujące tylko dla 9% respondentów. Najmniej 
pociągające z ich punktu widzenia jest użytkowanie tradycyjnych systemów informa-
tycznych zarządzania (3%), przygotowanie danych, w tym masowych (Big Data), do prze-
twarzania w systemie (4%) oraz projektowanie i tworzenie architektury systemów (5%). 

Duże zainteresowanie studentów użytkowaniem aplikacji biurowych wynika z faktu, 
że uczestniczyli do tej pory tylko w formach kształcenia w zakresie informatyki oferowa-
nych w trakcie nauki w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole średniej (37%) albo 
nauki w szkole wyższej – licencjat/magisterium – (27%). We wszystkich szkołach tego ro-
dzaju uczy się głównie aplikacji biurowych. Czyżby więc studenci kojarzyli informaty-
kę tylko z nimi? Dużą wagę przywiązują także do samokształcenia (18%) i kształcenia 
przez znajomych w ramach pomocy koleżeńskiej (8%). Część (4%) uczestniczyła w krót-
kich kursach doszkalających, opłacanych z własnych środków.

Równie interesujący jest brak chęci użytkowania tradycyjnych systemów informa-
tycznych zarządzania, podsystemów systemu ERP. Ze wszystkich opcji najwięcej, bo aż 
40% wszystkich wskazań, uzyskała opcja: chciałbym pozyskać umiejętności obsługi i mo-
dyfikacji systemów w zakresie podstawowym, a 23% – w zakresie profesjonalnym, 11% ba-
danych nie wykazało nimi zainteresowania, ponieważ zna je w zakresie podstawowym 
(6%) lub zna je dobrze (5%). Wśród podsystemów, jakie chcieliby poznać w sposób profe-
sjonalny, dominuje podsystem finansów i controllingu (14%) oraz podsystem zarządza-
nia relacjami z klientami (12%). Podobnie sytuacja przedstawia się, jeśli chodzi o nowo-
czesne narzędzia wspomagające zarządzanie wchodzące w skład systemów Business In-
telligence. Ponad 50% respondentów chciałoby zdobyć umiejętności profesjonalnego 
posługiwania się narzędziami raportowania i analiz danych biznesowych, a blisko 19% 
– narzędziami projektowania hurtowni danych. Wśród badanych przejawiających chęć 
zdobycia umiejętności posługiwania się narzędziami w stopniu podstawowym w 27% 
przypadków chodzi o narzędzia projektowania hurtowni danych. Do znajomości w stop-
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niu podstawowym oprogramowania z tej grupy przyznaje się 5% studentów, a 4% posia-
da je w stopniu uznanym przez nich za profesjonalny.

Część druga ankiety, która miała służyć w zamyśle autorów analizie trendów rozwo-
jowych rynku informatycznego i przyszłości zawodu informatyka w ocenie responden-
tów, składa się z 3 pytań. Pierwsze z nich dotyczy trendów społecznych i technologicz-
nych, które mogą spowodować zmiany w podejściu do szeroko pojętego zawodu infor-
matyka. W tym zakresie badani pewni są ciągłego wzrastania szybkości przepływu in-
formacji (16%) oraz powstania inteligentnego sprzętu medycznego, transportowego i 
medialnego (14%). Prawie na pewno, w ocenie studentów, pojawi się większa odpowie-
dzialność ekonomiczna i technologiczna firm (13%) oraz nastąpi wzrost poziomu i jako-
ści życia oraz ochrony środowiska (13%).

Studenci oceniali także ekstrapolację obecnych kluczowych trendów rozwojowych 
na najbliższe lata. Według ich oceny kluczowe umiejętności, takie jak: analiza informa-
cji, optymalizacja wiedzy, wyciąganie wniosków, zdolność do szybkiej adaptacji całko-
wicie zapanują w przyszłości (24%), a kluczowym zasobem stanie się informacja i wiedza 
(21%). Prawie całkowicie pewne wydaje się im zarządzanie społeczeństwem przez tzw. 
„merytokrację sieci” – merytorycznych menedżerów, rozwiązujących problemy i podej-
mujących decyzje wyłącznie za pomocą sieci Internetu. 

Część trzecia ankiety dotyczy czynników motywujących i demotywujących oraz 
ograniczeń związanych z podjęciem pracy w zawodzie informatyka. Wśród wymienio-
nych w ankiecie cech będących stymulatorami takiej decyzji w najwyższym stopniu 
przyczynia się do tego, zdaniem badanych, pewność znalezienia zatrudnienia teraz i w 
przyszłości oraz płace, oceniane jako wysokie z szybką tendencją wzrostową. Drugie naj-
częstsze wskazanie to możliwość ciągłego rozwoju oraz współpraca z ciekawym zespo-
łem. W średnim stopniu decyduje o tym, w opinii studentów, konieczność dostosowy-
wania się do ciągłych zmian oraz konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności. 

W najwyższym stopniu negatywny wpływ na podjęcie decyzji o pracy w zawodzie 
informatyka ma powtarzalność wykonywanych prac w trakcie kolejnych projektów, brak 
stałego czasu pracy wraz ze spiętrzaniem się w tym samym czasie realizacji pilnych pro-
jektów oraz uciążliwość w kontaktach z klientem. Niemniej istotna jest wysoka konku-
rencyjność wśród współpracowników w firmie komputerowej oraz konieczność ciągłe-
go kształcenia się w dziedzinach związanych z kolejnymi projektami. Najmniej ważny 
jest brak umiejętności pracy w zespole, wysoki indywidualizm, kontakt głównie z kom-
puterem i/lub przez sieć oraz konieczność wykonywania pracy w wielu miejscach (u 
klienta). Nie bez znaczenia wydają się też takie czynniki, jak współpraca z ciągle zmienia-
jącym się, w zależności od projektu, zespołem oraz umiejętność przełożenia rzeczywi-
stości na założenia projektowe systemu – decydują one według respondentów w śred-
nim i małym stopniu o wyborze pracy w zawodzie informatyka.
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W zakresie oczekiwań związanych z wynagrodzeniem respondenci zapytani zosta-
li, jakich płac oczekują, podejmując pracę w określonych zawodach. Proszeni byli o po-
danie, dla każdego z wymienionych zawodów lub ich grupy, oczekiwań płacowych w 
trzech wysokościach: minimalnej, optymalnej oraz maksymalnej. Najniższe wygro-
dzenie podane przez respondentów dotyczyło grupy następujących zawodów: anali-
tyk, projektant, wdrożeniowiec, konsultant ds. sprzedaży i wynosiło 3677 PLN. Dla za-
wodu ekspert dziedzinowy ds. wdrożeń najwyższe wynagrodzenie wynosiło 5621 PLN. 
We wszystkich powyższych zakresach najwyższe oczekiwane średnie wynagrodzenie 
wskazane przez respondentów dotyczyło zawodu kierownik projektu kierujący zespo-
łem projektowym liczącym do 50 osób. Dla tego zawodu w poszczególnych grupach 
płace wahały się w granicach: 9048–45 433 PLN. Dla zobrazowania oczekiwań płaco-
wych studentów podać można także, iż średnie oczekiwane wynagrodzenie w poszcze-
gólnych grupach dla wszystkich zawodów ujętych w ankiecie wyniosło 5283 –26 934 
PLN. Zawód: kierownik projektu okazał się zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o ocze-
kiwania płacowe związane z jego wykonywaniem. Zauważyć należy także, iż najniższe 
średnie oczekiwane wynagrodzenia dla grupy zawodów: analityk, projektant, wdroże-
niowiec, konsultant ds. sprzedaży, wynoszące 3677 PLN, było wskazaniem najniższym 
we wszystkich kategoriach i grupach zawodów w całym badaniu. 

Kolejne pytanie ankiety przeprowadzanego badania dotyczyło predyspozycji me-
rytorycznych i psychofizycznych oraz stopnia ich posiadania przez osobę wykonującą 
szeroko pojęty zawód informatyka. W ocenie respondentów predyspozycjami, którymi 
osoba wykonująca zawód informatyka powinna się cechować są: w stopniu najmniej-
szym – odporność psychiczna na niedociągnięcia rzeczywiste lub pozorne (27%) oraz 
zdolności dyplomatyczne (25%), w stopniu małym – zdolności dyplomatyczne (21%) 
oraz inteligencja i niezależność działania (16%), w stopniu dużym – otwartość na meto-
dy niestandardowe (11%) oraz zdolność dostrzegania zadań kluczowych i skupiania się 
na nich (11%), w stopniu najwyższym – szybkie przyswajanie nowych informacji i wiedzy 
informatycznej (16%) oraz zdolność obrony swoich poglądów (12%). Predyspozycją, któ-
ra uzyskała najwięcej wskazań w stopniu najwyższym jest szybkie przyswajanie nowych 
informacji i wiedzy informatycznej, którą jako najważniejszą wskazało ponad 50% bada-
nych, zaś predyspozycją, która uznana została za najmniej istotną była odporność psy-
chiczna na niedociągnięcia rzeczywiste lub pozorne, która uzyskała niespełna 10% wskazań.   

Ostatnia merytoryczna część ankiety jest poświęcona możliwościom pracy w zawo-
dzie związanym z informatyką dla absolwenta kierunku o profilu ekonomicznym (zarzą-
dzanie). Stanowiskami pracy najbardziej pożądanymi przez tych absolwentów są: kon-
sultant/kierownik z zakresu kontaktu z biznesem, kierownik zespołu projektowego oraz 
konsultant-handlowiec – specjalista ds. marketingu i sprzedaży. Wybór taki nie powi-
nien dziwić, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, iż na stanowiskach tych bardziej potrzeb-
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ne są umiejętności typowo ekonomiczne, niż „twarde” kompetencje informatyczne, jak 
np. umiejętność programowania. W tym kontekście nie powinna zaskakiwać mała licz-
ba wskazań na stanowiska: konsultant tester – specjalista ds. wykrywania i likwidacji błę-
dów merytorycznych i technicznych oraz kierownik serwisu helpdesku, gdzie taka wie-
dza jest już wymagana. Ostatnie pytanie prezentowanej ankiety z jednej strony ma cha-
rakter podsumowujący, z drugiej zaś umożliwia władzom uczelni zdobycie wiedzy o po-
trzebach edukacyjnych studentów związanych z szeroko pojętą informatyką i jej zasto-
sowaniami podczas zajęć, w których chcieliby oni wziąć udział. Wyniki przedstawiono  
w tabeli (zob. tabela 1).  

Tabela 1. Zajęcia, w których studenci chcieliby wziąć udział   

Nazwa przedmiotu
 Odpowiedzi 
twierdzące (%)

Business Intelligence Systems – wartość informacji oraz ich interpretacji  
w biznesie 10,66

Trendy rozwojowe zarządczych systemów informatycznych – IFS Application, 
Cloud i Fog Computing, Big Data 7,38

Modelowanie procesów biznesowych w projektach informatycznych
 (pakiet Adonis) 9,33

Wykorzystanie aplikacji mobilnych w społeczeństwie (m-commerce, m-
marketing, m-location etc.) 9,27

Efektywność ekonomiczna, użyteczność i skuteczność wdrażania systemów 
informatycznych 9,05

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych tradycyjnych 
i sieciowych 7,27

Innowacyjne informatyczne systemy bankowe (i-banking, m-banking, 
m-payments) i ich wykorzystanie w biznesie 8,16

Wykorzystanie gier w biznesie i dydaktyce 6,72

Media społecznościowe w biznesie 9,00

Interakcja człowiek – komputer   5,50

Zarządzanie IT (pakiet ADONIS) 7,44

Bariery wdrożeń systemów oraz zastosowania technologii informatycznych 4,00

Coaching i komunikacja w zarządzaniu projektami informatycznymi 6,22

Źródło: opracowanie własne.

Przedmiotami, w których wzięliby udział studenci motywowani chęcią rozwijania 
swoich zainteresowań szeroko pojętą informatyką w perspektywie podjęcia po studiach 
pracy w zawodzie z nią związanym, są: Business Intelligence Systems – wartość informa-
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cji oraz ich interpretacji w biznesie, modelowanie procesów biznesowych w projektach 
informatycznych (pakiet ADONIS), wykorzystanie aplikacji mobilnych w społeczeństwie 
(m-commerce, m-marketing, m-location etc.), efektywność ekonomiczna, użyteczność i 
skuteczność wdrażania systemów informatycznych oraz media społecznościowe w biz-
nesie. Są to przedmioty dostarczające studentom wiedzę z tzw. informatyki ekonomicz-
nej – tj. zagadnień z zakresu zastosowania narzędzi informatycznych w działalności biz-
nesowej. 

Wnioski
Przeprowadzona ankieta pozwoliła na poznanie opinii studentów wydziałów zarządza-
nia uczelni wyższych w Polsce na temat możliwości rozpoczęcia przez nich, po ukończe-
niu studiów, kariery w zakresie informatyki. Na podstawie analizy danych uzyskanych 
z przeprowadzonej ankiety można sformułować wniosek, że źródłem wiedzy informa-
tycznej studentów jest, przed rozpoczęciem studiów, nauka w szkole podstawowej, gim-
nazjum lub szkole średniej (37%) albo nauka w szkole wyższej – licencjat/magisterium 
– (27%). Wszystkie te szkoły duży nacisk kładą na aplikacje biurowe.  Niewykluczone, że 
studenci przed podjęciem studiów, a także już w ich trakcie, postrzegają informatykę 
przez pryzmat właśnie aplikacji biurowych. Użytkowanie ich jest wskazywane, w kontek-
ście przyszłej pracy w zawodzie informatyka, jako jedna z najważniejszych kompeten-
cji (10%). Zauważyć należy, iż jedynie bardzo mała część studentów (4%) uczestniczyła 
w krótkich kursach doszkalających, opłacanych z własnych środków. Świadczy to o bra-
ku możliwości odbycia kursów organizowanych wewnętrznie przez instytucje, a uczel-
nie ich nie organizują.

Wyniki ankiety wskazują na duże zainteresowanie studentów analityką biznesową 
oraz związanymi z nią narzędziami informatycznymi klasy Business Intelligence. Ponad 
50% respondentów chciałoby pozyskać umiejętności profesjonalnego posługiwania się 
tymi narzędziami informatycznymi, również w zakresie tematyki interesującej studen-
tów (w kontekście wyboru zawodu) obszar „analityk danych biznesowych” został wska-
zany aż przez 11% badanych. Wreszcie wśród przedmiotów, które studenci, myślący o 
pracy w zawodzie związanym z informatyką, chcieliby mieć w swoim programie studiów 
ten poświęcony Business Intelligence uzyskał 10% wskazań. Także w zakresie kompeten-
cji, jakie student chciałby nabyć z myślą o przyszłej pracy w przypadku starania się o po-
sadę informatyka, jako druga najważniejsza kompetencja wskazywana była analiza da-
nych biznesowych (13% wskazań). 

Innym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest niski poziom zainteresowania 
wśród studentów użytkowaniem tradycyjnych systemów informatycznych zarządzania. 
Respondenci pytani o zakres, w jakim chcieliby pozyskać umiejętności z tej dziedziny 
najczęściej (40% wszystkich odpowiedzi) odpowiadali: chciałbym pozyskać umiejętno-
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ści obsługi i modyfikacji systemów w zakresie podstawowym. W zakresie profesjonalnym 
chciałoby opanować je 23% badanych, a ponad 25% nie chciałoby pozyskać umiejętno-
ści w tym zakresie wcale. 

Jeśli chodzi o tendencje dotyczące podejścia do zawodu informatyka, w ocenie stu-
dentów pewne jest to, że edukacja jest procesem ciągle aktualizowanym, wiedza powin-
na być doskonalona przez całe życie oraz że informatycy podzielą się na wiele bardzo 
różnych profesji o podłożu: informatycznym, technicznym, ekonomicznym, socjologicz-
nym i psychologicznym. Natomiast tendencja wskazująca na to, że praca informatyków 
przyjmie wyłącznie formę zdalną wydaje się im nierealna. 

Formułując wnioski odnośnie czynników motywujących i demotywujących do pod-
jęcia pracy w zawodzie informatyka przez studentów, należy stwierdzić, że do pierwszej 
grupy zaliczone zostały (otrzymały najwięcej wskazań): pewność znalezienia zatrudnie-
nia teraz i w przyszłości oraz płace, oceniane jako wysokie z szybką tendencją wzrosto-
wą. Do drugiej grupy, tj. do czynników demotywujących podjęcie zatrudnienia w oma-
wianym zawodzie, zaliczone zostały: powtarzalność wykonywanych prac w trakcie ko-
lejnych projektów, brak stałego czasu pracy wraz ze spiętrzaniem się w czasie realizacji 
pilnych projektów oraz uciążliwość w kontaktach z klientem. Warto także zauważyć, iż 
jako dość istotną destymulantę w omawianym zakresie wskazywano wysoką konkuren-
cyjność wśród współpracowników w firmie komputerowej oraz konieczność ciągłego 
kształcenia się w dziedzinach związanych z kolejnymi projektami. Wynika z tego wnio-
sek, iż w trakcie pracy informatycy będą zgłaszali zapotrzebowanie na szeroko pojęte 
zajęcia edukacyjne organizowane przez macierzyste firmy, firmy zewnętrzne, jak rów-
nież uczelnie. 

Kolejnym wnioskiem płynącym z analizy wyników badania jest to, że kierownik pro-
jektu to stanowisko, z którego zajmowaniem związane są największe oczekiwania pła-
cowe. We wszystkich kategoriach kwota oczekiwanego średniego wygrodzenia na 
tym stanowisku jest najwyższa. Kierownik projektu był także wskazywany jako jedno z 
dwóch stanowisk, którym jest najbardziej zainteresowany przeszkolony informatycznie 
absolwent kierunku ekonomicznego.  

Wnioskiem, który można sformułować w odniesieniu do predyspozycji, jakie, w oce-
nie badanych, powinny posiadać osoby wykonujące zawód informatyka jest stwierdze-
nie, że najważniejsze z nich to szybkie przyswajanie nowych informacji i wiedzy infor-
matycznej (16%) oraz zdolność obrony swoich poglądów (12%). Predyspozycje, który-
mi osoby takie powinny cechować się w stopniu najmniejszym to odporność psychiczna 
na niedociągnięcia rzeczywiste lub pozorne (27%) oraz zdolności dyplomatyczne (25%),

W zakresie oferty edukacyjnej wydziałów zarządzania różnych uczelni wyższych w 
Polsce, które kształcą studentów na specjalnościach związanych z zastosowaniami in-
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formatyki w biznesie, powinny znaleźć się w szczególności przedmioty poświęcone sys-
temom Business Intelligence oraz modelowaniu procesów biznesowych w projektach 
informatycznych. Formułując rekomendacje dla władz wydziałów czy też uczelni eko-
nomicznych, można wskazać również na tematykę związaną z wykorzystaniem aplika-
cji mobilnych w społeczeństwie (m-commerce, m-marketing, m-location), efektywno-
ścią ekonomiczną, użytecznością i skutecznością wdrażania systemów informatycznych. 
Ważnym tematem, o którym we współczesnym świecie nie można zapominać, są rów-
nież media społecznościowe w biznesie. 

Podsumowując, stwierdzić można, iż cel badania został osiągnięty. Poznano oczeki-
wania i preferencje studentów wydziałów o ekonomicznych w stosunku do pracy w sze-
roko pojętym zawodzie informatyka w Polsce. Zidentyfikowano także ich potrzeby edu-
kacyjne oraz sformułowano rekomendacje dla polskich uczelni ekonomicznych w zakre-
sie przygotowania studenta do pracy w zawodach związanych z informatyką. 

Pewnym ograniczeniem badania w zakresie pytań o zawody związane z informaty-
ką techniczną, jak np. umiejętność programowania czy projektowania narzędzi baz da-
nych, mógł być wysoki udział kobiet w analizowanej próbie badawczej (58%), wobec 
faktu, że na studiach technicznych ten współczynnik wynosi tylko 13% [Fundacja Per-
spektywy 2017]. Drugie ograniczenie było związane z wysokim udziałem osób pracu-
jących wśród studentów studiów zaocznych, które oceniały wybrane kwestie z prak-
tycznego punktu widzenia, wynikającego z ich doświadczenia. Jako ograniczenie moż-
na także traktować dość wysoki udział osób z wykształceniem powyżej średniego (tj. li-
cencjat, inżynier) oraz wyższym, co pozwala przypuszczać, iż w próbie badawczej mo-
gli być absolwenci kierunków technicznych związanych z informatyką. Udzielone przez 
nich odpowiedzi na wybrane pytania (np. o specyfice i trendach na rynku) mogły być 
efektem praktycznej znajomości i analizy zagadnień, których one dotyczyły. Ogranicze-
niem, szczególnie w zakresie określania preferencji, co do oczekiwań z perspektywy ab-
solwenta, był dość wysoki udział studentów I roku (24%), gdyż, jako dopiero zaczynają-
cy studia, mają oni zazwyczaj małe wyobrażenie o rynku pracy, na który wejdą po ich 
ukończeniu. Ograniczenie to zostało w pewnym stopniu zniwelowane tym, że wśród 
studentów podejmujących studia dużą grupę mogli stanowić absolwenci studiów tech-
nicznych, którzy studia na kierunku ekonomicznym traktują jako uzupełnienie swojej 
wiedzy i formalnego wykształcenia. 

Zaprezentowane w artykule badanie to dopiero pierwsza jego edycja. Będzie ono  
w najbliższej przyszłości powtórzone i rozszerzone w celu weryfikacji uzyskanych wyników.  

Witold Chmielarz, Tomasz Parys 
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Copyrights on the Internet on the Example of Poland 

Abstract: Nowadays, the world has been dominated by digital information exchange. The 

commonness of the Internet access and lack of regulations restricting freedom of informa-

tion exchange and creation make new challenges in the context of copyrights. 

The aim of presented study is to verify if users approach to illegal downloading and sha-

ring has changed along with the development of digital platforms offering legal digital con-

tent and if this kind of platforms affect copyrights violation. For this purpose, authors have 

compared results of researches performed in years 2014 and 2018. The researches concer-

ned the awareness and behaviors of Internet users in the context of downloading and sha-

ring of illegal multimedia as well as games and other software. Attention was also paid to is-

sues related to the ethical point of view of such behaviors. 

The conclusions from the research present how the perception of copyrights has chan-

ged within 4 years.

Key words: copyrights, downloading, multimedia, games, software
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Introduction 

Ongoing changes in the world surrounding us have been driven by rapidly developing 
Internet. World Wide Web allows everyone to access information [Ho 1999; Ho 2001] and 
data right here and right now. That is why Internet users take advantage of this ability to 
gain quickly anything they needed [Castells 2007]. In this fast developing Internet envi-
ronment, we can observe that copyrights are very often ignored and broken [Barta, Mar-
kiewicz 2006]. Authors of this paper will try to determine if Internet users are aware of 
those laws by conducting research on students of University of Lodz. Furthermore, re-
sults obtained in the year 2014 will be compared with results from year 2018. In the follo-
wing chapters, the differences and similarities in both studies will be discussed. 

Copyrights in European Union 

Talking about copyright and its respecting on the Internet becomes necessary to appeal 
to current European rules established by Directive 2001/29/EC of 22 June 2001. The Co-
pyright Directive (2001/29) in these regulations provides Article 5, paragraph 2. Member 
States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right provided for 
by Article 2, in respect of reproductions on any medium made for private use, on con-
dition that the rightholders receive fair compensation which takes account of the appli-
cation or non-application of technological measures referred to in Article 6 to the work 
concerned.

The exceptions and limitations provided for in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall only be 
applied in certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the 
work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the rightholder. That 
legislation Directive does not relate directly to whether the source of which could serve 
as the basis for reproduction of the work has an impact on the assessment of whether 
the reproduction falls within the permitted private use is legal or illegal.

The case was referred to the Supreme Court of Poland. The Court found, however, 
that all the exceptions provided for in Art. 5 paragraph. 2 must be interpreted strictly 
[Judgment 2014]. According to the Court a strict interpretation of Article 5, paragraph. 2 
point b) of Directive 2001/29 means that the private use does not deprive the rights hol-
ders to rely on exercise their exclusive right to authorize the reproduction when prepa-
ring for private copying accompanied by violations of the rights of beneficiaries. There-
fore, contrary to the directive is national legislation which makes no distinction betwe-
en copies for private use prepared from a legitimate source and those that were drawn 
from a pirate copy. Summing up its reasoning, the Court found that Article 5, paragraph 
2, point b) of Directive 2001/29 must be interpreted as meaning that it does not cover ca-
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ses of making copies for personal use [Kępiński, Sikorski, Klafkowska-Waśniowska, 2010] 
of illicit origin.

Unfortunately, the Court did not indicate what the illegal origin means, in particular, 
whether it will be the only situation where, for example analog track without permission 
of the author has been digitalized, or refers to any situation in which we copy the track 
from a person who is not authorized to distribute the song [Byrska 1997]. Determining 
what is illegal source is of great practical significance, since the responsibility for copy-
right infringements are decoupled from the guilt. Each of us, as an Internet user should 
know when downloading a file violates copyrights, and when it will be allowed for pri-
vate use. There is a significant risk that with regard to that judgment of the Court, Polish 
national legislation should be interpreted in such a way that each file downloaded from 
the Internet will mean a violation of copyrights [Osiak-Parkowska 2014].

Copyrights in Poland

Analyzing the issue in relation to the Polish legislation, we should begin by citing legisla-
tion and the current definition of the term of copyright. According to the Act of Febru-
ary 4 [1994] on copyright and related rights, the subject of copyright is any expression of 
creative activity of an individual character, established in any form, regardless of the va-
lue, purpose and manner of expression. However, as we read further, there are also exc-
lusions. In particular protection covers only a form of expression since there are not pro-
tected inventions, ideas, procedures, methods and rules of operation and mathematical 
concepts [Act of February 1994]. Furthermore, the track is copyrighted from the moment 
of the findings [Sieńczyło-Chlabicz 2009], even if it does unfinished form [Act of Febru-
ary 1994]. This means that according to the Supreme Court of Poland judgment, an arti-
stic creation becomes the subject of copyrights at the time when it follows its establish-
ment, i.e. when it takes on any form, even impermanent, but permanent enough to track 
content and characteristics form an artistic effect [Judgment 1973; Korpała, Matlak, Sta-
nisławska-Kloc 2010]. It remains to clarify the question of what is meant by “establish-
ment”. What is interesting the term does not mean the need for physical track record on a 
tangible medium. For example, in the case of the poem or other literary work is sufficient 
uttering in public. It is also interesting that despite the fact that there is such a provision 
in the law, it is irrelevant if anybody, except the creator is familiar with a track. The manu-
script or recording of the work made with voice recorder which has never has been pu-
blished is also legally protected [Błeszyński 2011].

Protecting work is entitled to its creator, regardless of complying with any formalities 
[Act of February 1994]. Therefore, the author does not need to make any activities in ef-
fect of which the work created by him will be protected by law relating to copyright law.
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According to Polish law [Act of February 1994], copyright can be divided into two ca-
tegories – personal copyrights and proprietary rights. If the law doesn’t provide otherwi-
se, moral rights protect an unlimited time and are not subjected to any waiver or trans-
fer work by the author. In particular are not subject to waiver:

1. The author of the work;
2. Sign the work’s name or pseudonym, or to make it available anonymously;
3. The integrity of the content and form of the work and properly used;
4. Decide on the first making the work available in public;
5. Supervision of the use of the work.
It follows that the that right is not transferable in any case, even at the request of the 

author, and is primarily used to establish the unbreakable bond between the author and 
his work. This aspect is regulated by another category: property copyrights. Under the 
law, if the law doesn’t provide otherwise, the author has the exclusive right to use the 
work and dispose of it in all fields of exploitation and to receive remuneration for explo-
itation of the work [Barta, Czajkowska-Dąbrowska, Ćwiąkalski 2011]. Under the law, if the 
law doesn’t provide otherwise, the author has the exclusive right to use the work and di-
spose of it in all fields of exploitation and to receive remuneration for exploitation of the 
work. In practice, this means that the creator has the right to allow or prohibit the use of 
work persons or entities other than the creator, but the creator can receive profit from 
it. As opposed to personal rights, those rights are transferable in any method permit-
ted the law (i.e. sale, donation) and may be inherited, both by will and intestate succes-
sion [Zaiks 2016].

The exception to the exclusive right to use the work and dispose of it is the so-cal-
led “allowed personal use”. Poland has established such an exception in Article 23 of the 
Law on copyright and related rights. In accordance with the provisions of the Act [Act of 
February 1994], without permission of the creator free use of already disseminated work 
in terms of own personal use is allowed. This provision does not authorize i.e. building of 
someone else’s architectural work or architectural design, and the use of electronic data-
bases having the properties the track unless it concerns their use for scientific purposes 
unrelated to the purpose of profit. The scope own personal use includes the use of single 
copies of work by a group of individuals in personal relationships, in particular blood re-
lation, kinship or social relationship [Act of February 1994]. It is clear that the property ri-
ghts of the creator does not apply when several conditions are met. First, the work must 
be distributed, which means that the exercise of work, for example, watching a movie or 
reading a book without the author’s consent before the official release is a violation of 
law. Secondly, apart from exclusions contained in the record “allowed personal use”[De-
reń 2007] should include a “group of persons staying in a personal relationship”, which is 
a quite confused record. In the “Internet age”, it is difficult to say when any relationship 
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takes place. For example, there is no doubt that the borrowing, for example, music CDs 
from friend is perfectly legal, while the situation in which provides a music file hundreds 
of friends on a social network, it may raise some controversy.

“Allowed personal use” does not also include computer software [Act of February 
1994]. In practice, this means that under Polish law it is allowed to download for own per-
sonal use, any copyright works, such as movies, music or e-books with the exception of 
architectural works and architectural and town planning, databases, unless it concerns 
scientific use of unbound profit-making purposes [Act of February 1994] and compu-
ter software. Sharing is however illegal, except for closest relations. What is interesting 
works referred to in this article are also for instance books as well as schoolbooks. It is 
clear that, contrary to what is suggested some publications by posting the relevant clau-
ses in its publications, copying or scanning the entire book is completely legal and does 
not need to pay any fees to the owner of property rights. Of course, it refers to the con-
text of personal use, and therefore those copies can not be sold. 

Let’s start with Polish national regulations on permitted personal use from the point 
of view of copyright law. Article 23 of the Polish act on copyrights says that it is allowed 
free of charge to use already disseminated work in terms of own personal use. Legal pro-
vision must be analyzed together with the definition of the widespread work. For exam-
ple, disseminated work is the work that with the permission of the creator has published 
in any way. The article 35 indicates, however, that personal use can not infringe the nor-
mal exploitation of the work or violate the rightful interests of the author. 

On the basis of these provisions, the question arises whether personal use includes 
a situation in which the work has been distributed with the permission of the right hol-
der, but the beneficiary under the personal use uses a different form of the work than 
the one in which the piece was widespread? For example, the book has been distribu-
ted with the permission of the right holder, then it was scanned and made available on 
the network. Are copies of this book consistent with the allowed personal use? Does the 
concept of disseminated work should not be limited to certain fields of use? Is the work 
widespread by printing technique a disseminated work in digital technique? In the con-
text of Article 35, if such “allowed private use” harms the legitimate interests of the au-
thor, since deprives the creator of the remuneration from the new fields of exploitation? 

Most advocates that every work that with the permission of the creator has been 
made available to the public is gaining irrevocably status of the widespread work, regar-
dless of what type of media was introduced later and whether subsequent sharing took 
place with the permission of the creator or without it. Thus, the work will be widespre-
ad and released in analog version, and then shared on the Internet without permission 
of the creator.

Copyrights on the Internet on the Example of Poland 
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Anti-Counterfeiting Trade Agreement 

Main goal of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) is to deliver an internatio-
nal framework that improves the enforcement of intellectual property right laws. Rather 
than create new intellectual property rights, it provides improved international stan-
dards as to how to act against large-scale infringements of intellectual property rights 
[European Commission 2008]. This goal is achieved by three basic components: the in-
ternational cooperation, enforcement practices and legal framework for enforcement of 
intellectual property rights. Negotiations on a new Anti-Counterfeiting Trade Agreement 
(ACTA) were launched in 2007. In Poland, ACTA has been confirmed by the parliament 
without protest of political parties. The discussion and public consultations began when 
people went out to the streets.

Poland was the only country which called for the transparency for the agreement 
[European Commission 2008]. Major important issue that would have to make changes 
in polish legislation is to define the word “piracy”, which is used by the Agreement. Po-
lish regulations handle only the sea piracy [European Commission 2008]. This is an An-
ti-Counterfeiting Trade Agreement that concerns the Internet. Such goals cannot be im-
plemented by single piece of legislation. 

Controversy over the agreement has begun with discussion of the grounds the rela-
tionship of the Internet for copyright. Definition of “counterfeit goods” and “pirated go-
ods” are terms that must very precisely defined [Popović, Biczysko 2012]. The agreement 
would give rights to the authorities to infiltrate privacy of Internet users. Authorities co-
uld request from Internet service provider data that allow to identify the subscriber. This 
formulation of agreement provides authorities with resources to obtain confidently per-
sonal data. 

This is a conflict of mainly young people who are the biggest group among Internet 
users, and who violate property rights for over ten years, that means ever since Poland 
has access to the Internet. In Polish legislation, copying is an affirmation of the work. It 
cannot be said that piracy in the sense as shown in the agreement should be objectio-
nable. That is why Poland has the advantage over the United States of America in terms 
of access to culture. In comparison, in America people are prosecuted for downloading 
music from the Internet, which is legal in Poland. They’re not pirates, they use the pro-
ducts of culture, the new culture, which cannot exist without it. For people born after 
the year 1995 sending music, movies and other content is something natural and obvio-
us. By implementing the agreement, they will be alienated from the whole of digital per-
sonality that they have already created. Using someone else’s property should be per-
mitted, but only with the approval of author or authors. On the other hand, copyright 
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law must evaluate and enter the twentieth first century. It must be adapted to the reali-
ties with widely available low-cost Internet. This should be subject to public discussion.

The most controversial part of ACTA is right to invigilate Internet user. Nobody wants 
someone else to check who is he meeting in the Internet or what sites does he or she vi-
sit. On the other hand all of our actions are registered or leave trace in the Internet. In-
ternet providers have access to such data. For example, well known regulation on data 
retention introduced by European Union, which makes Internet providers store billings 
and information about users activity (for law enforcement authorities), is act of strict su-
rveillance [Lenkowski 2012].

Deeper analysis of ACTA gives conclusion that Polish law should be changed. Espe-
cially those that refer to prosecution of abuse of personal use. If you by a CD you can 
copy it for personal use and you can lend it to a friend. But when we cross this thin line, 
we break the law [Krywko 2012].

Users awareness study

The digital revolution is forcing governments around the world to change the law regar-
ding the distribution of digital content [Barta, Markiewicz 1998; Hassanien 2006]. Legi-
slative bodies try to handle this problem with varying degrees of success. In the United 
Kingdom, since 2012, private copying for personal use has been expressly permitted, if 
you just use it within the copyright laws. In Poland, in accordance with Art. 23, paragra-
phs 1 and 2 of copyright law, it is permitted to make a copy of the copyrighted digital ma-
terials for yourself, as well as borrow the copy to a family member or a person with whom 
we maintain close contacts [Bainbridge 2009, Balcarczyk 2009]. What’s more there is no 
strict definition what “close contacts” really mean, so it can be interpreted in many diffe-
rent ways.

To conduct the following study, authors decided to use the questionnaire, which is 
one of the most popular quantitative data collection techniques. Use of this technique, 
has its consequences. According to advantages [Lutyński 1994] of questionnaire techni-
que are uniformity of questions asked to all respondents, versatility of this technique (it 
allows us to know the behavior and mental experiences, attitudes and opinions), econo-
mical process of gaining information (in a relatively short time, we are able to get a lar-
ge amount of standardized information), depending on the sample size and method of 
their selection for testing it can be determined the degree of generalization of propo-
sals to the wider population, and a certain number of questionnaires entitles the rese-
archer to draw conclusions from comparative analysis between analyzed groups of re-
spondents. The popularity of this technique has also influenced the in-depth knowled-
ge of its limitations. Among them, investigator has a little control over the veracity of the 
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information received and the inability to know the rate of false answers. The little con-
trol over investigator obtained information, which is weakening the credibility of obta-
ined data in this way. Those disadvantages of large (and probably growing) percentage 
of respondents refusals can intensify significant influence of other factors. The combina-
tion of these factors sometimes can make it impossible for researcher to conduct study 
at a predetermined random sample.

The first survey of students at The Faculty of Economics and Sociology of the Uni-
versity of Lodz was intended to check the level of knowledge regarding copyrights, but 
what is more important, the level of a moral acceptance for breaking them [Błaszczyk 
2014]. The first study was made in 2014 and has involved 127 respondents, including 58 
women (45.7%) and 69 men (54.3%). The second one was made in 2018 and has involved 
170 respondents including 60 women (35.4%) and 110 men (64.6%). All of the respon-
dents have declared that they are users of the Internet. Results of both surveys showed 
that there were no significant differences in the responses given by women and men.

Usage of copyrighted multimedia

The first part of study concerned the downloading illegal copies of multimedia from the 
Internet. Nearly one student in four has an opinion, that downloading copyrighted co-
pies of multimedia (music and video files) from the Internet is legally permitted (22.8% 
in year 2018, compared to 30.7% in year 2014), while almost 60% said it is illegal (59.7% 
in year 2018, compared to 70.9% in year 2014). Interestingly, the number of respondents 
who don’t morally justify Internet users who illegally download copyrighted content has 
almost doubled (31.7% in year 2018, compared to 16.9% in year 2014). The complete re-
sults regarding this question are presented in Figure 1.
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Figure 1. Opinion of downloading copyrighted copies of multimedia

Source: own elaboration.

The next question concerned the declaration if users illegally download copyrighted 
copies of multimedia (music and video files) from the Internet. Worth noticing is a fact, 
that the percentage of users who consciously download those multimedia has been si-
gnificantly decreased (39.2% in year 2018, compared to 67.7% in year 2014). It is intere-
sting that the percentage of users who do not know if downloaded copyrighted multi-
media is legal or not has increased (23.4% in year 2018, compared to 34.2% in year 2014). 
The complete results regarding declaration of downloading illegal multimedia are pre-
sented in Figure 2.

Copyrights on the Internet on the Example of Poland 
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Figure 2. Do you illegally download copyrighted copies of multimedia from the 
Internet? 

Source: own elaboration.

Following on from this, the next question concerned sharing illegal copies of multi-
media from the Internet. Only 12.7% of students in year 2018 has an opinion, that sharing 
copyrighted copies of multimedia (music and video files) from the Internet is legally per-
mitted, against 19.4% in year 2014 which gives a 34 percent decrease. About 75% decla-
red that in their opinion it is illegal (78.5% in year 2018, compared to 75% in year 2014). In 
this case as well as in case of downloading there is a significant difference between year 
2018 and 2014 in a respondents number who don’t morally justify Internet users who il-
legally share copyrighted content. The complete results regarding this question are pre-
sented in Figure 3.

Milan Popović, Michał Błaszczyk, Daniel Biczysko



47

Figure 3. Opinion of sharing copyrighted copies of multimedia

 

Source: own elaboration. 

Next question concerned the declaration if users share copyrighted copies of mul-
timedia (music and video files) via the Internet. Proportions remained at a similar level 
in 2018 compared to 2014: almost 80% is declaring not sharing copyrighted multimedia 
(77.2% in year 2018, compared to 78.2% in year 2014), more than 10% is sharing (11.4% in 
year 2018, compared to 12.9% in year 2014), and about 10% is not sure if they are sharing 
or not (11.4% in year 2018, compared to 8.9% in year 2014). The complete results regar-
ding declaration of sharing illegal multimedia are presented in Figure 4.

Copyrights on the Internet on the Example of Poland 
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Figure 4. Do you share illegally downloaded copyrighted multimedia via the Internet? 

Source: own elaboration. 

The last question about copyrighted multimedia has concerned the use of official, 
paid distribution of multimedia via streaming services such as Showmax, Netflix, Spotify, 
Tidal, iTunes, Ipla, etc. In year 2014 only 30% of users used such services. It is interesting 
that in four years the proportions have been reversed (70.2% using streaming services 
in year 2018, compared to 31.6% in year 2014, and 29.8% not using them in 2018, com-
pared to 68.4% in year 2014). The complete results regarding this question are presen-
ted in Figure 5.

Milan Popović, Michał Błaszczyk, Daniel Biczysko
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Figure 5. Do you use multimedia via streaming services such as Showmax, Netflix, 
Spotify, Tidal, iTunes, Ipla, etc? 

Source: own elaboration.

Usage of copyrighted software

The second part of the study concerned the downloading illegal copyrighted copies of 
games and other software from the Internet. Nearly one in six students has an opinion, 
that downloading copyrighted copies of multimedia (music and video files) from the In-
ternet is legally permitted (15.2% in year 2018, compared to 16.9% in year 2014), while 
about 70% said it is illegal (73.4% in year 2018, compared to 71.0% in year 2014). As in the 
case of multimedia, the number of respondents who don’t morally justify Internet users 
who illegally download copyrighted content has been increased (41.8% in year 2018, 
compared to 28.2% in year 2014). The complete results regarding this question are pre-
sented in Figure 6.

Copyrights on the Internet on the Example of Poland 
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Figure 6. Opinion of downloading copyrighted copies of games and other  
software from the Internet 

Source: own elaboration. 

Following on from this, the next question has concerned sharing copyrighted games 
and other software via the Internet. The percentage of respondents who claim that are 
sharing copyrighted games and other software is legally permitted has decreased (7.6% 
in year 2018, compared to 12.1% in year 2014). The percentage of those who claim that 
this is not legal has not changed much (73.4% in year 2018, compared to 79.8% in year 
2014). However, it is worth noting that the percentage of respondents who morally con-
demn such behavior has increased significantly (46.8% in year 2018, compared to 35.5% 
in year 2014). Correspondingly, the percentage of respondents who morally justify this 
behavior has decreased (26.6% in year 2018, compared to 44.4% in year 2014). The com-
plete results regarding opinion of sharing copyrighted copies of games and other so-
ftware from the Internet are presented in Figure 7.

Milan Popović, Michał Błaszczyk, Daniel Biczysko
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Figure 7. Opinion of sharing copyrighted copies of games and other software from 
the Internet 

Source: own elaboration. 

The next question concerned the declaration if users illegally download copyrighted 
copies of games and other software from the Internet. Similarly as downloading multi-
media, worth noticing is a fact, that the percentage of users who consciously download 
those games and other software has been significantly decreased (43.0% in year 2018, 
compared to 61.3% in year 2014). The complete results regarding declaration of downlo-
ading illegal multimedia are presented in Figure 8.

Copyrights on the Internet on the Example of Poland 
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Figure 8. Do you illegally download copyrighted copies games and other software 
from the Internet? 
 

Source: own elaboration.

The last question about illegal usage of copyrighted games and other software has 
concerned the use of official, paid distribution of games and other software. There were 
no such changes as in the case of multimedia, although the changes are going in the 
same direction. There has been noticed an increase in the percentage of users who use 
paid games and software distribution (70.9% in year 2018, compared to 58.1% in year 
2014) and a decrease in the percentage of users who do not use such games and soft-
ware (21.5% in year 2018, compared to 31.5% in year 2014). The complete results of use of 
official, paid distribution of games and other software are presented in Figure 9.

Milan Popović, Michał Błaszczyk, Daniel Biczysko
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Figure 9. Do you use official, paid distribution of games and other software?

Source: own elaboration.

Conclusion

Study conducted by the authors shows that students still intentionally download illegal 
copies of digital multimedia and software from the Internet. Moreover a large group ca-
n’t tell which files they downloaded are legally available and which are not. There are also 
situations in which students download legally materials regarding this as an illegal acti-
vity. The results of presented studies lead to the conclusion that among the students the 
concept of “personal use” is unknown and although the Polish law allows them to down-
load, possess and use of certain materials, they mostly don’t know that they can take ad-
vantage of this.

If we want to fight the “piracy” and raise awareness of the young generation, which 
is the future of the information society [Hofmokl 2009], we can’t just succumbing to the 
stereotype that since young people are using the Internet from early childhood, they 
exactly know how to do it right.

Copyrights on the Internet on the Example of Poland 
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Abstract: The article presents the most important changes introduced by the Regulation 

(EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the pro-

tection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regu-
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Wprowadzenie

W  dniu 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych), określane dalej w skrócie jako RODO [RODO, http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL, dostęp: 15.12.2017.].

Do tego dnia wszystkie organizacje przetwarzające dane osobowe zobowiązane są 
do wdrożenia nowych przepisów [Zerlang 2017, ss. 8–11, Krystlik 2017, ss. 5–8]. Na stro-
nie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) trwa wielkie odlicza-
nie do dnia obowiązywania RODO (w dniu zakończenia prac autorów nad artykułem po-
zostało 118 dni). 

W artykule przedstawiono najważniejsze zmiany wprowadzane przez wyżej wymie-
nione rozporządzenie, przykłady naruszeń ochrony danych osobowych i  incydentów 
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, jakie miały miejsce w ostatnim roku 
oraz wyniki badania – wywiadów z kierownikami działów IT (bądź wyznaczonymi przez 
nich osobami) – przeprowadzonego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą 
w województwie łódzkim. 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Podmioty wykonujące działalność leczniczą przetwarzają (zgodnie z  obowiązującą na 
dzień zakończenia prac autorów nad artykułem ustawą o ochronie danych osobowych) 
dane dotyczące m.in. „stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksual-
nego” [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., 
poz. 922]. Ogólne rozporządzenie (RODO) określa te kategorie danych jako dane wraż-
liwe i rozszerza ich katalog o dane biometryczne. Zgodnie z art. 9, pkt. 1 RODO „Zabra-
nia się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etnicz-
ne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycz-
nych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących 
zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby” [RODO,http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL, dostęp: 15.12.2017]. 
Od zasady zakazującej przetwarzania tych danych, istnieją wyjątki wymienione w treści 
art. 9 ust. 2 pkt. a–j RODO. Dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą szczegól-
ne znaczenie mają dane dotyczące zdrowia i dane genetyczne, które zostały zdefiniowa-
ne w rozporządzeniu następująco:
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 · Dane dotyczące zdrowia to dane osobowe o  zdrowiu fizycznym lub psychicznym 
osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające infor-
macje o stanie jej zdrowia. 
 · Dane genetyczne to dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech 

genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii 
lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej 
pochodzącej od tej osoby fizycznej [RODO, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL, dostęp: 15.12.2017.]

RODO określa warunki, jakie będą musiały spełnić podmioty przetwarzające dane 
osobowe. Najważniejsze zmiany zostały przedstawione w tabeli (zob. tabela 1).

Tabela 1. Wykaz zmian wprowadzanych przez RODO

Zmiana Opis

Rozszerzone prawa 
osób, których dane 
dotyczą

Wzmocnione prawo do dostępu do swoich danych (art. 15), prawo do sprostowania 
danych (art. 16), prawo do „bycia zapomnianym” (art. 17), prawo do sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych (art. 21), prawo do zakazania marketingu bezpośredniego z wy-
korzystaniem danych osobowych (art. 22), prawo do przenoszenia danych (art. 20)

Inspektor ochrony 
danych (IOD)

Sekcja 4. RODO dotyczy wyznaczania obowiązków i  zadań Inspektora Ochrony Da-
nych (IOD). W  art. 37 podano sytuacje, w  których konieczne jest powołanie IOD. In-
spektor Ochrony Danych musi posiadać odpowiednie kompetencje: wiedzę na temat 
prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności potrzebne do wypeł-
nienia zadań IOD

Obowiązek infor-
macyjny i zgody na 
przetwarzanie 
danych

W RODO rozszerzono zakres obowiązku informacyjnego (art. 13) o okres, przez który 
dane osobowe będą przechowywane, informacje o prawie wniesienia skargi do orga-
nu nadzorczego oraz podstawę prawną przetwarzania danych. Ponadto wprowadzo-
no nowe, i uzupełniono istniejące, zasady uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 7– 8)

Obowiązek zgła-
szania naruszeń 
ochrony danych

Zgodnie z art. 33 ust. 1 w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych admini-
strator ma obowiązek w ciągu 72 godzin zgłosić ten fakt właściwemu organowi nad-
zorczemu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której naruszenie to nie skutkowało ryzykiem na-
ruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W przypadku zgłoszenia po terminie, na-
leży wyjaśnić przyczynę opóźnienia. Ponadto art. 34 nakłada obowiązek poinformo-
wania osoby, której dane dotyczą o  zaistnieniu naruszenia ochrony jej danych oso-
bowych

Administracyjne 
kary pieniężne

Rozporządzenie RODO przewiduje możliwość nakładania i egzekwowania przez organ 
nadzorczy administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zapisów rozporządzenia 
w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 
4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, 
przy czym zastosowanie ma kwota wyższa (art. 83)

Rejestry czynno-
ści przetwarzania 
danych

Art. 40 określa czynności przetwarzania podlegające rejestrowaniu. Rejestr czynno-
ści przetwarzania danych ma być prowadzony w formie pisemnej, w tym elektronicz-
nej. W  rejestrze zamieszcza się m.in. dane kontaktowe do administratora, cele prze-
twarzania, opis kategorii osób oraz kategorii danych, kategorie odbiorców, informację 
o przekazywaniu danych do państw trzecich, planowane terminy usunięcia poszcze-
gólnych kategorii danych, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bez-
pieczeństwa
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Bezpośrednia od-
powiedzialność 

Zgodnie z rozporządzeniem podmiot przetwarzający dane osobowe (osoba fizycz-
na lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane 
osobowe w imieniu administratora) będzie ponosić bezpośrednią odpowiedzial-
ność za naruszenie zapisów rozporządzenia, włączając w to ryzyko otrzymania kary 
pieniężnej za naruszenie zapisów RODO 

Zasada privacy by 
design
i privacy by de-
fault

Obie zasady zostały wprowadzone przez art. 25 RODO. Zasada privacy by design na-
kłada obowiązek na administratora, aby już w  fazie projektowania systemu służą-
cego do przetwarzania danych i  następnie jego użytkowania, wdrożył odpowied-
nie środki techniczne i  organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane 
w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych takich, jak minimalizacja danych, 
oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń tak, by spełnić wymo-
gi rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Zasada privacy by 
default dotyczy wdrażania takich środków technicznych i organizacyjnych, aby do-
myślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do osią-
gnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania

Ocena skutków 
dla ochrony 
danych

Art. 35 wprowadza nowy mechanizm oceny wpływu przetwarzania danych osobo-
wych na prywatność osób, których dane dotyczą (Privacy Impact Assessment). W myśl 
tej zasady, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania danych dokonuje oceny 
skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Taka 
ocena powinna zawierać: systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania 
i celów przetwarzania, ocenę, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz propor-
cjonalne w stosunku do celów; ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, któ-
rych dane dotyczą oraz środki planowane w celu zaradzenia ryzyku

Ograniczenia 
w zakresie profi-
lowania

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu „profilowanie oznacza dowolną formę 
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzy-
staniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycz-
nej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy 
tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zain-
teresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”. RODO 
wprowadza ograniczenia w stosunku do profilowania: obowiązek otrzymania zgo-
dy na profilowanie oraz informowania o profilowaniu, konieczność akceptacji braku 
zgody na profilowanie (art. 22)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [RODO, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/

PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL, dostęp: 15.12.2017., Czarnuch 2017, PWC 2017, BSI 2017, 

Tikkinen-Piri, Rohunen, Markkula 2018, ss. 134–153, Gellert 2018, ss. 279–288, O’Connor, Rowan, Lynch 

i in. 2017, ss. 653–658, Romanou 2018, ss. 99–110]. 

Zgodnie z art. 40 RODO, państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejska Rada 
Ochrony Danych oraz Komisja UE zachęcają do sporządzania kodeksów postępowania 
mających pomóc we właściwym stosowaniu RODO – z uwzględnieniem specyfiki róż-
nych sektorów dokonujących przetwarzania danych oraz szczególnych potrzeb mikro-
przedsiębiorstw oraz małych i  średnich przedsiębiorstw. Wyżej wymienione podmio-
ty zachęcają również w  art. 42 rozporządzenia do ustanawiania mechanizmów certy-
fikacji oraz znaków jakości i oznaczeń w zakresie ochrony danych osobowych [RODO, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL, 
dostęp: 15.12.2017.].

Dominika Lisiak-Felicka, Paweł Nowak
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Przykłady naruszeń i wyników kontroli

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie cyberprzestępców przeprowadzaniem ata-
ków na podmioty wykonujące działalność leczniczą [Lisiak-Felicka, Zajdel-Całkowska, 
Zajdel 2017, ss. 167–180]. W  maju 2017 r. miał miejsce atak ransomware na brytyjskie 
szpitale należące do National Health Service (NHS) [Gazeta Prawna 2017a, 2017b]. W jego 
wyniku nastąpiła blokada oprogramowania, a  użytkownicy systemu informatycznego 
mieli ograniczony dostęp do danych. Konieczne było odwołanie zaplanowanych wizyt 
i zabiegów oraz przeniesienie pacjentów do innych szpitali. 

W Polsce w 2017 r. nastąpił wyciek danych wrażliwych dotyczących około 50 tys. pa-
cjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Jak podaje ser-
wis Zaufanatrzeciastrona.pl, serwer, na którym znajdowały się dane, nie został odpo-
wiednio zabezpieczony i dostęp do danych nie wymagał żadnego logowania [Zaufana-
trzeciastrona.pl 2017a]. Na serwerze można było znaleźć dane osobowe i medyczne po-
nad 50 tys. pacjentów SP ZOZ w Kole, wyniki badań dzieci pod kątem chorób zakaźnych, 
dane ponad 600 pracowników oraz dane finansowe i inne wrażliwe dane. Generalny In-
spektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził kontrolę w SP ZOZ w Kole, w wy-
niku której ujawniono liczne nieprawidłowości i niedopatrzenia, a placówka wdrożyła 
działania naprawcze [GIODO 2017]. Kolejny przykład to błąd w aplikacji LUX-MED, służą-
cej do obsługi rozmów online z lekarzami, w wyniku którego, w trakcie oczekiwania na 
połączenie z lekarzem, można było przeglądać rozmowy innych pacjentów korzystają-
cych z tej aplikacji [Zaufanatrzeciastrona.pl, 2017a].

Cel i metoda badania

Celem badania było określenie stopnia przygotowania podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą w województwie łódzkim do wdrożenia zmian wynikających z RODO, 
zidentyfikowanie źródeł i form wsparcia oraz problemów we wdrażaniu tych zmian. Wy-
niki przedstawione w artykule stanowią część szerszego badania dotyczącego zarządza-
nia bezpieczeństwem informacji w  podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 
W badaniu wykorzystano metodę wywiadu ustrukturalizowanego. Wywiady przeprowa-
dzono z kierownikami działów IT (bądź wyznaczonymi przez nich osobami) na przełomie 
grudnia 2017 i stycznia 2018 r. 

Podczas wywiadów respondenci zostali poproszeni o:
 · określenie stopnia przygotowania do wprowadzenia zmian wynikających z  RODO 

(w skali 1–5, gdzie 1 oznacza brak przygotowania, zaś 5 – spełnienie wszystkich wy-
magań), 
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 · wskazanie źródeł wsparcia i  form wsparcia uzyskanego od organów nadrzędnych 
(o ile takie wsparcie istnieje) przy wdrażaniu zmian związanych z RODO,
 · wskazanie problemów związanych z  przygotowaniem podmiotu do wdrożenia 

zmian wynikających z RODO.
Pozostałe pytania zawarte w kwestionariuszu wywiadu dotyczyły zagadnień zwią-

zanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Wyniki te zostaną przedstawione 
w kolejnych publikacjach autorów.

Charakterystyka podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą w województwie łódzkim

Organizacja i zakres działania systemu ochrony zdrowia w Polsce wynika bezpośrednio 
z art. 68 Konstytucji, który zapewnia wszystkim obywatelom ochronę zdrowia poprzez 
równy dostęp do świadczeń ochrony zdrowia finansowanych ze środków publicznych 
[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.]. Główny ciężar organiza-
cji ochrony zdrowia przypada na jednostki samorządu terytorialnego (m.in. na poziomie 
podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz opieki szpi-
talnej) zaś podstawą jej finansowania są środki publiczne (np. składki zdrowotne obywa-
teli odprowadzane za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia, środki budżetu 
państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego). Sposób finansowania 
świadczeń zdrowotnych wynika m.in. z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych [Ustawa z dnia 27 lipca 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135], 
ustawy o działalności leczniczej [Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni-
czej, Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654] oraz ustaw „ustrojowych” samorządu terytorialne-
go: ustawy o samorządzie gminnym [Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym, Dz. U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95], ustawy o samorządzie powiatowym [Ustawa z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 578], ustawy 
o samorządzie województwa [Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódz-
twa, Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 576].

Samorząd Województwa Łódzkiego (SWŁ), realizując swoje zadania wynikające z art. 
14.1 ustawy o samorządzie województwa, na koniec czerwca 2017 r., prowadził 10 szpi-
tali wielooddziałowych (w ramach których funkcjonowały 3 zakłady opiekuńczo-lecz-
nicze), Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Wojewódzką Stację Ratownictwa Me-
dycznego oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED [Ustawa 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 576]. 
W placówkach tych zatrudnionych było 11 465 osób (w tym: 1297 lekarzy, 4191 pielęgnia-
rek oraz 417 położnych). Z „Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia” wynika, że 
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placówki podległe SWŁ zapewniają ponad połowę łóżek szpitalnych w regionie (6248 
z 12 573), 295 miejsc w oddziałach dziennych oraz 40 stanowisk dializ [BSMZ 2017, s. 72, 
RSI 2018]. Oznacza to, że przy średnim obłożeniu w regionie, które wynosi 47,3 osoby na 
łóżko, daje to ok. 250 000 pacjentów przebywających w samych oddziałach szpitalnych, 
a razem z poradniami przyszpitalnymi i ratownictwem medycznym ponad 1,5 mln osób, 
których dane osobowe (w  tym dane wrażliwe) trafiają do systemów informatycznych 
działających w placówkach ochrony zdrowia podległych SWŁ [BSMZ 2017, s. 65].

Wyniki badania

Spośród 13 podmiotów biorących udział w badaniu, 10 wyraziło zgodę na przeprowa-
dzenie wywiadu. Odpowiadając na pytanie dotyczące określenia stopnia przygotowania 
do wprowadzenia zmian wynikających z RODO, 6 respondentów określiło ten stopień na 
3, 3 respondentów określiło ten stopień na 2, a 1 respondent wskazał najniższy stopień. 
Wyniki te zostały przedstawione na wykresie (zob. rysunek 1). Żaden z respondentów nie 
wskazał wyższych stopni, tj. 4 lub 5.

Rysunek 1. Określenie poziomu przygotowania do zmian wynikających z RODO

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie źródeł i form pomocy przy wdrażaniu 
zmian wynikających z RODO. Respondenci wymienili następujące źródła:
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 · Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) – działania informa-
cyjne: analizy, materiały szkoleniowe dla grup personelu;
 · Urząd Marszałkowski – zespół audytu;
 · Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – wymagania.

Należy zauważyć, że 4 respondentów potwierdziło, że nie otrzymało żadnego wspar-
cia ze strony organów nadrzędnych, natomiast 3 wskazywało, że były podejmowane 
próby uzyskania takiego wsparcia, ale zakończyły się one niepowodzeniem.

Za największe problemy przy wdrażaniu zmian wynikających z  RODO responden-
ci uważają: brak wystarczających środków finansowych; brak odpowiedniej liczby osób, 
które mają być odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych osobowych; zmienność 
i niejasność przepisów prawa; przeszkolenie wszystkich pracowników oraz uświadomie-
nie im skali zagrożenia; oszacowanie wszystkich danych; negocjacje związane z przenie-
sieniem odpowiedzialności na producenta bądź firmę serwisową; niechęć pracowników 
do wprowadzania zmian. Odpowiedzi respondentów zostały przedstawione na wykre-
sie (zob. rysunek 2).

Rysunek 2. Największe problemy przy wdrażaniu zmian wynikających z RODO zgło-
szone przez respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 
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Podsumowanie

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania można wnioskować, że badane 
podmioty będą miały duży problem z wdrożeniem zmian wynikających z RODO w wy-
maganym terminie. Nadal trwają prace nad nową ustawą o ochronie danych osobowych 
[RCL 2018] oraz kodeksem branżowym dla sektora ochrony zdrowia [RCL 2018, CSIOZ 
2017, Najbuk 2017a]. Nie ulega jednak wątpliwości, że wszystkie te działania są podej-
mowane zbyt późno. Jak wynika z  badań, podmioty mogą liczyć na wsparcie ze stro-
ny organów nadrzędnych jedynie w zakresie działań informacyjnych i audytowych. Jako 
największe problemy przy wdrażaniu wskazują najczęściej: brak zasobów finansowych 
i  ludzkich, bariery świadomościowe, niejasność i  fluktuację prawa. Wyniki te są zbież-
ne m.in. z wynikami badań prowadzonych przez Centrum Systemów Informatycznych 
Ochrony Zdrowia [Najbuk 2017b].
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Identyfikacja rodzajów elastyczności przedsiębiorstwa 
e-commerce – studium przypadku

Identification of Flexibility Types of the E-commerce Enterprise – 
a Case Study

Abstract: The enterprise flexibility becoming more and more important in the ever-chan-

ging economic environment and growing competition on a global scale. Available research 

presents flexibility in various perspectives and in relation to many industries, however, the 

specifics of the dynamically developing e-commerce sector have not been taken into con-

sideration. The purpose of the article is to identify the types of flexibility that exist in an en-

terprise operating in the e-commerce industry. The research used in the case study method 

as allowing for an in-depth analysis of the company’s operations and enabling the explo-

ration of types of flexibility in the trade enterprise. The object of the research was one deli-

berately chosen company that conducts online sales by e-shop. There were discovered and 

have been systematized in groups such types of flexibility as assortment flexibility, prices 

and margins flexibility, flexibilities of cooperation with suppliers, flexibility of order proces-

sing process, flexibility of customer service process, flexibility of delivery service, flexibility 

of on-line service time, flexibility of back-office employees, flexibility of e-story functionality 

and flexibility of e-shop website appearance. The conducted research showed that, among 
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others, in the e-commerce enterprise there are specific types of flexibility, which are crucial 

in achieving the company’s economic performance.

Key words: case study, e-commerce, e-shop, e-store, flexibility, types of flexibility

Wstęp

Dynamicznie zmieniające się otoczenie wymaga od przedsiębiorstw elastyczności 
w działaniach. W wielu branżach elastyczność została już przebadana na tyle, że stwo-
rzono systematyki porządkujące występujące tam rodzaje elastyczności. Jednak w sekto-
rze e-commerce to zagadnienie nie zostało jeszcze wystarczająco przebadane. Nie znaj-
dujemy wyodrębnionych specyficznych rodzajów elastyczności, które w tej branży mają 
znaczenie przy prowadzeniu działalności biznesowej. Tymczasem jest to ważne, bo e-
commerce jest sektorem rozwijającym się. Stąd też celem badań jest identyfikacja ro-
dzajów elastyczności dla przedsiębiorstw działających w tej branży i ich systematyzacja 
w grupy. Dla eksploracji rodzajów elastyczności wybrano metodę studium przypadku. 
Badania obejmują analizę działalności jednej, celowo dobranej firmy, prowadzącej sprze-
daż przez Internet.

Elastyczność i rodzaje elastyczności w przedsiębiorstwach

Termin elastyczność ogólnie rozumiany jest jako zdolność przystosowania się do zmie-
niających się warunków. J. Lichtarski [2005, ss. 48–49] definiuje elastyczność jako właści-
wość organizacji, która wyraża się w umiejętności reagowania zarówno na zachodzące, 
jak i przewidywane zmiany w otoczeniu. Jednocześnie podkreśla, że reakcja organizacji 
na te zmiany musi zapewnić zachowanie egzystencji i utrzymanie satysfakcjonującego 
rozwoju przy ponoszeniu możliwie niskich nakładów.

Dla A.D. Leeuw i H.W. Volberda [1996, ss. 127–128, 131–134] elastyczność przedsię-
biorstwa przejawia się w  tworzeniu różnorodnych procedur i  ich szybkim wdrażaniu 
w celu zwiększenia możliwości kontrolowania organizacji i  jej otoczenia. Wyróżnili oni 
dwa podejścia do elastyczności (aktywne i pasywne) oraz dwa główne typy elastyczno-
ści (elastyczność wewnętrzną i elastyczność zewnętrzną). Podejście aktywne wyraża się 
zdolnością organizacji do przeprowadzania zmian bez impulsów z otoczenia, a podej-
ście pasywne charakteryzuje się wprowadzaniem zmian pod wpływem impulsów ze-
wnętrznych. Elastyczność wewnętrzna to odporność organizacji na zmiany otoczenia, 
a  elastyczność zewnętrzna to umiejętność modelowania otoczenia. Uwzględniając te 
dwa podejścia do elastyczności i dwa typy elastyczności wyróżniono cztery podstawo-
we rodzaje elastyczności występujące w przedsiębiorstwie: elastyczność aktywną we-
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wnętrzną, elastyczność aktywną zewnętrzną, elastyczność pasywną wewnętrzną i ela-
styczność pasywną zewnętrzną. Tymczasem W. Golden i  P. Powell [2000, ss. 376–378] 
wskazują takie wymiary elastyczności jak: czas, zasięg (zakres), cel i miejsce koncentracji 
działań. Tabela 1 przedstawia rodzaje elastyczności dla każdego wymiaru.

Tabela 1. Wymiary elastyczności i ich rodzaje

Wymiary elastyczności Rodzaje elastyczności występujące w ramach danego wymiaru

czas 
(wymiar czasowy)

• elastyczność krótkookresowa (operacyjna)
• elastyczność średniookresowa (taktyczna)
• elastyczność długookresowa (strategiczna)

zasięg/zakres
(wymiar zakresu)

• elastyczność uwarunkowana przewidywalnymi zmianami
• elastyczność uwarunkowana nieprzewidywalnymi zmianami

cel
(wymiar celowy)

• elastyczność ofensywna
• elastyczność defensywna

koncentracja 
(wymiar skupienia uwagi)

• elastyczność wewnętrzna
• elastyczność zewnętrzna

Źródło: Golden, Powell [2000, ss. 376–378].

Przedstawione rodzaje elastyczności można odnosić do każdego typu organiza-
cji. Jednakże pomiar elastyczności przedsiębiorstwa możliwy jest po zidentyfikowa-
niu cząstkowych elastyczności i  zdefiniowaniu sposobów ich pomiaru. Przykładowo 
dla przedsiębiorstw produkcyjnych, wykorzystujących elastyczne systemy produkcyj-
ne (ESP), wyróżniono takie rodzaje elastyczności jak: elastyczność maszyn, elastyczność 
asortymentu produkcji, elastyczność wielkości produkcji, elastyczność procesu techno-
logicznego, elastyczność marszrut technologicznych, elastyczność rozwoju systemu, 
elastyczność ograniczeń kolejnościowych, elastyczność wielkości personelu i elastycz-
ność produkcji. Dla każdego typu elastyczności zaproponowano sposób jego pomiaru 
[Sawik 1992, ss. 22–24; Brzeziński 2000, ss. 186–188].

Inne rodzaje elastyczności, uwzględniające specyfikę przedsiębiorstw usługowych, 
zaproponował D.A. Aranda [2003, ss. 1409–1410]. Są to: elastyczność ekspansji (łatwość 
zwiększania zdolności produkcyjnych usług), elastyczność dystrybucji informacji (zdol-
ność do dystrybuowania informacji w systemie świadczenia usług), elastyczność prze-
biegu usługi (możliwość różnej realizacji przebiegu procesu realizacji usługi), elastycz-
ność pracowników i  wyposażenia (możliwość wykonywania zróżnicowanych czyn-
ności przez personel), elastyczność rynkowa (zdolność systemu świadczenia usług do 
adaptacji zmian rynku), elastyczność treści usługi (zdolność dodawania lub zmienia-
nia usług), elastyczność procesu, programowania i  liczby usług (zdolność funkcjono-
wania bez nadzoru przez długi okres, łatwość wytwarzania różnorodnych usług oraz 
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zdolność realizacji usług przy różnej ich liczbie). Tymczasem S. Kasiewicz i W. Urban [2009,  
s. 100] zaproponowali dla firm projektowych takie wymiary elastyczności, jak elastyczność stra-
tegiczna, elastyczność produktowa, elastyczność procesowa i elastyczność marketingowa.

Dla przedsiębiorstw handlowych, analogicznie jak dla przedsiębiorstw produkcyj-
nych i usługowych, wyróżnia się następujące rodzaje elastyczności: elastyczność asorty-
mentu (głębokości, szerokości, długości i spójności asortymentu handlowego), elastycz-
ność składania zamówień, elastyczność wyboru dostawcy, elastyczność stanów maga-
zynowych i zapasów oraz elastyczność zarządzania jakością produktów i usług [Gawry-
lak 2007, ss. 172–173]. Przedstawione typy elastyczności nie uwzględniają wszystkich ele-
mentów działalności handlowej, a w szczególności tych związanych z handlem internetowym.

M. Stevenson i M. Spring [2007, ss. 691–692] zestawili w czterostopniowej hierarchii 
wymiary elastyczności, które są istotne z punktu widzenia łańcucha dostaw. Pierwszy 
poziom – elastyczności operacyjnej – obejmuje takie wymiary elastyczności jak: ela-
styczność maszyn, elastyczność obsługi materiału, elastyczność operacji, elastyczność 
automatyzacji, elastyczność pracy, elastyczność procesu, elastyczność routingu, ela-
styczność programu i elastyczność wyjścia/wyjściowa. Drugi poziom – elastyczność tak-
tyczna – jest tworzony przez: elastyczność produktu/modyfikacji, elastyczność wolume-
nu produkcji, elastyczność dostawy i elastyczność produkcji. Trzeci poziom w hierarchii 
stanowi elastyczność strategiczna, która obejmuje: elastyczność projektową, elastycz-
ność ekspansji i elastyczność rynkową. Ostatni poziom to elastyczność łańcucha dostaw, 
na którą składają się: elastyczność odporności, elastyczność rekonfigurowania, elastycz-
ność relacji, elastyczność logistyki, elastyczność organizacyjna oraz elastyczność mię-
dzyorganizacyjnego systemu informacyjnego.

Dla przedsiębiorstw operujących w sektorze e-commerce Y. Jin i N. Oriaku [2013, ss. 
1126–1128] zaproponowali wyróżnienie trzech rodzajów elastyczności dominujących 
w różnych fazach cyklu obsługi klienta – elastyczność informacyjną, elastyczność reali-
zacji transakcji i elastyczność obsługi posprzedażnej. W. Urban i B. Buraczyńska [2017b, 
ss. 429–430; 2017a, ss. 286–288] przedstawili metodykę pomiarów tych rodzajów ela-
styczności. Miarą elastyczności informacyjnej jest np. liczba dostępnych kanałów komu-
nikacji albo liczba form prezentacji produktów. Elastyczność realizacji transakcji mierzo-
na jest np. liczbą dostępnych form płatności czy liczbą kanałów dostaw produktów. Mia-
rą elastyczności obsługi posprzedażnej jest np. czas oczekiwania na połączenie z info-
linią czy tygodniowa liczba godzin pracy. Jakkolwiek ważna jest elastyczność związana 
z obsługą klienta, to należy poświęcić również uwagę elastyczności w systemie organi-
zacyjnym podmiotu e-commerce. Tymczasem w literaturze brakuje prac poświęconych 
temu zagadnieniu.

Badania literatury pokazują, że identyfikacja wymiarów elastyczności dla przedsię-
biorstw handlowych, w  tym dla firm e-commerce, nie została w  pełni dokonana. Wi-
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doczny jest brak kompleksowego wyodrębnienia typów elastyczności dla przedsię-
biorstw handlowych działających w  branży e-commerce z  uwzględnieniem specyfiki 
ich działalności.

Sektor e-commerce

W gospodarce polskiej widoczny jest nieustający, wieloletni rozwój sektora e-commerce. 
W 2017 roku wartość tego rynku prognozowana jest na 40 mld zł (dla 2015 roku było to 
około 33 mld zł, a dla 2014 ponad 27 mld zł) [Bremer 2017, ss. 10–13; Wawryszuk 2016, ss. 
26–28; Brzozowska-Woś 2014, ss. 7–11; Wawryszuk 2014, ss. 33–35]. Handel elektronicz-
ny (e-commerce) definiowany jest jako „produkcja, sprzedaż, reklama i dystrybucja pro-
duktów i usług przez sieci teleinformatyczne” [Światowa Organizacja Handlu]. Obejmu-
je on swoim zakresem handel przez Internet z wykorzystaniem sklepów internetowych 
i cechuje się pośrednią formą sprzedaży [Banasikowska, Pleban 2007, s. 97].

Przedsiębiorstwa e-commerce, chociaż są zaliczane do przedsiębiorstw handlo-
wych, tworzą specyficzną, wyróżniającą się grupę firm. Charakteryzuje się ona stosowa-
niem interaktywnych i multimedialnych form kontaktu z klientem (brak fizycznego kon-
taktu) z wykorzystaniem witryn internetowych. Stąd też klienci nie mogą dotknąć, po-
wąchać czy przymierzyć oferowanych produktów przed ich zakupem. Jednak firmy e-
commerce dają możliwość interaktywnego zapoznawania się z produktami i zawierania 
transakcji 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Ponadto mają szeroki zasięg geo-
graficzny działania i nie muszą posiadać fizycznie oferowanych towarów w jednym okre-
ślonym miejscu (np. w  siedzibie). Realizacja zamówień związana jest z  koniecznością 
dostarczania towarów do wielu różnych miejsc (indywidualni adresaci, punkty odbio-
ru osobistego, paczkomaty itp.). Specyfika działalności e-commerce ma również swo-
je odzwierciedlenie w przepisach prawa, których wybrane regulacje dotyczą wyłącznie 
sprzedaży z zawieraniem umowy na odległość [Banasikowska, Pleban 2007, ss. 100–101].

Obiekt badań

W  celu identyfikacji rodzajów elastyczności występujących w  przedsiębiorstwie e-
commerce zastosowano metodę studium przypadku rozumianą jako badanie jakościo-
we polegające na analizie przypadku osadzonego w rzeczywistym kontekście funkcjo-
nowania. Wybrano ją, bo pozwala ona na eksplorację złożonych zjawisk organizacyjnych 
[Dondajewska 2016, ss. 43–44]. Chociaż w metodzie studium przypadku wykorzystuje się 
wiele różnych metod i technik badawczych, do realizacji celu badawczego wykorzysta-
no analizę informacji uzyskanych z witryny internetowej sklepu oraz wywiad pogłębiony 
nieustrukturyzowany. Informacje uzyskane w analizie witryny sklepu były uwzględniane 
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w scenariuszu wywiadów. Następnie, w formie kilku swobodnych, aczkolwiek uporząd-
kowanych rozmów, zbierano informacje dotyczące charakterystyki podmiotu, zatrudnie-
nia, istniejących procesów i procedur, funkcjonalności e-sklepu (stosowanej technologii) 
i strategii. Efektem analizy wyników przeprowadzonych badań jest zestawienie zidenty-
fikowanych rodzajów elastyczności w badanym obiekcie.

Obiektem badań jest sklep internetowy działający w branży dom i wnętrze/wystrój. 
Prowadzony jest on w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej od 2014 roku. 
W ofercie sklepu znajduje się kilka tysięcy produktów polskich producentów, w tym pro-
dukty wykonywane pod wymiar / na zamówienie. Grupą docelową są głównie klienci 
indywidualni, którzy poszukują stylowych dodatków do wystroju wnętrz i są gotowi za-
płacić wyższą cenę za produkty wysokiej jakości. Sklep internetowy wykorzystuje drop-
shippingowy model logistyczny, w którym proces wysyłki większości towarów przenie-
siony jest na dostawców. Miesięcznie realizuje od 100 do 200 zamówień o średniej war-
tości kilkuset złotych. Około 90% zamówień dotyczy zakupu 1 sztuki produktu. Witrynę 
sklepu internetowego odwiedza miesięcznie od kilku do kilkunastu tysięcy unikalnych 
użytkowników. Około 30% sprzedaży sklepu realizowana jest przez serwis Allegro.pl. Fir-
ma nie zatrudnia pracowników etatowych, ale współpracuje z grupą kilkunastu freelan-
cerów. Właściciel firmy odpowiada za kontakty z klientami i dostawcami oraz za realiza-
cję procesu kupna-sprzedaży. Sklep internetowy działa na platformie Shoper.pl w mo-
delu SaaS.

Rodzaje elastyczności w badanym podmiocie 
e-commerce

W badanym sklepie internetowym oferta kształtowana jest w oparciu o istniejące warun-
ki rynkowe oraz o zidentyfikowane potrzeby zakupowe klientów. Systematycznie pro-
wadzone są poszukiwania nowych dostawców, a właściciel jest otwarty na propozycje 
współpracy od nowych producentów. Na życzenie klientów tworzona jest możliwość za-
kupu produktów spoza aktualnej oferty sklepu, a po przeprowadzeniu analizy rynku pro-
dukty budzące zainteresowanie są dodawane do sklepu. W rezultacie asortyment skle-
pu jest regularnie rozszerzany przy jednoczesnym wycofywaniu z oferty produktów, któ-
re nie znajdują nabywców. Stosowany w  firmie model logistyczny dropshippingu po-
zwala na dodawanie i usuwanie wielu produktów w sklepie w krótkim czasie, w łatwy 
sposób i bez ponoszenia większych kosztów. Takie elastyczne kształtowanie asortymen-
tu przyczynia się do tego, że klient przeglądający witrynę sklepu natrafia na produkty, 
które cieszą się większym zainteresowaniem wśród kupujących (tj. produktowe nowo-
ści czy produkty najczęściej kupowane). Elastyczność asortymentu, która w badanym 
obiekcie ma duże znaczenie dla osiąganych wyników, jest zdolnością do szybkiego i ni-
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skokosztowego wprowadzania nowych produktów do oferty oraz ich usuwania z ofer-
ty podmiotu e-commerce. Jednocześnie dropshipping sprzyja nawiązywaniu współpra-
cy z wieloma producentami-dostawcami (niskie koszty nawiązania współpracy i rozsze-
rzenia asortymentu sklepu bez konieczności zamrożenia kapitału w oferowane produk-
ty) oraz ułatwia proces wycofywania się ze współpracy przy braku sprzedaży (nawet przy 
nagłym zakończeniu współpracy na stanie sklepu nie pozostają niesprzedające się pro-
dukty). Jest to elastyczność współpracy z dostawcami, która polega na łatwym i szyb-
kim podejmowaniu współpracy z nowymi dostawcami bez ponoszenia kosztów wyjścia, 
jak przykładowo zapasy niesprzedanych towarów.

Asortyment sklepu zbudowany jest z  polskich produktów wysokiej jakości, co ma 
przełożenie na wysokie ceny jednostkowe. Na poszczególne produkty nakładane są 
marże od 5% do nawet 50%. Różnicowanie marż pozytywnie wpływa na wyniki przed-
siębiorstwa – niskie marże przyciągają klientów i  zwiększają obroty, wysokie marże 
zwiększają przychody i zysk. Nakładanie wysokich marż daje później możliwość udzie-
lania rabatów (program lojalnościowy dla stałych klientów) oraz sprzedawania wybra-
nych produktów w promocyjnych cenach. Istnieje również możliwość negocjowania cen 
przez klientów, szczególnie tych składających większe zamówienia. Elastyczność cen 
i marż przejawia się w ustalaniu ostatecznej ceny produktu z uwzględnieniem ceny ryn-
kowej, kosztów dostawy produktu do klienta, działań promocyjnych sklepu (program 
lojalnościowy, rabaty) oraz oczekiwań klientów. Prowadzi ona do zwiększenia satysfak-
cji klientów z zakupów, a także do maksymalizowania dochodów (zwiększanie ilości za-
mówień lub zysku).

Proces obsługi zamówienia w badanym obiekcie jest realizowany według procedu-
ry, która wyznacza kolejne etapy realizacji zakupu. Zamówienia można składać głównie 
przez sklep internetowy (w tym przez zintegrowany ze sklepem serwis Allegro), spora-
dycznie przez telefon. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do reali-
zacji. W zależności od wyboru klienta zamówienie może być opłacone przed (przelew, 
płatność DotPay, raty) lub po (płatność przy odbiorze) wysłaniu produktu. Stąd też we-
ryfikacja dokonania płatności jest dokonywana na różnych etapach procesu realizacji za-
mówienia. Kompletowanie i pakowanie zamówienia do wysyłki jest realizowane przez 
dostawcę/dostawców. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość korekty zamó-
wienia (np. zmiana parametrów produktu na zamówienie, jeśli produkt nie został jesz-
cze wykonany) albo usunięcia artykułów z zamówienia, jeśli jeszcze nie zostały wysłane. 
Taka elastyczność w procesie obsługi zamówienia z jednej strony pozwala lepiej zado-
wolić klienta, a z drugiej strony zmniejszyć koszty związane z realizacją procedury od-
stąpienia od umowy. Elastyczność procesu obsługi zamówienia rozumiana jest jako 
zdolność firmy do łatwego i szybkiego wprowadzania zmian w kolejności wykonywa-
nia poszczególnych etapów realizacji zamówienia (np. przy różnych formach płatności), 
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a  także jako zdolność sklepu do korekty/anulowania zamówień, tak aby uwzględniać 
zmiany potrzeb klienta nawet po potwierdzeniu zamówienia.

Proces wysyłki paczek z zamówionymi produktami jest organizowany przez właści-
ciela sklepu, który zleca firmie kurierskiej odebranie paczki od dostawcy i doręczenie 
jej na adres klienta. Dzięki temu na bieżąco są kontrolowane postępy realizacji poszcze-
gólnych zamówień i wprowadzane korekty tego procesu (np. zmiana firmy kurierskiej 
w zależności od rodzaju i wielkości paczki, a także od adresów dostawcy i miejsca dorę-
czenia). W trakcie badania zadowolenia klientów z zakupów, kupujący zgłaszają swoje 
uwagi dotyczące obsługujących ich firm kurierskich i wskazują swoje preferencje (zależ-
ne zarówno od procedur stosowanych przez poszczególne firmy kurierskie, jak i indywi-
dualnych cech kuriera takich jak np. życzliwość, punktualność). Jednocześnie właściciel 
sklepu zbiera informacje od dostawców o przebiegu ich współpracy z poszczególnymi 
firmami kurierskimi (np. rzetelności, punktualności, szybkości). Jest to istotne, bo klienci 
uznają doręczenie paczki jako integralną część swoich zakupów internetowych i jakość 
usług logistycznych wpływa na ich ogólne postrzeganie sklepu (nawet jeśli są one reali-
zowane przez firmę zewnętrzną). Umowy, które sklep podpisał z poszczególnymi firma-
mi kurierskimi nie wymagają wyłączności, stąd też możliwa jest elastyczność usług do-
stawy, która polega na tym, że można zmieniać (wybierać) świadczeniodawcę usług ku-
rierskich w zależności od zmieniających się doświadczeń współpracy właściciela sklepu, 
dostawców i klientów z poszczególnymi firmami kurierskimi i ich przedstawicielami na 
różnych obszarach kraju.

W ciągu kilku dni od momentu doręczenia przesyłki (obejmującej większe zamówie-
nie lub zamówienie produktów pod wymiar) podejmowany jest kontakt telefoniczny 
z pytaniem do klienta o jego zadowolenie z produktu oraz z prośbą o wystawienie opi-
nii. W badanej firmie widoczne jest zróżnicowane podejście do procesu obsługi klienta, 
w którym więcej uwagi/zainteresowania poświęca się klientom dokonujących zakupów 
niestandardowych produktów (pod wymiar), których jakość wykonania (w  tym zgod-
ność z wytycznymi klienta) nie jest kontrolowana przez sprzedawcę ze względu na przy-
jęty model logistyczny. Takie elastyczne podejście do procesu obsługi klienta sprzyja 
zapewnieniu wysokiej jakości obsługi przy jednoczesnym nieobciążaniu pracownika/
właściciela zadaniem pośredniej kontroli jakości wykonania produktów standardowych. 
Elastyczność procesu obsługi klienta polega na tym, że łatwo można zmienić proce-
dury obsługi w zależności od rodzaju klienta (np. odbieranie telefonów od stałych klien-
tów poza standardowymi godzinami pracy albo wysłanie zapytań o zadowolenie z za-
kupów do klientów zamawiających większe ilości produktów).

Kontakt z pracownikiem sklepu możliwy jest z wykorzystaniem wielu różnych kana-
łów komunikacji – telefonicznie, mailowo, pocztą tradycyjną, przez formularz kontakto-
wy oraz na różnych serwisach społecznościowych i reklamowych. Ze względu na liczbę 
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kontaktów i liczbę obsługiwanych kupujących, za kontakty z klientami (w różnych spra-
wach) odpowiada jedna osoba. Infolinia telefoniczna otwarta jest 45h tygodniowo w dni 
powszednie, ale telefony odbierane są również poza godzinami i dniami pracy infolinii, 
jeśli tylko właściciel sklepu ma taką możliwość. W weekendy i święta zalecany jest kon-
takt mailowy – klienci otrzymują odpowiedzi na zapytania w czasie zależnym od dyspo-
zycyjności właściciela. W przypadku choroby/urlopu kontakt klientów z pracownikiem 
jest najczęściej ograniczony do automatycznej informacji o przewidywanym czasie od-
powiedzi na zapytanie. Elastyczność czasu obsługi on-line rozumiana jest jako zdol-
ność sklepu do dopasowania godzin dostępności pracowników obsługi on-line na róż-
nych kanałach komunikacji do różnych potrzeb klientów i przejawia się ona w szybkości 
odpowiedzi na zapytania klienta. Jest to ważne, bo brak szybkiego kontaktu ze sprze-
dającym może opóźnić moment złożenia zamówienia, a nawet całkowicie zniechęcić do 
zakupów w danym sklepie.

Badany podmiot prowadzony jest przez właściciela, który zajmuje się bieżącymi, co-
dziennymi sprawami e-sklepu. Do niektórych prac (np. do przygotowywania tekstów 
marketingowych, tworzenia grafik na stronę albo wyszukiwania słów kluczowych) za-
trudniani są freelancerzy. Współpraca z grupą kilkunastu osób na zasadach umowy zle-
cenia lub umowy o  dzieło sprawia, że przedsiębiorstwo może szybko dostosowywać 
liczbę zatrudnionych do aktualnej ilości pracy. Pozwala to zrealizować wszystkie zapla-
nowane zadania, a  jednocześnie zminimalizować koszty zatrudnienia. Taka elastycz-
ność pracowników back-office to łatwość i  szybkość zmiany liczby zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie.

Platforma Shoper.pl, która jest wykorzystywana przez badany obiekt charakteryzuje 
się prostotą obsługi przy jednoczesnym rozbudowaniu o wiele funkcjonalności (niektó-
re dodatkowo płatne). Zastosowane oprogramowanie daje możliwość łatwego i szyb-
kiego przekonfigurowania sklepu np. włączania/wyłączania różnych form płatności, 
form dostaw, kategorii i produktów. Elastyczność konfiguracji funkcji e-sklepu jest waż-
na, bo pozwala dopasować wygląd witryny sklepu i jej funkcjonalności do zmieniającej 
się mody, przyjętej strategii marketingowej, a przede wszystkim do zdiagnozowanych 
potrzeb i oczekiwań klientów. Wykorzystywana w sklepie platforma Shoper.pl udostęp-
nia kilkadziesiąt aplikacji (darmowych i  płatnych), które pozwalają szybko rozszerzyć 
funkcjonalności sklepu. Elastyczność funkcjonalności e-sklepu polega na szybkim 
i łatwym zmienianiu zakresu funkcji sklepu internetowego w zależności zarówno od zi-
dentyfikowanych potrzeb osób obsługujących sklep, jak i oczekiwań klientów. Zastoso-
wanie platformy Shoper.pl pozwala również na łatwą i szybką zmianę wyglądu witryny 
sklepu (np. poprzez zmianę stosowanego szablonu graficznego i stylu, konfigurację roz-
mieszczenia bloków/modułów czy modyfikację wyświetlanych treści). Jest to elastycz-
ność wyglądu witryny e-sklepu, która przejawia się w łatwości i szybkości wprowadza-
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nia zmian w wyglądzie witryny w odpowiedzi na zmieniające się wymagania i oczekiwa-
nia klientów oraz potrzeby sprzedającego. Jest ona ważna ze względu na zmieniające 
się gusta kupujących oraz zmiany w ofercie i strategii marketingowej sklepu (np. zmiana 
produktów wybranych do promocji).

Podsumowanie i dyskusja wyników

W badaniach studium przypadku zidentyfikowano pewne rodzaje elastyczności, w tym 
typowe dla działalności e-commerce. Sklasyfikowano je w  grupy według zakresu ela-
styczności (tabela 2). Elastyczność czasu obsługi on-line należy do zakresu elastyczno-
ści zasobów ludzkich, mimo że skutkuje w obsłudze klienta. Ze względu na stosowany 
przez sklep model dropshippingu badania nie obejmują elastyczności działań związa-
nych z kompletowaniem i pakowaniem zamówień. W związku z tym widoczny jest rów-
nież brak uwagi badawczej ukierunkowanej na elastyczności związane z magazynowa-
niem i stanami magazynowymi, które prawdopodobnie mają znaczenie w obiektach e-
commerce, obsługujących procesy związane z  magazynowaniem i  kompletowaniem 
wysyłek.

Tabela 2. Rodzaje elastyczności w przedsiębiorstwie e-commerce

Zakres elastyczności Zidentyfikowane rodzaje elastyczności

Kształtowanie oferty Elastyczność asortymentu

Elastyczność współpracy z dostawcami

Elastyczność cen i marż

Obsługa klienta Elastyczność procesu obsługi zamówień

Elastyczność usług dostawy

Elastyczność procesu obsługi klienta

Zasoby ludzkie Elastyczność czasu obsługi on-line

Elastyczność pracowników back-office

Technologie Elastyczność funkcjonalności e-sklepu

Elastyczność wyglądu witryny e-sklepu

Źródło: opracowanie własne.

Niektóre zidentyfikowane rodzaje elastyczności są typowe dla każdego rodzaju 
działalności handlowej (np. związane z  kształtowaniem oferty). Inne występują głów-
nie w działalności e-commerce, jak elastyczność czasu obsługi on-line czy elastyczności 
związane ze stosowaną technologią. 
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Przeprowadzone badania studium przypadku badanego obiektu pokazały wystę-
powanie rodzajów elastyczności typowych dla działalności handlowej, w  tym branży 
e-commerce. Stworzenie pełnej klasyfikacji rodzajów elastyczności dla przedsiębiorstw 
e-commerce wymaga analizy przypadków również sklepów internetowych, które sto-
sują inne modele logistyczne oraz działają w innych branżach. Wyniki badań potwier-
dzają zasadność wyboru metody studium przypadku. Pozwoliła ona na identyfikację ta-
kich wymiarów elastyczności, które są istotne z punktu widzenia sklepu internetowego. 
Stąd też planowane są dalsze badania dotyczące eksploracji rodzajów elastyczności na 
przypadkach innych sklepów internetowych oraz wpływu zidentyfikowanych wymia-
rów elastyczności na funkcjonowanie przedsiębiorstwa e-commerce.
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Wprowadzenie

Handel elektroniczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej 
gospodarki. Według prognoz obroty handlu internetowego w Polsce osiągnęły w 2017 
roku poziom 40 miliardów PLN [Gemius 2017]. Oznacza to kontynuację wzrostowej dy-
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namiki utrzymującej się w latach poprzednich. Wśród kategorii produktowych kupowa-
nych w Internecie dominują: odzież, dodatki, akcesoria, książki, płyty, filmy. Relatywnie 
słabo na tym tle – ze względu na wolumen sprzedaży oraz liczbę klientów – prezentuje 
się sprzedaż produktów spożywczych. 

Aby produkty spożywcze mogły być sprzedawane na odległość, należy spełnić od-
powiednie warunki. Wiąże się to z jednej strony z charakterystyką fizyczno-chemiczną 
produktów (krótki termin przydatności do spożycia, konieczność dostarczenia niektó-
rych produktów w stanie zamrożonym, wrażliwość na zgniecenia i uderzenia itd.), z dru-
giej zaś z potrzebami konsumentów (zapotrzebowanie przejawiane codziennie, niezbyt 
duże ilości zamawiane jednorazowo, szeroki asortyment, rozproszenie geograficzne od-
biorców, przyzwyczajenie do określonych producentów/marek itd.). Wszystko to razem 
sprawia, że przed handlującymi żywnością w przestrzeni wirtualnej stoją duże wyzwa-
nia. Jednak zmiany zachodzące w zwyczajach zakupowych konsumentów, a dokładniej 
rzecz ujmując, rosnące zainteresowanie dokonywaniem wszelkich zakupów przez Inter-
net przyczynia się do rozwoju przedsięwzięć związanych z handlem internetowym arty-
kułami spożywczymi.

Celem artykułu jest identyfikacja dobrych praktyk sprzedaży produktów spożyw-
czych w Internecie na postawie analizy usługi Amazon Fresh w zakresie zastosowanych 
rozwiązań logistycznych, organizacyjnych, marketingowych.

Amazon Fresh jest jedną z usług oferowanych przez czołowe przedsiębiorstwo sek-
tora e-commerce – Amazon Inc, które jest największym światowym sprzedawcą interne-
towym pod względem wartości obrotów [Zaczkiewicz 2017].

Specyfika handlu internetowego produktami spożywczymi

Ze względu na określone cechy i parametry produktów spożywczych mogą pojawić się 
trudności w ich sprzedaży przez Internet. Poniżej przedstawiono kluczowe cechy artyku-
łów spożywczych w kontekście sprzedaży na odległość.

Po pierwsze, artykuły spożywcze oddziałują przede wszystkim na zmysły smaku, wę-
chu i dotyku człowieka, co niesie za sobą pewne konsekwencje. Konsumenci chcą fizycz-
nie ocenić jakość danego produktu podczas zakupu (poczuć fakturę produktu, pową-
chać go, w wybranych przypadkach spróbować) [Kats 2017]. Pozwala to na wybór nie 
tylko danego produktu, ale też konkretnej sztuki, która w ocenie kupującego jest naj-
lepsza. Druga konsekwencja wiąże się z brakiem możliwości symulacji zmysłów smaku, 
węchu i dotyku zdalnie, za pośrednictwem komputera czy smartfona. Urządzenia elek-
troniczne pozwalają oddziaływać na dwa pozostałe zmysły, tj. wzrok i słuch, choć trzeba 
dodać, że prowadzone są badania nad emulacją smaku, węchu i dotyku za pomocą urzą-
dzeń technicznych, na razie jednak brak gotowych rozwiązań.
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Po drugie, produkty spożywcze stanowią składnik przygotowywanych potraw, co 
rodzi konieczność zapewnienia szerokiego asortymentu produktów spożywczych, za-
spokajającego gust każdego potencjalnego konsumenta. Powoduje to wysokie koszty 
zatowarowania, wzmocnione kolejną cechą artykułów spożywczych, czyli ich krótkim 
terminem przydatności do spożycia.

Po trzecie, produkty spożywcze cechują się wrażliwością na uderzenia, otarcia, obi-
cia oraz warunki termiczne, co rodzi konieczność zapewnienia odpowiednich warun-
ków przechowywania i  transportu. Z tego punktu widzenia produkty spożywcze mo-
żemy podzielić na dwie kategorie: produkty świeże (takie jak owoce, nabiał, pieczywo) 
oraz produkty zapakowane (ang. CPG – Consumer Packed Goods). Niniejsza bariera doty-
czy głównie produktów świeżych.

Po czwarte, produkty spożywcze cechuje relatywnie krótki termin przydatności do 
spożycia, uniemożliwiający długie składowanie oraz wymuszający szybką dostawę. Wią-
że się to również w dalszej kolejności z powtarzaniem zakupów z wysoką częstotliwo-
ścią, a co za tym idzie, z wysokimi kosztami logistyki.

Powyższe konstatacje wskazują, że prowadzenie handlu internetowego w zakresie 
artykułów spożywczych rodzi szereg wyzwań, głównie po stronie podaży. Sklepy inter-
netowe trudniące się taką działalnością muszą kompleksowo organizować operację do-
starczenia towaru do rąk klienta przy zachowaniu opłacalności przedsięwzięcia.

Charakterystyka handlu internetowego żywnością w Polsce

Handel internetowy artykułami spożywczymi w Polsce podlega uwarunkowaniom zwią-
zanym z jednej strony z trendami e-commerce w Polsce, zaś z drugiej ze specyfiką sprze-
daży żywności. 

Zgodnie z  danymi statystycznymi rośnie odsetek Polaków dokonujących zaku-
pów w Internecie: w 2013 roku wynosił on 31,6%, w 2014 r. – 34,2 %, w 2015 r. – 36,9%,  
w 2016 r. – 41,9%, w 2017 r. – 45% [GUS 2017, s. 138]. Jednocześnie zwiększa się liczba 
sklepów internetowych, choć dynamika wzrostu liczby sklepów jest niższa niż dynamika 
wzrostu liczby kupujących online [Moroz 2017, s. 202].

Handel internetowy żywnością odbywa się na relatywnie niewielką skalę. Mimo fak-
tu, że artykuły spożywcze stanowią pod względem wartości znaczącą pozycję w koszy-
ku zakupowym Polaka, zakupy żywności online mają marginalny charakter. Dokładniej-
sze dane prezentuje tabela 1.
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Tabela 1. Kategorie produktowe kupowane przez Polaków w  Internecie, dane  
za kwiecień 2017 roku

Kategorie produktowe
Odsetek:

Użytkowników Internetu Ogółu dorosłych

Odzież, obuwie 21 14

Artykuły dla dzieci 12 8

Sprzęt elektroniczny 11 7

Książki, e-booki, audiobooki 9 6

Kosmetyki 9 6

Turystyka 7 5

Muzyka, filmy 5 4

Artykuły spożywcze 3 2

Programy, gry komputerowe 3 2

Pozostałe zakupy 13 8

Źródło: [CBOS 2017, s. 10].

Żywność online nabywa jedynie 2% dorosłych Polaków, co sytuuje tę kategorię za-
kupową na jednym z ostatnich miejsc w zestawieniu.

Również w porównaniu do innych krajów odsetek kupujących jest mały. W tabeli 2 
zaprezentowano dane Eurostatu dla trzech wybranych krajów: Polski, Niemiec, Francji. 

Tabela 2. Popularność zakupu żywności w Internecie w wybranych krajach

Kraj
Odsetek kupujących żywność online w: Dynamika wzrostu 

2010 r. 2016 r. %

Polska 6 9 50

Niemcy 7 19 171

Francja 5 14 180

Źródło: [Szczepańska 2017].

Do zestawienia wybrane zostały kraje, w  których poziom rozwoju tego zjawiska 
w 2010 roku był porównywalny lub gorszy niż w Polsce. W ciągu 6 lat dynamika przyro-
stu wyniosła w Polsce 50%, jednak pozostałe kraje odnotowały znacząco wyższą skalę 
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wzrostu. Także odsetek kupujących w Polsce w 2016 roku był znacząco niższy niż w po-
zostałych krajach wybranych do porównania. Zasygnalizowany problem pogłębia się, 
jeżeli pod uwagę weźmiemy lidera. W  Wielkiej Brytanii odsetek kupujących żywność 
online sięgnął w 2016 roku 29% [Szczepańska 2017]. Wskazuje to na relatywną słabość 
omawianego sektora w Polsce.

Prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych w Internecie wymaga znaczących 
nakładów na zbudowanie infrastruktury logistycznej, wdrożenie odpowiednich proce-
dur i  rozwiązań organizacyjnych oraz prowadzenie działań marketingowych. Mówiąc 
w skrócie, potrzebna jest odpowiednio duża skala działalności, aby można było pokryć 
wydatki (szczególnie po stronie logistyki) [Olczak 2013, s. 25]. Dlatego też na rynku nie 
funkcjonuje zbyt wiele sklepów internetowych z żywnością. Obecnie, po upadku sieci 
alma24.pl, wymienić można następujące podmioty: 

1. A.pl
2. Auchan Direct
3. eCarrefour
4. E.Leclerc
5. eTesco
6. Frisco
7. Piotr i Paweł.
Wymienione podmioty można podzielić na dwie grupy: tradycyjne sieci handlo-

we, które dołożyły internetowy kanał sprzedaży, lub czyste przedsięwzięcia interneto-
we, bez wcześniejszej fizycznej emanacji. Do tej drugiej kategorii należą A.pl oraz Frisco.
pl. Zasięg obsługi (dostawy) obejmuje wybrane większe miasta, natomiast w wypadku 
podmiotów internetowych – miasto stołeczne i okolice.

Wartość rynku sprzedaży produktów spożywczych w Internecie oszacowano w 2016 
r. na 580,6 milionów PLN [Mazurkiewicz 2017]. Z  kolei prognozy na 2017 r. (oparte na 
częściowych wynikach z początku roku) przewidują wzrost obrotów do poziomu 663,8 
miliona PLN [Mazurkiewicz 2017]. Według tego samego źródła omawiany sektor osią-
gnie wartość 732,7 miliona PLN. Dla porównania – prognozowaną wartość e-commerce 
w Polsce oszacowano na 40 miliardów PLN w 2017 roku. Świadczy to o niewielkim war-
tościowym udziale sektora w obrotach polskiego e-commerce, poniżej jego rzeczywi-
stego potencjału. 

Metodyka badań

Wymierne dane przedstawione w poprzedniej sekcji artykułu wyraźnie wskazują na sła-
by rozwój handlu internetowego produktami spożywczymi w Polsce. W związku z tym 
powstaje problem praktyczny – jak przyspieszyć rozwój handlu internetowego żywno-
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ścią w Polsce. Jedną z możliwych odpowiedzi jest przyjrzenie się rozwiązaniom, które za-
stosowali liderzy sektora za granicą.

Powyższe konstatacje można przełożyć na problem badawczy: jakie rozwiązania lo-
gistyczne, organizacyjne oraz marketingowe, które zastosował lider e-commerce, firma 
Amazon w ramach usługi Amazon Fresh, warto przenieść do polskich podmiotów zaj-
mujących się sprzedażą żywności online? 

Celem artykułu jest identyfikacja dobrych praktyk sprzedaży produktów spożyw-
czych w  Internecie na podstawie analizy usługi Amazon Fresh w  zakresie zastosowa-
nych rozwiązań logistycznych, organizacyjnych, marketingowych. Metodami badaw-
czymi wykorzystanymi w ramach niniejszego artykułu są krytyczna analiza źródeł wtór-
nych oraz metoda studium przypadku.

Dobre praktyki rozumiane są na potrzeby artykułu jako sprawdzone, efektywne 
i godne powielenia sposoby działania organizacji, które przyczyniają się do skutecznej 
realizacji jej zadań [Karwińska, Wiktor 2008, s. 6].

W  części metodycznej warto poruszyć również kwestię wyboru przedsiębiorstwa 
jako wzorca dobrych praktyk. Autor zdecydował się na wybór przedsiębiorstwa Ama-
zon Inc, należy jednak podkreślić, że miał ambiwalentny stosunek do tego podmiotu 
gospodarczego. Wśród argumentów przemawiających na korzyść firmy Amazon moż-
na wymienić:

 · największą wartość sprzedaży [Zaczkiewicz 2017],
 · jedną z najwyższych kapitalizacji rynkowych, 
 · ciągłą ekspansję w  ujęciu ilościowym (sprzedaż, wielkość zatrudnienia), jak i  jako-

ściowym (nowe kategorie produktowe, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań),
 · znaną na rynku dbałość o efektywną logistykę,
 · uzyskiwanie dodatnich przepływów finansowych oraz zysk netto wykazany w latach 

2015 i 2016,
 · funkcjonowanie na wielu rynkach krajowych.

Z drugiej strony można znaleźć argumenty przemawiające przeciw powyższej kan-
dydaturze, takie jak:

 · wielkość organizacji, która implikuje możliwość przenoszenia środków pomiędzy li-
niami biznesu, a co więcej, możliwość przyznania statusu trwale nierentownej jednej 
linii biznesowej, jeżeli pozytywnie wpływa na rozwój pozostałych;
 · wielopiętrowa konstrukcja oferty rynkowej, możliwa jedynie w  dużej organizacji 

(Amazon uruchomił wiele usług – aby być klientem Amazon Fresh, trzeba być subskry-
bentem usługi Amazon Prime);
 · sprzedaż produktów spożywczych odbywa się nie tylko w ramach usługi Amazon 

Fresh, ale także w ramach oferty Amazon Prime oraz Amazon Pantry;
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 · w  ramach procedur operacyjnych występują określone niedociągnięcia [Soper,  
Zaleski 2017].

Bilansując wymienione czynniki, należy zauważyć, że argumenty „za” przeważa-
ją nad argumentami „przeciw”, przede wszystkim dlatego, że dobre praktyki będą po-
szukiwane w konkretnych rozwiązaniach, możliwych do powielenia. Innym podmiotem, 
który mógłby zostać przywołany jako wzór, jest chiński Alibaba.com. Nie byłby to jed-
nak dobry przykład dla polskich e-sklepów ze względu na specyfikę sprzedaży żywno-
ści na rynku azjatyckim. 

O wyborze do analizy brytyjskiego oddziału Amazon Fresh zdecydował fakt, iż bry-
tyjski rynek sprzedaży dóbr spożywczych online jest bardziej konkurencyjny niż rynek 
w USA, od którego rozpoczął ekspansję Amazon Fresh [Conlumino 2016, s. 3; Saskia i in. 
2016, s. 826]. Jako rynek europejski jest też bardziej podobny do rynku polskiego niż ry-
nek amerykański.

Usługa Amazon Fresh świadczona na rynku brytyjskim

Przedsiębiorstwo Amazon Incorporated zostało założone przez Jeffa Bezosa w 1994 roku. 
Przedmiotem jego działalności jest handel internetowy obejmujący praktycznie wszyst-
kie kategorie produktowe (w  tym produkty cyfrowe). Amazon prowadzi działalność 
w  skali globalnej, stanowi też platformę sprzedaży dla innych producentów/importe-
rów. Obecnie oferuje dedykowany serwis sprzedaży w następujących krajach: USA, Wiel-
kiej Brytanii, Irlandii, Francji, Kanadzie, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Austra-
lii, Brazylii, Japonii, Chinach, Indiach i Meksyku. Oprócz tego istnieje polska i turecka wer-
sja językowa niemieckiego serwisu internetowego Amazon.

W  trakcie swego rozwoju Amazon uruchomił szereg usług, jak również udostęp-
nił wiele produktów fizycznych (np. czytnik Kindle), dopasowując się z jednej strony do 
potrzeb swoich klientów, a  z  drugiej wykorzystując posiadane zasoby i  kompetencje. 
Wśród wdrożonych usług wymienić można: Amazon Fresh, Amazon Prime, Amazon Dri-
ve, Appstore, Amazon Music, Amazon Alexa, Echo, Kindle Store i inne. 

Usługa Amazon Fresh (dalej w  tekście – AF) ukierunkowana jest bezpośrednio na 
sprzedaż żywności w Internecie. Dostępne kategorie produktowe obejmują: owoce, wa-
rzywa, produkty w opakowaniach, sery, żywność puszkowaną i mrożoną, makarony, ar-
tykuły gospodarstwa domowego i  produkty kosmetyczne. W  ramach usługi możliwa 
jest współpraca z lokalnymi dostawcami.

Pierwszy raz usługa AF została uruchomiona w 2007 r., a pod koniec 2017 r. była do-
stępna w następujących miastach: Seattle, Los Angeles, San Francisco, San Diego, Nowy 
Jork, Filadelfia, Londyn, Tokio, Berlin, Monachium, Hamburg. W  2018 roku planowane 
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jest rozpoczęcie świadczenia usługi w Australii. Z drugiej strony usługa AF została wyco-
fana z części obszarów metropolitalnych w USA (m.in. w stanach New Jersey, Pensylwa-
nia, Delaware, Maryland).

Według szacunkowych danych w 2017 r. Amazon sprzedał w USA produkty spożyw-
cze o wartości 2 miliardów USD, co stanowi wzrost o 59%, porównując rok do roku [Gar-
cia 2018]. Obroty Amazon Fresh za ostatni kwartał 2017 r. wyniosły 135 milionów USD 
[Garcia 2018]. W  porównaniu do trzeciego kwartału obroty wzrosły o  35%, co oddaje 
bardzo wysoką dynamikę wzrostu.

Usługa Amazon Fresh została uruchomiona w  Wielkiej Brytanii 10 czerwca 2016 
roku. Zasięgiem dostaw objęto wybrane dzielnice centralnego i wschodniego Londy-
nu. W ofercie znajduje się ponad 130 tysięcy pozycji asortymentowych [Lauchlan 2016]. 
W ramach usługi dostarczane są zarówno produkty masowe takich firm, jak Coca-Cola, 
Kellogg’s czy Danone, jak również produkty około 50 lokalnych producentów artykułów 
spożywczych, jak np. Bad Brownie.

Aby móc skorzystać z  oferty AF, należy wcześniej opłacić członkostwo w  usłudze 
Amazon Prime. Amazon Prime oferuje:

 · usługi związane z darmową dostawą,
 · bezpłatny dostęp do filmów,
 · zamówienia poprzez asystenta głosowego Alexa,
 · bezpłatny dostęp do nieograniczonej liczby książek na czytnik Kindle,
 · bezpłatny dostęp do utworów muzycznych w streamingu,
 · bezpłatny dostęp do przestrzeni dyskowej na zdjęcia.

Usługa Amazon Prime kosztuje 79 GBP rocznie lub 7,99 GBP miesięcznie. Aby stać 
się użytkownikiem usługi AF, dodatkowo należy uiścić opłatę w wysokości 6,99 GBP za 
miesiąc. Oprócz tego, jeśli wartość zamówienia nie przekroczy 40 GBP, zostanie naliczo-
na opłata w kwocie 3,99 GBP. Cennik premiuje osoby, które często korzystają z zakupów 
oraz lubią mieć dostęp do rozrywki. Z drugiej strony konstrukcja opłat odstrasza osoby 
kupujące rzadko i/lub dokonujące zakupów o niewielkiej wartości.

Kupujący mogą wybrać jednogodzinne przedziały czasowe odbioru dostawy. Do-
stawy standardowo realizowane są między godziną 7:00 a  23:00, od poniedziałku do 
niedzieli. Możliwa jest dostawa tego samego dnia, dla zamówień złożonych przed go-
dziną 12:00. Wówczas dostawy realizowane są między 17:00 a 23:00, w zależności od go-
dziny złożenia zamówienia i miejsca odbioru. W przypadku produktów pochodzących 
z lokalnych niezależnych sklepów zamówienie złożone przed 8:00 zostanie dostarczone 
tego samego dnia od 14:00 do 23:00. W niedzielę nie jest możliwy odbiór tego samego 
dnia. Można rezerwować termin odbioru przesyłki do 28 dni wcześniej. 

Mirosław Moroz



93

Istnieją osobowe i  bezosobowe sposoby odbioru produktów. Pierwszy przypadek 
dotyczy osobistego odbioru w domu. Odbiór produktów możliwy jest też w wybranych 
punktach (sklepach, stacjach benzynowych, skrytkach).

Produkty spożywcze dostarczane są w firmowych torbach wykonanych z materia-
łów syntetycznych. Zielone torby Amazon Fresh są wielokrotnego użytku i  można je 
zwrócić podczas powtórnej dostawy.

Dostawy są rozwożone standardowymi środkami transportu (vanami), dotychczas 
wykorzystywanymi przez firmę Amazon, wyposażonymi jednak w  osobne skrzynie 
chłodnicze. Samochody te nie są oznaczane logo Amazon Fresh. 

W Londynie usługa AF korzysta z centrum dystrybucji zlokalizowanego w Bromley-
by-Bow [Weinbren 2016]. Centrum dystrybucji znajduje się po wschodniej stronie cen-
tralnego obszaru Londynu, a więc niemal w środku obszaru obsługi AF.

Jak wspomniano, na rynku brytyjskim w chwili wejścia usługi AF działało kilka pod-
miotów sprzedających żywność przez Internet. Jednym z głównych rywali rynkowych 
było i jest przedsiębiorstwo Ocado. Jest to czysto internetowy sprzedawca, którego lo-
gistyka opiera się na własnych centrach dystrybucyjnych. W tabeli 3 przedstawiono ana-
lizę pozycji konkurencyjnych dla Amazon Fresh i Ocado.

Tabela 3. Porównanie pozycji konkurencyjnej Amzon Fresh i Ocado

Amazon Fresh Ocado Porównanie 

Wizerunek pozytywny pozytywny remis 

Cena
stałe koszty  
członkostwa,
atrakcyjne ceny 
produktów

nieco wyższe koszty 
produktów remis 

Jakość kategorii  
produktowych wysoka wysoka, produkty 

unikalne przewaga Ocado

Szybkość dostawy
niższe ceny  
dostawy w tym  
samym dniu

wyższe ceny dostawy 
w tym samym dniu  przewaga AF

Liczba osób w zasięgu 
obsługi Londyn wiele miast  

Wlk. Brytanii przewaga Ocado

Gospodarka magazynowa
szerszy asortyment, 
większe straty  
z powodu niesprze-
danych zapasów

węższy asortyment,
mniejsze straty  
z powodu niesprze-
danych zapasów

remis

Źródło: [Weinbren 2016].
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Wyniki powyższego zestawienia wskazują, że nieco lepszą pozycję konkurencyjną 
zajmuje firma Ocado. Przewaga jednak nie jest duża, co niewątpliwie oznacza kontynu-
ację rywalizacji rynkowej między e-sklepami z żywnością w Wielkiej Brytanii. 

Dobre praktyki zidentyfikowane w działalności  
Amazon Fresh

Analiza działalności usługi Amazon Fresh pozwala na identyfikację dobrych praktyk, 
możliwych do zastosowania przez polskie sklepy internetowe z żywnością. Zidentyfiko-
wane wzorce odwołują się do trzech płaszczyzn funkcjonowania usługi AF: organizacyj-
nej, logistycznej i marketingowej. 

Pierwszą zidentyfikowaną dobrą praktyką jest wybór obszaru funkcjonowania e-
sklepu z żywnością. Ze względu na wysokie koszty logistyki, a z drugiej strony brak moż-
liwości podnoszenia cen produktów spożywczych powyżej cen w  tradycyjnych kana-
łach dystrybucji konieczne jest ograniczenie zasięgu obsługi do obszarów gęsto zalud-
nionych, cechujących się populacją o co najmniej średnim dochodzie. Jak pokazuje przy-
kład Londynu, a także fakt wycofania się z obsługi obszarów podmiejskich w niektórych 
stanach USA, zasięg działania nie musi obejmować całego miasta. Ograniczenie geogra-
ficznego zasięgu działania pozwala na zminimalizowanie kosztów transportu (tzw. pro-
blem ostatniej mili), a także może przyczynić się do uruchomienia opcji szybszej dosta-
wy. Powyższa zależność jest znana i wykorzystywana przez inne e-sklepy spożywcze, 
jednak nowością wdrożoną przez AF jest ograniczenie obszaru dostawy do wybranych 
dzielnic. 

Drugą dobrą praktyką jest rozważne wchodzenie na kolejne lokalne rynki. Usługa AF 
po raz pierwszy została uruchomiona w 2007 r. w Seattle. Następne e-sklepy rozpoczęły 
działalność w 2013 r. (Los Angeles, San Francisco), a później w 2014 r. (San Diego, Nowy 
Jork). Takie powolne posuwanie się naprzód pozwala zgromadzić doświadczenie, zbu-
dować markę, a przede wszystkim uniknąć narażania firmy na zbyt duże koszty budowy 
infrastruktury logistycznej, kluczowej dla dystrybucji produktów spożywczych.

Trzecią dobrą praktyką jest możliwość odbioru dostawy w dniu złożenia zamówie-
nia. W Londynie, w zależności od obszaru i godziny złożenia zamówienia, możliwe sta-
ło się dostarczenie towaru w ciągu 4 godzin od złożenia zamówienia: „Zamów do godzi-
ny 10:00 i otrzymaj dostawę w tym samym dniu między godziną 14.00 a 23.00” [Amazon 
Fresh 2018]. Świadczy to o  perfekcyjnie dopracowanych procedurach realizacji zamó-
wienia i transportu, rozbudowanych systemach IT przetwarzających dane, a także o wy-
korzystaniu infrastruktury logistycznej pozwalającej na szybkie skompletowanie zamó-
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wienia. Dostawa tego samego dnia jest ważnym instrumentem konkurowania w przy-
padku produktów spożywczych (szczególnie świeżych).

Czwartą dobrą praktyką jest wprowadzenie abonamentu. Takie rozwiązanie umoż-
liwia pozbycie się klientów, którzy kupują rzadko lub/i dokonują zakupów o niskiej war-
tości. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie abonamentu ogranicza udział w ryn-
ku. Ten aspekt jest szczególnie istotny dla Polski, gdzie odsetek kupujących żywność on-
line jest niski, zaś wprowadzenie abonamentu mogłoby zatrzymać zainteresowanie za-
kupami. Dlatego kluczowe są okresy próbne (dłuższe nawet niż 30-dniowe) oraz ekspe-
rymentowanie z ceną abonamentu.

Piąta dobra praktyka wiążę się z  zaoferowaniem odpowiednio szerokiego asorty-
mentu. Według deklaracji w ofercie AF znajduje się 130 000 linii produktowych, a więc 
bardzo dużo. Dla porównania sieć detaliczna Biedronka oferuje około 2 000 pozycji 
asortymentowych, zaś e-sklep eZakupy Tesco – około 17 000 pozycji asortymentowych 
[Skrzat 2017; MondayNews 2016]. W związku z tym zaoferowanie około 40 000 pozycji 
asortymentowych pozwoliłoby na zaspokojenie popytu nawet na bardziej wysublimo-
wane produkty, a z drugiej strony nie doprowadziłoby do nadmiernych strat wynikają-
cych z niesprzedania artykułów spożywczych. Szacuje się, że straty tego typu mogą się-
gnąć 10% wartości zapasów magazynowych danego produktu [Weinbren 2016].

Szóstą dobrą praktykę stanowi współpraca z lokalnymi, ekologicznymi producenta-
mi żywności. Amazon udostępnił ofertę lokalnych rolników, piekarzy, cukierników itd., 
zwiększając oferowany asortyment, a z drugiej strony oferując ekologiczne, organiczne 
produkty, dzięki czemu zagospodarował kolejną niszę rynkową. 

Podsumowanie

Przedsiębiorstwo Amazon Inc. jest liderem sprzedaży internetowej. Świadczona w jego 
ramach usługa Amazon Fresh wchodzi na kolejne rynki i  umacnia swoją pozycję ryn-
kową. Dobra pozycja konkurencyjna usługi AF skłania do przyjrzenia się stosowanym 
w jej ramach rozwiązaniom. Analiza działalności usługi Amazon Fresh pozwala na iden-
tyfikację dobrych praktyk, możliwych do zastosowania przez polskie sklepy interneto-
we z żywnością. Wzorce te dotyczą kwestii, które mogą być implementowane w Polsce, 
nie obejmują natomiast rozwiązań specyficznych dla firmy Amazon (np. kompleksowej 
oferty kilku produktów/usług: dostaw, muzyki, filmów) oraz wdrażanych przez kompa-
rację innowacji (automatyzacja, robotyka, drony, własne linie lotnicze cargo). Szczegól-
nie w tym ostatnim przypadku niezbędne są znaczące koszty, których nie są w stanie po-
nieść małe i średnie podmioty gospodarcze.

W  ramach prowadzonej analizy zidentyfikowano sześć dobrych praktyk, wartych 
przeniesienia i implementacji w polskich warunkach. Dotyczą one trzech kwestii orga-
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nizacyjnych, dwóch logistycznych i jednej marketingowej. Ich implementacja powinna 
przyczynić się do lepszego dopasowania oferty do oczekiwań nabywców. Jednak ich 
skuteczne wdrożenie na „polskim gruncie” wymaga przeprowadzenia szczegółowych 
analiz i odpowiedzi na pytanie, jak osiągnąć optimum (np. czy wiąże się to z ceną abona-
mentu, szerokością asortymentu, momentem wchodzenia na kolejne rynki).

Uruchomienie usługi Amazon Fresh na polskim rynku w najbliższym czasie nie wy-
daje się prawdopodobne. Ewentualne wejście dotyczyłoby Warszawy, jako obszaru 
spełniającego warunek dochodowości przedsięwzięcia. Dopóki Amazon nie zdecydu-
je się na wejście ze swoją pełną ofertą do Polski (a nie tylko uruchomienie polskojęzycz-
nej wersji serwisu Amazon.de) i nie uruchomi usługi Amazon Prime, funkcjonujące obec-
nie sklepy internetowe z żywnością mogą dalej doskonalić swoje działanie w płaszczyźnie 
operacyjnej, logistycznej i rynkowej, korzystając m.in. z wypracowanych dobrych praktyk.
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Agile Manufacturing and Commerce. The Impact 
of 3D Printing on Markets and Business Processes

Abstract: Additive manufacturing like 3D printing is frequently used to create unique thre-

e-dimensional objects of any shape and geometry. Technologies like 3D printing significan-

tly increase the flexibility of running a business especially in the early phases of new pro-

duct development and testing, but also democratize the production market. 3D printing 

uses hardware controlled by computer applications to create single, quite complex 3D ob-

jects at relatively low cost. Creating these objects with well-known technologies such as ca-

sting can be in many cases economically unmanageable.

3D printing technology has many areas of usage. It can be used in architecture, art, com-

merce, education, engineering, manufacturing, medicine and military. It can also be a very 

useful tool in marketing and commerce e.g. market research, product design and product 

development and shipment. Therefore 3D printing can meet new needs of customers and 

generate incomes for businesses.
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The aim of the article is to present recent trends in 3D printing and the possibilities of 

its usage. The paper contains characteristics of technology, recently developed 3D printing 

projects, advantages and disadvantages of using 3D printing technology. The authors ana-

lyze 1259 3D printing-related projects found on the world’s most popular crowdfunding 

platform – Kickstarter and presents the impact of 3D printing technology on markets and 

business processes.

Key words: 3D printing, 3D printing projects, 3D printing market, Kickstarter, additive ma-

nufacturing, agile commerce, agile manufacturing

3D printing

3D printing can be defined as a creating 3D objects that consist of layers of given ma-
terial – filament. These objects are being developed from digital model and formed by 
specialized hardware (printers) that are controlled by computers. First hardware for ad-
ditive manufacturing was developed in 1980 [Bird 2012]. Since then this technology was 
being modified and developed. The first spatial printing technology – stereolithography 
(SLA) was developed in 1984 by Charles Hull [3ders.org]. The fused deposition model-
ling (FDM), popular technology used in today’s printers, was invented in 1988 by Steven 
Scott Crump who was the founder of Stratasys Ltd., the company that produced its first 
fused deposition modelling (FDM) machine in 1992. In 2006 Adrian Bowyer built the first 
3D printer for home users. It was the beginning of RepRap project that aims to develop 
a self-replicating 3D printers.

Today we can use 3D printing technology especially for: creating plastic objects, pro-
ducts requiring additional treatment, objects made of fusible metals, prototypes and 
mold components. The most popular 3D printers mostly use synthetic materials, wo-
od-like materials, but also resin, rubber, metal, concrete or paper as a filament.

The 3D object development process consists of three main steps: modelling, printing 
and finishing. The general steps of 3D printing process are shown in Figure 1.
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Figure 1. The main steps of 3D printing process

Source: own work.

At first printable models are developed with computer aided design programs (CAD) 
or 3D scanners. These models are examined and corrected before printing. Secondly the 
file with the model of the object is checked and processed by software that converts the 
3D model in a set of layers and produces special file containing instructions for printer. 
The printer uses instructions stored in the file to develop the 3D object layer by layer. The 
last step is finishing the object. The printer produces slightly oversized objects that have 
standard resolution. This extra material can be subtracted with higher resolution sub-
tractive hardware or can be smoothed and improved using chemical solvents.

3D printing areas of usage

Today 3D printing has many areas of application. It can be used in aerospace, architec-
ture, art, automotive, education, engineering, fashion, logistics, manufacturing, medici-
ne, product design [www1]. Sample 3D printing areas of usage are presented in Table 1.
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Table 1. 3D printing areas of usag

Area Description

Aerospace Realizing designs and fast developing a prototype before starting mass pro-
duction.

Architecture Quick design and development of concept, early stage models. Better urban 
planning, 

Art Realizing creative ideas and putting them into a three-dimensional space. 
Developing new art forms.

Automotive Fast designing and implementation of innovations. Fast testing and quick fa-
ilure detection.

Commerce Shortening supply chains, developing e-business.

Education Supporting laboratory classes, making classes more interesting. Simplifica-
tion of the geometry and anatomy lessons.

Engineering Simple development and trying of new complex prototypes.

Fashion Simple design and realization accessories like jewelry, accessories for clothes 
and entire collections.

Humanitarian aid Printing of prosthetics and skeletal elements for surgery.

Jewellery Testing new jewellery concepts, casting. Getting instantly customer feedback.

Manufacturing Shrinking the supply chains, increasing ability to meet customers’ needs, re-
duction of development time.

Medicine
Improving the quality of life, personalization of healthcare, developing uni-
que medical tools, better surgeries planning, better communication with 
patients.

Military Producing and testing new kind of weapon and guns.

Product design Reducing the cost of developing, improving products. Acceleration of design 
process.

Research Creating unique laboratory equipment. Improving the functionality of 3D 
printers.

Sport Developing tailor-made shoe elements, sports accessories. 

Source: own work based on https://ultimaker.com/en/explore/where-is-3d-printing-used.

In aerospace, automotive engineering and manufacturing this technology can be 
used for fast developing of prototypes, increasing speed of innovations implementa-
tion and reducing time from development to mass production. In art, jewellery and fa-
shion 3D printing can be used for realizing creative ideas and putting them into 3D ob-
jects, testing new concepts, designing and production accessories for clothes. Finally 
in marketing and commerce 3D printing technology can be used for testing new pro-
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ducts, exploring customers’ feedback, shortening supply chains and developing new e-
business projects.

3D printing market in Poland

According to Deloitte, the value of 3D printing market in 2016 was $4,8 billion and it was 
to grow by $20.5 billion by 2020 [Deloitte 2016]. Nowadays 3D printing is used mostly for 
producing simple object on a small scale. In the future the 3D printing technology will 
boost especially in business areas (retail, commerce, marketing, production).

According to 3D printing market research (the CATI research conducted in 2015 at-
tended by 97 entrepreneurs) performed by Printelize [Printelize 2015], 3D printing in Po-
land is fast growing market and very interesting topic for many sectors. The research 
showed that Polish 3D printing market can be divided into three groups: printer produ-
cers, printer sellers (distribution of printers, distribution of components, distribution of 
accessories) and service companies (scanning, prototyping and 3D printing). We can also 
observe an increasing number of producers of filaments and consumables. Some service 
companies also offer hardware courses and trainings for designers in addition to printing. 

According to the Printelize research the main customers of 3D printing products and 
services are architects, design offices, design companies, automotive branch, adverti-
sing industry, medical industry, airline industry. Products and services are being sold 
through own internet pages, direct contacts with clients and sales portals.

Polish 3D printing market is young and very dynamic. The number of 3D printers pro-
ducers has increased several times in the years 2013–2014. The value of sold parts and ac-
cessories has also been growing. The value of Polish 3D printing market in 2015 was es-
timated at 15 million dollars. The main sources of 3D printing market development were 
new products, new machine park, new markets and filaments distribution.

Research questions

3D printing is an innovative technology with high utility values so it should be an area 
of scientific and business interest. It can be used in many areas, therefore it should be 
explored from many points of view. In this article the authors want to answer the follo-
wing questions:

1. Is 3D printing nowadays an area of scientific and business interest?
2. What are the main areas of 3D printing usage?
3. What are the latest startup innovative 3D printing projects?
4. What are the most popular categories of startup 3D printing projects?

Agile Manufacturing and Commerce. The Impact of 3D Printing on Markets  
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5. What is the impact of 3D printing technology on market development?
6. What are main observed benefits and risks of using 3D printing?

Research method

The popularity of 3D printing was examined with Google Trends portal and by checking 
the availability of 3D printing related projects on two crowdfunding platforms GoFund-
Me and Kickstarter. The authors also analyzed 131 scientific publications available on EBSCO.

In order to answer the research questions about latest 3D printing projects and po-
ssibilities to use 3D printing solutions especially for marketing and commerce the au-
thors examined the characteristics of 1259 projects related to 3D printing, available on 
Kickstarter. The characteristics of projects were downloaded on 19.10.2017 and conta-
ined the information about: project category, project title, short description, the amo-
unt of money collected and project financing percentage. The data analysis was perfor-
med in October 2017.

The popularity of 3D printing

According to Google Trends, since the beginning of the 2004 we can see the increasing 
popularity of 3D printing term. From 2004 to 2012 the interest was almost at the same le-
vel. The biggest increase can observed between 2012 and 2013 (Figure 2).

Figure 2. The popularity of the 3D printing term in the years 2004–2017 
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Source: own work, with Google Trends (10.02.2017).

The regions most interested in the area of 3D printing were Singapore, Hong Kong, 
South Africa, New Zealand and Australia. The most frequently searched words related to 
3D printing used in Google were 3D printer, 3D printing service, what is 3D printing, 3D 
printing software, and 3D printing metal.

Internet users were interested not only in the area of theoretical basis of 3D printing 
but mostly were looking for hardware, software and filaments for developing own 3D 
projects. Having nalyzed the data presented in Google Trends and research performed 
by Printelize [Printelize 2015] we can say that 3D printing will grow rapidly. In the near 
future the producers will look for new materials, metal printing will become a standard 
and new areas of application will be developed.

Innovative 3D printing is also popular in crowdfunding platforms. At the end of Octo-
ber 2017 there were about 1260 3D printing projects [www2] available on Kickstarter. 
906 projects in this area were also available on GoFundMe platform [www3]. 

Startup3D printing related projects

In order to identify the innovative 3D print projects that are currently being developed 
the authors analyzed titles and characteristics of 3D printing projects available on Kick-
starter. The analysis was performed in October 2017. Using the search phrase “3D prin-
ting” the authors obtained 1259 projects on Kickstarter. The titles of the found projects 
were transformed by Notepad++ regular expressions and then analyzed in Microsoft 
Excel. The categories of 3D related projects were presented in Table 2.

Agile Manufacturing and Commerce. The Impact of 3D Printing on Markets  
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Table 2. Main categories of 3D printing Kickstarter project

No Category Number  
of projects

1. General 3D Printing 667

2. Product Design 163

3. Tabletop Games 85

4. Technology 44

5. Art 35

6. Hardware 34

7. Sculpture 23

8. Fabrication Tools 17

9. Printing 17

10. Crafts 14

11. Robots 13

12. Jewelry 13

13. Accessories 9

14. Software 7

Source: own work. 

All 3D printing related project published on Kickstarter were divided into 62 catego-
ries. The majority of analyzed projects were generally related to 3D printing. Many 3D 
printing projects concerned product design (163), tabletop games (85), art (35) and har-
dware production (34). The categories with fewer projects included sculpture, fabrica-
tion tools, printing, crafts, robots jewellery, accessories and software. They contained 
from 7 to 23 projects. The least numerous but very interesting categories were: photo-
graphy, food, foot wear and music. The “word cloud” of 129 most popular words used in 
project characteristics (used more than 20 times) is presented in Figure 3.
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Figure 3. The most frequent words used in titles of 3D printing projects

Source: own work with wordclouds.com.

Almost all projects had in their characteristic word 3D (1999 times) and printing or 
printed or printer (each above 500 times). Very popular words were also design (115), af-
fordable (114) and filament (108). Quite often project titles contained words like creation, 
design, quality, custom, easy and open (between 50 and 100 times). We can conclude 
from the above analysis that modern innovative 3D related projects were devoted to 
new 3D printing technology, designing and developing new 3D printed objects, looking 
for new filaments, increasing 3D printing quality and making this technology more affordable. 

3D printing impact on markets

If we search on Kickstarter we can find a lot of projects that are going to change the way 
of doing business. Some projects are directly linking 3D printing with marketing and 
commerce. One example is e-commerce site for small repair shops and hobbyists that 
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need unique, tailor made parts and components. This site offers downloadable digital 
models. The second project addresses creating personalized, comfortable eyewear. The 
idea is to offer 3D printed glasses to extend the offer of small businesses. 

We can also find a lot of 3D printing related projects that can cause big changes in 
business processes on Kickstarter platform. They can be useful for marketing and com-
merce purposes (Table 3).

Table 3. Kickstarter projects that can change business processe 

No Project name Project description

1. The New  
Matter MOD-t

The world’s most elegantly simple 3D printer, delivers HQ prints up to 30% 
faster than in the first generation.

2. Cubibot Small, clean, simple, stylish & cloud base 3D printer with a heated bed that 
brings fun and education to your life.

3. Filabot Making your own 3D printing filament from recycled bottles and other pla-
stic products.

4. The Bucca-
neer®

The 3D Printer that everyone can use. Aims to bring 3D printing technolo-
gy into everyone’s home by building a quality and affordable 3D printer that 
everyone can enjoy.

5. Fuel3D A handheld 3D scanner for less than $1000: The world’s first handheld po-
int-and-shoot, full color 3D scanner available for under $1,000.

6. Vortex Dress Fashion designer allows for creating very first fully 3D printed dress inspired 
by space and black holes.

7. The NIX... 3D 
Printer

Unique color blending technology for color mixing and capable of printing at 
high resolution up to 5 microns.

8. Spooler Mini An economical, high speed, 3D printing filament winding solution.

9. Objecti5 Opening first 3D printing store.

10. taulman3D Fully developed and tested 3D printing materials to widen the possibilities of 
design, invention and art.

Source: own work based on www.kickstarter.com.

A lot of projects available on Kickstarter address the problem of the development 
of small, good quality printers for small businesses of home users. Many presented ide-
as try to extend the catalogue of filaments used for printing different types of objects. 
Startups want not only to develop new kinds of filaments, they are working also on in-
creasing the range of available colours and the possibility to combine filaments of diffe-
rent types, to gain the ability of printing prototypes, packages that will be very similar 
in colour and shape to final products. This kind of 3D printed objects could be success-
fully used to thoroughly examine the market needs and to get the feedback with mini-
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mal investment of time and money. Quite interesting and useful from the market point 
of view are also projects that aim to develop new more eco-friendly filaments produced 
from plastic waste, or from used, defective 3D printed objects. This kind of technologies 
could be used for promoting the ecological attitude of companies and encourage custo-
mers to use their services.

We can conclude that 3D printing technology is often used in designing, manufactu-
ring, marketing, commerce and trade. It is used for examining market needs, testing new 
products, boosting sales, shortening logistic chains, getting fast feedback. It allows per-
sonalization, gives a sense of novelty and innovation, provides the opportunity for offe-
ring unique personalized products and services. 3D printing introduces also an element 
of fun and self-service to the sales processes.

The impact of 3D printing technology on many markets is also noticed by scientists. 
3D printing is a subject of many scientific publications available on EBSCO. The search 
phrase “3D printing” returns 131 full texts of reviewed scientific publications. The cha-
racteristics of recent research about the impact of 3D printing technology on marketing 
and business processes is presented in Table 4.

Table 4. Recent research devoted to 3D printing impact on market

The author(s) Research description

Ben-Ner & Siemsen [2017] The organizational and economic consequences of additive manufactu-
ring.

Mashian [2017] The impact of 3D printing on real estate.

Reifschneider et al. [2015] The opportunities and constraints of a cross-discipline course using 3d 
printing to develop marketable innovations.

Petrick & Simpson [2013] Aspects of 3D printing for a rapid prototyping and small-run production 
of the manufacturing industries.

Berbain [2017]
Hasan et al. [2013] Designing the additive manufacturing supply chain.

Angeleanu [2015] The impact of new technology trends on logistics and supply chain  
processes.

Kurfess and Cass [2014] Intellectual property protection related to 3d printing.

Osborn [2014] Regulating three-dimensional printing.

Source: own work.

Ben-Ner & Siemsen explored the organizational and economic consequences of ad-
ditive manufacturing. They agree that this technology will change global factories into 
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local manufactures [Ben-Ner & Siemsen 2017, p. 5]. In the near future 3D printing can 
evolve from a tool for creation miniatures/models into the technology of production ele-
ments of real buildings [Mashian 2017, p. 64]. Berbain claims that introducing new tech-
nology allowing for rapid manufacturing needs new organization of supply chains. They 
also discuss the key points of 3D printing supply chain: 3D hardware procurement, de-
livery of spare parts and consumables [Berbain 2017, p. 891]. With 3D printing technolo-
gy markets will be more democratic, so the consumers will become producers, and they 
will be able to exchange and develop their ideas freely. Current consumers will become 
designers, makers, investors and customers [Hoover & Lee 2015, p. 31].

3D printing affects not only manufacturing and logistics processes, it will require a 
change in education. It will have significant implications not only for practice, but also 
for research and teaching in the area of supply chain management [Waller and Fawcett 
2014, p. 99]. Reifschneider et al. suggest that teaching about 3D printing technologies 
needs mutual understanding between engineers and marketers. The researchers sug-
gest that young engineers working in teams can learn to pay more attention to custo-
mer requirements and young businessmen would become more cost oriented [Reifsch-
neider et al. 2015, p. 272].

The authors present not only the advantages of 3D printing and its positive impact 
on market development. They also present problems and threats related to this tech-
nology. Kurfess and Cass address the problem of intellectual property protection. They 
stress that unauthorized access to files containing 3D models or reverse-engineer can be 
simply used to produce illegal copies [Kurfess and Cass 2014, p. 41; Petrick et al. 2014, p. 
9]. The uniqueness of 3D printed objects, new ways of product creating and distributing, 
the possibility of influencing on society needs new legal rules [Osborn 2014, p. 553]. The 
appropriate patent law should be used to protect concepts and digital models used for 
printing 3D objects [Mottley 2014, p. 151].

The analysis of scientific articles shows that the most interesting topics in the area of 
3D printing are developing and printing new objects with 3D printing, finding new ma-
terials for printing and showing the successful stories of using 3D printing technology 
(Figure 4).
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Figure 4. The most frequent terms used in titles of 3D printing related scientific papers

Source: own work own work with www.wordclouds.com.

There is also a great amount of papers addressing the impact of the new technolo-
gy on the market, stressing the need of changes in supply chains organizations and pre-
senting the need for changing the law to get better protection especially in the area of 
intellectual property.

Benefits and risks of 3D printing usage

New technologies offer several advantages but also generate new problems and risks. In 
marketing and commerce 3D printing can increase the effectiveness of market research, 
speed up the process of testing new products and can increase sales by developing bet-
ter, personalized offers, giving a sense of innovation, novelty and finally can introduce an 
element of fun and more self-service to sales processes. New technologies can also be a 
source of many problems (Table 5).
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Table 5. The main benefits and risks of using 3D printin

Benefits Risks/Problems

 - The ability to increase the level of customer 
self-service.

- Possibility of possessing original, unique 
items.

- Possibility of performing inexpensive pro-
totypes.

- Introduction of novelty, immersion and en-
joyment to the business processes.

- Reducing assembly lines and supply chains.
The ability to quickly convert an idea into a fi-
nal product.

- Possibility of transporting products aro-
und the world in a form of digital models re-
ady to print.

- Possibility of fast testing new clothes, weara-
bles, spare parts, phantoms.

- Better customization and personalization of 
offered products.

- Highlighting through the use of unique and 
noticeable technology.

- Increase in retention of customers by better 
matching their needs.

- Reducing inventories, invested capital and 
transport costs.

- Reducing the risk of introducing new pro-
ducts to the market.

- Development of new markets and services 
like print shops, spare parts for hobbyists.

- Increasing the business area by digitization.

-The security and privacy treats.

- Risk of misusing of private information by  
companies or other organizations.

- Threat of digital compromise for the companies.

- Unauthorized manipulating the data could result 
in the wrong product and lead to injury.

- Not regulated use, storage, and security of digital 
models used by 3D printing hardware.

- Possibility of use of 3D printing tools for the pro-
duction of illegal goods such as weapons.

- Lack of standards for testing and certification of 
used filaments and printed objects.

- 3D printing is unprofitable on a mass scale.

- Difficulties in printing goods built of different ma-
terials (e.g. electronic devices).

- Possibility to use 3D printed objects, weapons to 
attack people and organizations.

- Need to reorganize supply chains.

- A lot of new technological problems with quality.

- Technical barriers of filaments.

- Need of performing post-processing activities like 
finishing that increases costs.

- Problem with identifying the person/organization 
that takes legal responsibility for the final product.

- Need for developing legislative environment, 
standards for 3D printing market development.

Source: own work.

The researchers, startup owners and IT experts agree that 3D printing offers new po-
ssibilities, benefits and can revolutionize many areas of human activity like marketing, 
commerce, engineering, logistics, fashion, education, entertainment and many others. In 
marketing and commerce using 3D printing technology can bring a better adjustment to 
market needs by faster product development and fast response to clients’ needs, redu-
cing supply chains [DHL 2016, pp. 17–23]. It can be a source of savings especially in the 
early stages of product development and market research. Using printed 3D objects in 
market research reduces the risk of misinterpretation and results in clear feedback.
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3D printing can cause also additional threats and risks in the area of cyber security and in-
tellectual property, production of illegal goods [Kurfess and Cass 2014, p. 35]. To avoid many 
risks especially in the area of privacy and security concerns the preventive action should be 
undertaken before the 3D printing technology will be available on a massive scale.

The future of 3D printing in marketing and commerce

The future development will be focused mostly on looking for new filaments, metal ob-
ject printing, developing new more user friendly designing tools and providing even 
more mass customization. According to The Economist in near future 3D printers will po-
wer the factories of the future [Economist 2017]. Marketsandmarkets [Marketsandmar-
kets 2017] estimated the value of 3D printing market by 2023 at $33 billion, the compo-
und annual growth rate between 2017 and 2023 will be above 25%. The market growth 
will be accelerated mostly by the need for development of customized products, possibi-
lity of reduction of production costs, and supporting 3D printing technology by govern-
ments. According to Harvard Business Review the development of 3D printing can be 
conducted in two ways. One way are decentralized manufacturing hubs equipped with 
banks of 3D printers and manufacturing prototypes suitable for specific area/geogra-
phies. Second way means that big, strong organizations will conduct the R&D and provi-
de the results of their research to small manufacturers [Bernstein and Farrington 2014]. 
The highest growth rate will be observed in market for desktop segment [Deloitte 2016].

Conclusions

1. The literature and innovative startup projects research showed that 3D printing 
technology is a fast developing phenomenon. It has a lot areas of usage: aerospace, 
architecture, art, automotive, commerce, education, engineering, fashion, manufac-
turing, marketing, medicine. Both, big companies and small businesses are intere-
sted in 3D printing technology development. 
2. The Google Trends analysis shows that internet users are interested not only in 
the area of theoretical basis of 3D printing but were mostly looking for hardware, so-
ftware and filaments for developing 3D digital models and final printed objects.
3. The latest startup, innovative,3D printing related projects are focused mostly on 
product design, tabletop games, using 3D printing in art and developing new better 
quality and cheaper hardware and different types of filaments. Some interesting are-
as of using 3D printing technology are also photography, food, foot wear and music.
4. 3D printing has big impact on the functioning of the business. These actions aim 
to democratize the production and make this market more eco-friendly.
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5. The impact of 3D printing technology on many markets is also noticed by scien-
tists. They assume that this technology will change global factories into local manu-
facturers, will also revolutionize retail and shipping. The development of 3D printing 
will also cause the need of changes in education system. Current consumers will be-
come designers, makers and investors in the near future.
6. 3D printing offers several advantages but also generates new problems and risks. 
It can increase the effectiveness of market research, can speed up the process of te-
sting new products, can boost sales by developing better, personalized offers, shor-
tening the supply chains. However, 3D printing can also cause additional threats and 
risks especially in the area of cyber security, intellectual property issues, production 
of illegal copies. 
7. We can also observe the lack of standards and law regulations related to the use 
of 3D printing solutions and finally technological barriers in printing quality, time 
consumption and scope of filaments. The above mentioned issues are combined 
with the uniqueness of 3D printed objects, new ways of product creating and distri-
buting require activities and research not only in the area of technology development 
and business processes organization but also in the area of creating new legal rules.

Future work

The collected data and conclusions derived from the presented analysis will be used to 
prepare the survey that will help to explore the knowledge and skills of young people in 
the area of 3D printing. The authors would also like to know if 3D printing solutions are 
at present used by young people in everyday entertainment, education, work and collect 
the opinions about the benefits and concerns related to 3D printing noticed by young 
customers. An interesting issue is also if young clients would like to use 3D printing tech-
nology in their everyday life in the future.
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Wprowadzenie

Według raportów dotyczących handlu elektronicznego w Polsce, najbardziej rozpozna-
walnym wśród Internautów serwisem e-zakupowym jest allegro.pl1. Również pod wzglę-
dem liczby klientów zajmuje pierwsze miejsce w rankingu2. Ze względu na swoje zna-
czenie, rozważana platforma wydaje się jednym z kluczowych miejsc polskiego Inter-
netu, gdzie można zaobserwować wiele istotnych mechanizmów funkcjonowania han-
dlu elektronicznego. Jednakże specyfika portalu aukcyjnego nastręcza poważnych trud-
ności przy próbach dokonywania analiz. Przykładowo oczywistym jest fakt szerokiego 
zróżnicowania oferty ze względu na zakres sprzedawanych dóbr. W ramach portalu ist-
nieje cały szereg kategorii, co więcej dobra są oferowane w różnych modelach sprzeda-
ży (wśród których dwa najważniejsze to licytacja oraz zakup „od ręki” – tzw. opcja „Kup 
teraz”3). Tak więc trudnym, a czasem praktycznie niemożliwym, staje się np. próba two-
rzenia ogólnych modeli zachowań użytkowników czy też ogólnych modeli kształtowa-
nia się cen. Wspomniane modele stanowią niezwykle atrakcyjne narzędzie tak dla sprze-
dających, jak i kupujących (dzięki nim np. możliwe byłoby przewidywanie ceny końco-
wej w licytacji lub ocena prawdopodobieństwa zawarcia transakcji w ogóle w przypad-
ku zakupu bezpośredniego). Wydaje się, że kwestię kluczową wpływającą na możliwo-
ści tworzenia wspomnianych modeli stanowi wspomniany problem heterogeniczności 
oferowanych dóbr4. Gdyby udało się odpowiednio zagregować dane, to wiele analiz sta-
wałoby się wykonywalnymi. Celem tego artykułu jest więc próba znalezienia pewnych 
ogólnych charakterystyk, dzięki którym możliwa będzie odpowiednia agregacja katego-
rii dóbr sprzedawanych na portalu aukcyjnym. Z kolei w kolejnych opracowaniach doty-
czących tego tematu możliwym stałoby się tworzenie konkretnych modeli dotyczących 
funkcjonowania e-handlu. 

Prezentowane podejście jest stosunkowo nowatorskie, choć w polskiej literaturze 
przedmiotu nie brak całej gamy pozycji dotyczących zachowań e-klientów (np. Dąbrow-
ska [2013], Włodarczyk [2014], Kos-Łabędowicz [2015]). Mniej jest natomiast pozycji do-
tyczących samych analiz funkcjonowania portali aukcyjnych (np. Drabik [2007], Dziuba 
[2008], Kuśmierczyk [2013]).
1 Wskazywało na to 71% badanych. Drugie miejsce zajmował portal olx.pl z 32% rozpoznawalnością [Gemius 
2017].
2 Stronę allegro.pl odwiedzało średnio 16 mln użytkowników miesięcznie, podczas gdy drugie z miejsc zajmo-
wała porównywarka cenowa ceneo.pl (z 9,2 mln użytkowników) – dane na koniec 2016 roku [Gemius 2016].
3 Wśród innych modeli wyróżnić można chociażby zakupy ratalne, a także nieformalne negocjacje cenowe 
prowadzone miedzy sprzedającym a kupującym, czego efektem może być sprzedaż towaru poza portalem au-
kcyjnym – niemniej sama transakcja ma swój początek właśnie na portalu.
4 W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele publikacji zajmujących się tworzeniem modeli wpływu wy-
branych mechanizmów aukcyjnych na np. sprzedaż, cenę czy uzyskiwane dochody – niemniej zazwyczaj moż-
liwe staje się to przy założeniu homogeniczności sprzedawanych dóbr (np. Hummel [2018, ss. 94–126]).
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Sposób realizacji badania

W celu realizacji postawionego w artykule celu, napisano program komputerowy, któ-
ry gromadził informacje o wszystkich kończących się aukcjach na portalu allegro.pl. Pro-
gram był uruchomiony od lutego do kwietnia5 i w okresie swojego działania zebrał infor-
macje o kilku milionach wystawionych towarów. Samo allegro.pl niechętnie publikuje 
szczegółowe dane o swoje działalności, ale na podstawie danych ogólnych można zało-
żyć, że w badanym okresie wystawiono około 80 milionów ofert [WirtualneMedia 2015]. 
Chociaż różnica między liczbą kończących się aukcji a liczbą aukcji zgromadzonych przez 
program była dość znaczna, to jednak należy uwzględnić, że liczba podawana przez alle-
gro.pl dotyczyła wszystkich ofert (niezależnie od modelu sprzedaży) program natomiast 
zbierał dane wyłącznie o licytacjach. Według danych allegro.pl licytacje stanowiły 10% 
wszystkich ofert [WirtualneMedia 2015], można więc było uznać, że program zrealizował 
stawiane przed nim założenia i zgromadził prawie wszystkie dostępne dane. Niemniej 
do końcowej analizy wzięto pod uwagę zdecydowanie mniejszą liczbę ofert – dokład-
nie 18 667. Tak ograniczona pula poddana ostatecznej analizie wnikała z kilku kwestii. Po 
pierwsze, duża część licytacji kończyła się bez żadnej oferty. Po drugie, część aukcji była 
kończona przed czasem. Z zakresu badanych aukcji wyłączono również te, które dotyczy-
ły kategorii bardzo specyficznych i w których zarejestrowano jedynie kilka lub kilkanaście 
ofert (co uniemożliwiało przeprowadzenie dalszych planowanych analiz). W efekcie koń-
cowym wspomniane 18 667 aukcji pochodziło z 20 kategorii (które istniały w czasie prze-
prowadzenia badania na portalu allegro.pl6). Szczegółowe dane, dotyczące liczby aukcji 
w poszczególnych kategoriach, przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 1. Lista kategorii dóbr sprzedawanych na portalu aukcyjnym wraz z liczebnością 
aukcji

Kategoria Częstość Procent Procent  
skumulowanych

Antyki i Sztuka 757 4,1 4,1

Biżuteria i Zegarki 292 1,6 5,6

Dla Dzieci 3546 19,0 24,6

Dom i Ogród 886 4,7 29,4

Filmy 100 0,5 29,9

5  We wcześniejszej pracy na podstawie badania (choć innego zakresu wziętych pod uwagę aukcji) doko-
nywano analizy wybranych zachowań uczestników aukcji internetowych [Zakonnik, Czerwonka 2015, ss. 
67–81].
6 Należy nadmienić, że same kategorie (ich nazwy i zakres) są od czasu do czasu zmianie przez allegro.pl.
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Fotografia 151 0,8 30,7

Gry 281 1,5 32,2

Kolekcje 2466 13,2 45,4

Komputery 566 3,0 48,5

Książki i Komiksy
675 3,6 52,1

Motoryzacja
352 1,9 54,0

Muzyka
513 2,7 56,7

Odzież, Obuwie, 
Dodatki

5839 31,3 88,0

Przemysł 80 0,4 88,4

Rękodzieło
122 0,7 89,1

RTV i AGD
538 2,9 91,9

Sport i Turystyka 655 3,5 95,5

Telefony i Akcesoria
496 2,7 98,1

Uroda 303 1,6 99,7

Zdrowie 49 0,3 100,0

Ogółem 18667 100,0  

Źródło: opracowanie własne – wyliczenia z wykorzystaniem pakietu SPSS.

W celu sformułowania wniosków końcowych wykorzystano testy nieparametryczne 
weryfikujące hipotezę o zgodności wybranych rozkładów w kolejnych kategoriach dóbr 
(kategorie zgodnie z tabelą 1)7. Jeśli możliwe byłoby stwierdzenie zgodności odpowied-
nich kategorii względem rozkładu wybranych czynników (oczywiście najlepiej wszyst-
kich czynników), wtedy można byłoby założyć znaczące podobieństwo między katego-
riami. W efekcie tego, kolejne analizy (np. dotyczące wspomnianego kształtowania się 
ceny końcowej w licytacji) można byłoby dokonywać już nie na ograniczonym zakresie 
danych (np. dotyczącym jednej kategorii), ale na szerokiej grupie. Przechodząc do kwe-

7 W literaturze przedmiotu dokonuje się grupowań z perspektywy różnych charakterystyk w ramach portalu 
aukcyjnego – najczęściej dzieje się to w kontekście kupujących (np. Ke, Yan, Xu [2017, ss. 721–752]), choć oczy-
wiście sposobów segmentacji jest dużo więcej (np. po nowych i używanych dobrach [Tu, Tung, Goes 2017, ss. 
189–211]).
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stii rozkładu wybranych czynników, to grupy tych czynników określono na podstawie 
danych typowo występujących na stronie internetowej każdej z ofert8. Stwierdzono że 
można wyróżnić 5 grup rozkładów:

1. rozkłady dotyczące kształtowania się ceny (w skład wchodziła analiza kształto-
wania się ceny końcowej, cen na godzinę i 12 godzin przed końcem aukcji9);
2. rozkłady dotyczące doświadczenia sprzedających (w skład wchodziła analiza 
oceny rzetelności sprzedających – poprzez system gwiazdkowy używany na portalu);
3. rozkłady dotyczące doświadczenia kupujących (w skład wchodziły rozkłady ilości 
osób z małym, średnim i dużym doświadczeniem10 na portalu aukcyjnym);
4. rozkłady związane z wybranymi zachowaniami kupujących (w skład wchodził 
rozkład liczby licytujących w całej aukcji, jak i na godzinę i na 12 godzin przed jej 
końcem, a także czas najpóźniejszej licytacji11);
5. rozkłady związane z terminem kończenia się aukcji (w skład wchodziły rozkłady 
dotyczące dnia kończenia się licytacji oraz godziny zakończenia).
W efekcie końcowym, pod uwagę wzięto 14 różnych rozkładów, mogących charak-

teryzować każdą z kategorii na allegro.pl. W ostatecznym badaniu wzięto pod uwagę 20 
kategorii towarów, dało to w sumie paręset przeprowadzonych testów statystycznych 
na zgodność rozkładów w parach kategorii dóbr. Z tego też względu dane umieszczane 
w dalszej części artykułu mają charakter zagregowany i podsumowujący. 

W celu sprawdzenia zgodności wspomnianych rozkładów zastosowano test  
U-Manna Whitneya [Rószkiewicz 2011, ss. 92–93] lub Kruskala-Wallisa [Rószkiewicz 2011, 
ss. 126–128] dla prób niezależnych. Obliczenia wykonano w programie SPSS Statistics. 
Zestaw hipotez przedstawiał się następująco:
H0: Rozkład odpowiedniej charakterystyki dla grupy kategorii sprzedawanych dóbr jest taki sam.
H1 : ~ H0

8 Z opisu aukcji można odczytać ilość licytujących, ilość obserwujących, historię licytacji (czas i wysokość po-
jawiającej się oferty w licytacji), czas licytacji, termin końca aukcji, podstawową charakterystykę licytujących i 
sprzedających oraz pewne użyte narzędzia służące promocji aukcji.
9 Pierwotnie wzięto pod uwagę i wcześniejsze rozkłady (np. cena na 24 godziny przed końcem aukcji) jednak-
że nie było między nimi znaczących różnic.
10 Podział doświadczenia wynikał z zasad portalu aukcyjnego – osoby do 50 pkt uznano za mało doświadczo-
ne, od 51 do 250 za średnio doświadczone, a osoby powyżej 251 pkt za wysoko doświadczone. Nie dokonywa-
no analizy konkretnej ilości gwiazdek (jak to miało miejsce w przypadku sprzedających) ze względu na fakt, że 
w aukcji może brać udział wielu kupujących, a brak podstaw do odpowiedniego „ważenia” tak uzyskiwanych 
danych. Nie brano także pod uwagę jak długo konto funkcjonuje na portalu ze względu na uznawanie tego 
czynnika za nie w pełni wiarygodny.
11 Czas najwcześniejszej licytacji nie był daną w pełni wiarygodną ze względu na możliwość ustalania różnego 
czasu trwania aukcji – np. 7 czy 14 dni.
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Wybrane rozkłady i agregacja kategorii

Rozkłady dotyczące kształtowania się ceny
W przypadku rozkładów dotyczących kształtowania się ceny wyodrębniono 7 grup 
przedstawionych poniżej.

Tabela 2. Rozkłady dotyczące kształtowania się ceny

Lp* Kategorie Podsumowanie testu hipotezy**

1

Fotografia

Komputery

RTV i AGD

Telefony 
 i akcesoria*** 

2

Film

Kolekcje

Muzyka

Dla dzieci

3

Motoryzacja

Sport 
 i turystyka

Przemysł
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4

Uroda

Zdrowie

Gry

Dom i 
ogród***

5

Antyki i sztuka

Biżuteria 
 i zegarki

6

Książki 
i komiksy

Rękodzieło

7 Odzież 
 i obuwie

Nie udało się powiązać z żadną z wcześniej wymienionych grup, choć rozkłady naj-
bardziej zbliżone były do grupy 4.

*Liczba porządkowa przedstawiająca numer grupy. 

**Przedstawiono asymptotyczne istotności. Poziom istotności wynosił 0,1. 

***Przy obniżonym poziomie istotności. 

Źródło: opracowanie własne.

Jak można to zauważyć w tabeli powyżej, część wydzielonych grup wydaje się dość 
naturalna i prosta w interpretacji. Niemniej niektóre stwierdzone zgodności były zaska-
kujące. W największym stopniu dotyczyło to kategorii „Dla dzieci” (grupa 2), „Gry” (gru-
pa 4) oraz „Dom i ogród” (grupa 4). Wartym zauważenia jest specyfika kategorii „Odzież 
i obuwie”, która co prawda wykazywała pewne zgodności z grupą 4, lecz nie mogła tam 
być w pełni zaszeregowana.
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Rozkłady dotyczące zachowań kupujących
W przypadku rozkładów dotyczących zachowań kupujących zaobserwowano następują-
ce zgodności podsumowane w tabeli poniżej.

Tabela 3. Rozkłady dotyczące zachowań kupujących

Lp* Kategorie Podsumowanie testu hipotezy**

1 Fotografia

Komputery

RTV i AGD

Przemysł

2

Filmy

Muzyka

Dla dzieci

Rękodzieło

Motoryzacja

3

Uroda

Zdrowie

Sport i turystyka

Biżuteria i zegarki
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4

Antyki i sztuka

Kolekcje

Gry

Odzież i obuwie

5

Telefony 
 i akcesoria

Dom i ogród

6 Książki i komiksy
Jedyna kategoria, której nie udało się zakwalifikować to którejś  
z powyższych. Wykazywała jedynie nieduże podobieństwa do grupy 2.

* Liczba porządkowa przedstawiająca numer grupy. 

** Przedstawiono asymptotyczne istotności. Poziom istotności wynosił 0,1. 

*** Przy obniżonym poziomie istotności. 

Źródło: opracowanie własne.

Pierwsza z wydębionych grup wydaje się dość intuicyjna. W pozostałych wypadkach 
generalnie tak nie jest. Szczególnie ciekawym jest umiejscowienie kategorii „Odzież  
i obuwie” w grupie 4, gdzie raczej dostrzec można kategorie związane z szeroko rozu-
mianym hobby). Jedynie kategorii „Książki i komiksy” nie udało się połączyć z innymi ka-
tegoriami. 

Rozkłady dotyczące doświadczenia kupujących

W przypadku rozkładów dotyczących doświadczenia kupujących zaobserwowano na-
stępujące zgodności podsumowane w tabeli poniżej.
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Tabela 4. Rozkłady dotyczące doświadczenia kupujących

Lp* Kategorie Podsumowanie testu hipotezy**
1

Filmy

Muzyka

Kolekcje***

2 Komputery

Przemysł

RTV i AGD

Biżuteria  

i zegarki

Fotografia

Telefony 

 i akcesoria***

3

Odzież  

 i obuwie

Uroda

Zdrowie

Motoryzacja***
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4 Dla dzieci

Rękodzieło

5 Sport  
i turystyka

Gry

6 Antyki i sztuka W przypadku trzech kategorii nie udało się połączyć ich z inną kategorią – choć  
„Antyki i sztuka” wykazywały podobny rozkład do grupy 3., a „Dom i ogród” do  
grupy 2.Dom i ogród

Książki  
i komiksy

* Liczba porządkowa przedstawiająca numer grupy. 

** Przedstawiono asymptotyczne istotności. Poziom istotności wynosił 0,1. 

*** Niezgodność jednego rozkładu. 

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku analizowanych tu czynników, zaobserwowano największe kłopoty 
związane z niemożliwością stwierdzenia podobieństwa rozkładów. Aż trzech kategorii 
nie udało się połączyć z innymi („Antyki i sztuka”, „Dom i ogród” oraz „Książki i komik-
sy”), ale i trzy kolejne nastręczyły pewnych problemów („Kolekcje”, „Telefony i akcesoria” 
oraz „Motoryzacja”) . Zwraca uwagę, zaobserwowane ponownie, podobieństwo rozkła-
dów dla kategorii „Dla dzieci” oraz „Rękodzieło”.
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Rozkłady dotyczące doświadczenia sprzedających

W przypadku rozkładów dotyczących doświadczenia sprzedających zaobserwowano na-
stępujące zgodności podsumowane w tabeli poniżej.

Tabela 5. Rozkłady dotyczące doświadczenia sprzedających

Lp* Kategorie Podsumowanie testu hipotezy**

1 Antyki i sztuka

Dla dzieci

Filmy

Fotografia

Gry

Kolekcje

Komputery

Książki i komiksy

Motoryzacja

Muzyka

Przemysł

Rękodzieło

RTV i AGD

Sport i turystyka

Telefony 
 i akcesoria

Uroda

Zdrowie

2
Biżuteria 
i zegarki

W przypadku tych kategorii zaobserwowano jedynie zgodność rozkładów dotyczącą ilości 

uzyskanych gwiazdek.

Dom i ogród

Odzież i obuwie

* Liczba porządkowa przedstawiająca numer grupy. 

** Przedstawiono asymptotyczne istotności. Poziom istotności wynosił 0,1. 

*** Niezgodność jednego rozkładu. 

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku czynników związanych z doświadczeniem sprzedających, uzyskano 
bardzo ciekawy – i logicznie zgodny – wynik. Praktycznie wszystkie kategorie cechowa-
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ły się podobnym rozkładem cechy, więc zaufanie do sprzedających jest tak samo istot-
ne w przypadku sprzedaży większości towarów (jednak poza kategoriami „Biżuteria i ze-
garki”, „Dom i ogród” oraz „Odzież i obuwie”). 

Rozkłady związane z terminem kończenia się aukcji

W przypadku rozkładów dotyczących terminu kończenia się aukcji, występujące zgod-
ności podsumowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Rozkłady związane z terminem kończenia się aukcji
Lp* Kategorie Podsumowanie testu hipotezy** 

1 Antyki i sztuka

Dom i ogród

Biżuteria  

i zegarki

Kolekcje

Rękodzieło

Uroda

Zdrowie

2 Filmy

Fotografia

Gry

Komputery

Motoryzacja

Muzyka

RTV i AGD

Telefony i akcesoria

Odzież i obuwie***

Przemysł***

3 Książki i komiksy W przypadku trzech kategorii ich rozkłady nie wykazywały zgodności z żadną  

z wcześniej wymienionych grup (jak i wzajemnie ze sobą).Dla dzieci

Sport i turystyka  

* Liczba porządkowa przedstawiająca numer grupy. 

** Przedstawiono asymptotyczne istotności. Poziom istotności wynosił 0,1. 

*** Przy obniżonym poziomie istotności.

Źródło: opracowanie własne.

Charakterystyka wybranych cech portali aukcyjnych – próba agregacji dóbr



130

W analizowanym przypadku, podobnie jak to miało miejsce w poprzedzającym 
punkcie, powstały tylko dwie grupy kategorii (wyróżniona trzecia pseudo-grupa doty-
czyła kategorii, których nie udało się połączyć z innymi). Niemniej, zostały one podzielo-
ne praktycznie po połowie. Warto zauważyć, że pierwsza z grup zgromadziła kategorie, 
które w większości można wiązać z szeroko rozumianym hobby. 

Wnioski końcowe 

Na podsumowanie treści przedstawionych w artykule przygotowano tabelę, w której ze-
brano informacje o zgodności rozkładów 5 grup czynników dla analizowanych katego-
rii allegro.pl (na podstawie tabel 2, 3, 4, 5, 6). W poszczególnych polach rozważanej ta-
beli podawano czy krzyżujące się kategorie zostały zaszeregowane do wspólnej grupy 
(np. informacja zawarta na skrzyżowaniu się wiersza „Antyki i sztuka” z kolumną „Biżuteria 
 i zegarki” o wartości „15” wskazuje na zgodność 1 i 5 grupy analizowanych rozkładów).  
W tabeli, szarym odcieniem tła, oznaczono te krzyżujące się kategorie, dla których zgod-
ne rozkłady były najbardziej liczne (zgodne rozkłady dla przynajmniej 3 grup czynników). 
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Tabela 7. Zgodność rozkładów dla 5 grup czynników

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabel 2, 3, 4, 5, 6.
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Na podstawie zaprezentowanej tabeli można przedstawić ciekawe wnioski. Zaob-
serwowano bardzo silny związek (w 5 grupach rozkładów) między następującymi kate-
goriami towarów sprzedawanych na allegro.pl – „Komputery” i „Fotografia”, „Muzyki”  
i „Filmy”, „RTV i AGD” i „Komputery” oraz „Uroda” i „Zdrowie”. Ta pełna zgodność w roz-
kładach może stanowić istotną pomoc w łącznym potraktowaniu tych kategorii w dal-
szych analizach (np. dotyczących kształtowania się cen końcowych czy określonych za-
chowań kupujących). Ukazane związki wydawały się być intuicyjnie uchwytne w przy-
padku „Muzyki” i „Filmów” (zważywszy na dominującą sprzedaż płyt DVD z jednymi albo 
drugimi treściami), czy „Urody” i „Zdrowia” (rozróżnienie tych kategorii wydaje się nawet 
dość uciążliwe). Ciekawym był związek pomiędzy aż trzema kategoriami – „Komputery”, 
„Fotografia” oraz „RTV i AGD” (co prawda między ostatnimi dwoma kategoriami zwią-
zek nie był najsilniejszy, ale i tak występował w czterech grupach). Związki silne (mię-
dzy czterema grupami), poza wspomnianymi poprzednio, można było zaobserwować 
między kategorią „Telefony i akcesoria”, a „Fotografia” oraz „RTV i AGD” (słabszy zwią-
zek w przypadku trzech grup rozkładów można było zaobserwować jeszcze w odniesie-
niu do „Komputerów”). Tak więc na podstawie uzyskanych wyników, do wcześniej wspo-
mnianej „nadkategorii” dóbr można dołączyć także kategorię „Telefony i akcesoria”. Po-
zostałe przypadki silnego związku można było zauważyć jeszcze w przypadku „Prze-
mysłu” i „Komputerów” oraz „Przemysłu” i „RTV i AGD” (w przypadku „Przemysłu” moż-
na dostrzec pewne istotne podobieństwo ze wspomnianą „nadkategorią”). Spośród po-
zostałych związków, w przypadku których zachodziła zgodność w rozkładach przynaj-
mniej trzech grup czynników, należy wymienić związki między kategoriami: „Dla dzieci” 
i „Film”; „Kolekcje” i „Antyki i sztuka”; „Kolekcje” i „Film”; „Motoryzacja” i „Film”; „Muzyka” 
i „Dla dzieci”; „Muzyka” i „Kolekcje”; „Muzyka” i „Motoryzacja”; „Przemysł” i „Fotografia”; 
„Przemysł” i „Motoryzacja”; „Rękodzieło” i „Dla dzieci” oraz „Telefony i akcesoria” i „Prze-
mysł”. Część podanych par kategorii jest stosunkowo łatwa do przewidzenia i stanowić 
może ciekawy materiał dla przyszłej analizy konkretnych towarów sprzedawanych w ra-
mach tych kategorii (np. „Kolekcje” i następujące kategorie: „Muzyka”, „Film” oraz „An-
tyki i sztuka”). Z kolei trudno bez bardziej szczegółowych badań tłumaczyć związki w 
tak wdawałoby się różnych kategoriach jak „Muzyka” i „Motoryzacja” czy „Rękodzieło” 
 i „Dla dzieci”. Na koniec warto jeszcze dodać, że zaobserwowano pewne kategorie, któ-
re bardzo trudno było połączyć z innymi (łączono je z innymi kategoriami praktycznie 
tylko raz) – dotyczyło to dwóch kategorii „Dom i ogród” oraz „Książki i komiksy” – co 
może wskazywać na ich wyjątkową specyfikę.
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Widoczność produktu oraz zgodność z wątkiem 
gry a skuteczność lokowania marek w grach 
komputerowych
Impact of Brand Prominence and Game-brand Congruity on 
Effectiveness of Brand Placement in Computer Games

Abstract: The prevalence of traditional advertising tools and the emergence of negative 

attitudes of consumers towards advertising have led entrepreneurs to turn to non-stan-

dard forms such as product placement. After the placement of various types of products 

and brands in films, series or television programs, there is rising interest of both practitio-

ners and scholars is placement of products in computer games. The computer games be-

come a serious marketing communication channel from a global perspective. The existing 

literature presents research assessing the impact of particular factors on the effectiveness 

of brand placement in games. The most frequently analyzed factors include the degree of 

brand prominence and brand and plot of the game congruity. This is a conceptual paper di-

scusses the impact of these two factors on the effectiveness of brand placement in compu-

ter games. This discussion is built on the literature review. At the end of the paper we pre-
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sent main conclusions emerging from prior research, as well as emerging gaps and direc-

tions of further research.

Key words: brand placement, brand prominence, brand proximity, congruence, 

computer games

Wstęp

W  ostatnich latach doszło do redefinicji postrzegania gier komputerowych. Nie są już 
traktowane tylko jako rodzaj rozrywki, ale również znalazły zastosowanie w różnych ak-
tywnościach biznesowych [Hofman-Kohlmeyer 2017a, s. 175]. Zmieniły się także wy-
obrażenia na temat wizerunku gracza komputerowego. Przeciętny gracz nie jest już ste-
reotypowym dzieckiem lub nastolatkiem uzależnionym od gier i  wyalienowanym ze 
społeczeństwa. Badania przeprowadzone wśród Polaków dowiodły, że aktywnych gra-
czy można odnaleźć w każdej grupie wiekowej, niezależnie od płci [Mitręga 2013, s. 134]. 
Szybki rozwój gier sprawił, że gracze stali się atrakcyjnym segmentem rynku [Mitręga 
2012, s. 30]. W  zakresie marketingu gry komputerowe stanowią środek promocji oraz 
wspierają proces budowania marki [Hofman-Kohlmeyer 2017a, s. 175]. Lokowanie mar-
ki zaś może wywierać wpływ na konsumenta i zmieniać preferencje bez jego świadomo-
ści [Hofman-Kohlmeyer 2017b, s. 165]. Według Muzellec, Lynn i Lambkin marka jest iden-
tyfikującym symbolem lub słowem, które wyróżnia produkt lub usługę wśród konkuren-
tów. Marka jest również obiektem abstrakcyjnym stworzonym w wyobraźni konsumen-
tów [Muzellec, Lynn, Lambkin 2012, s. 811]. Lokowanie marek w grach wideo może po-
prawiać ich wizerunek oraz postawy wobec nich, nawet gdy odbiorcy nie pamiętają, że 
je widzieli. Wraz z  rozwojem Internetu oraz handlu elektronicznego budowanie marki 
w środowisku online stało się kluczowe dla przedsiębiorstw. W konsekwencji reklamo-
dawcy coraz częściej kierują product placement w stronę użytkowników gier i gier online 
[Hofman-Kohlmeyer 2017b, s. 165].

Lokowanie marek w grach komputerowych oparte jest na łączeniu rozrywki i komu-
nikacji marketingowej. Ten nowy zabieg ma na celu radzenie sobie z uczuciem przesyce-
nia reklamą wśród konsumentów i bywa nazywany w literaturze branded entertainment. 
Połączenie rozrywki i przekazu marketingowego sprawia, że granica pomiędzy rozrywką 
a reklamą powoli się zaciera. Takie działania reklamodawców obejmują wszystkie płatne 
próby wpływu na odbiorców w celu osiągnięcia korzyści komercyjnych poprzez nieko-
mercyjne projekty. Należy również zwrócić uwagę, że odbiorcy mogą być nieświadomi, 
że wywierany jest na nich jakikolwiek wpływ o charakterze komercyjnym, prawdopo-
dobnie więc inaczej będą przetwarzać treść przekazu marketingowego [Martí-Parreño, 
Aldás-Manzano, Currás-Pérez, Sánchez-García 2013, s. 375].
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Widoczność produktu oraz zgodność z wątkiem gry a skuteczność lokowania marek 
w grach komputerowych

Wraz z popularnością lokowania marek w grach komputerowych rośnie zaintereso-
wanie badaczy skutecznością tego lokowania. Dotychczasowe badania skupiają się na 
ocenie zapamiętywania marek, postawach graczy wobec gry, produktu i marki oraz in-
tencji zakupowych związanych z lokowaną marką [Gangadharbatla, Bradley, Wise 2013, 
s. 252]. Część badań dotyczy związku pomiędzy interaktywnością promocji w grach a za-
pamiętywaniem lokowanych produktów [Laskowska-Witek, Mitręga 2014, s. 36]. Ogólnie 
przyjmuje się, że marki umieszczone w grach oddziałują na odbiorców w różnym stop-
niu, ponieważ różni je sposób lokowania. Do czynników warunkujących skuteczność lo-
kowania należy stopień widoczności marki w grze oraz zgodność produktu z wątkiem 
gry. W  literaturze przedmiotu można odnaleźć wyniki badań porównujących tzw. wi-
doczne lokowanie marki z tzw. lokowaniem w tle oraz lokowanie marki zgodne z kon-
tekstem gry z lokowaniem marki w sposób niezgodny z grą [Vashisht, Pillai 2016, s. 253].

Niniejszy artykuł ma na celu prezentację dotychczasowej wiedzy na temat wpływu 
stopnia widoczności produktu oraz zgodności produktu z wątkiem gry na skuteczność 
lokowania marek w  grach komputerowych. Aby osiągnąć założony cel posłużono się 
przeglądem literatury naukowej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. W pierwszej części 
opracowania przedstawione zostanie pojęcie widoczności lokowanego produktu oraz 
pojęcie zgodności produktu z kontekstem gry. Drugą część stanowić będzie prezentacja 
wyników dotychczasowych badań dotyczących wyżej przedstawionego problemu. Na 
koniec zaprezentowane zostaną wnioski i sugestie do dalszych badań. 

Stopień widoczności produktu i zgodność produktu 
z wątkiem gry 

Jak sugerują Lee i Faber, widoczność lokowania produktu (product placement proximity) 
odnosi się do lokalizacji logotypu marki w grze. Pewne marki są lokowane w centralnym 
punkcie, gdzie rozgrywa się akcja gry (focal placement), inne są umieszczane bardziej 
w tle (peripheral placement) [Lee, Faber 2007, s. 77]. Natomiast według Gupta i Lord wi-
doczne lokowanie marki (prominent placement) jest definiowane jako lokowanie charak-
teryzujące się wysokim stopniem widoczności poprzez rozmiar lub pozycję na ekranie 
lub miejsce w centralnym punkcie akcji. Jako przeciwieństwo autorzy proponują subtel-
ne lokowanie (subtle placement), charakteryzujące się małym rozmiarem, umieszczeniem 
go poza miejscem akcji gry czy krótkim czasem wyświetlania. Cauberghe i Pelsmacker 
zwracają uwagę, że widoczne lokowanie marki jest lepiej zapamiętywane w przypadku 
lokowania go w filmach i programach telewizyjnych [Cauberghe, Pelsmacker 2010, s. 6]. 
Zbliżoną definicję proponują Vashisht i Pillai twierdząc, że marka jest widoczna (promi-
nent brand), kiedy produkt lub logotyp poprzez swój rozmiar lub lokalizację na ekranie 
znajduje się w centralnym punkcie akcji danej sceny gry. Pomimo dość podobnych defi-
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nicji „widoczności marki”, warto zwrócić uwagę na różnicę w stosowanej przez badaczy 
terminologii [Vashisht, Pillai 2016, s. 253].

Część reklamodawców lokuje marki w takich grach, które pasują do produktu, np. lo-
kowanie samochodów Dodge w grze opartej na wyścigach samochodowych, podczas 
gdy inni wybierają gry niezwiązane z typem lokowanego produktu. Relacja ta jest nazy-
wana w literaturze zgodnością gry i produktu (game-product congruity). Przyjmuje się, że 
zgodność ta może oddziaływać na zapamiętywanie marek przez odbiorców. 

Zgodność gry i produktu jest definiowana na różne sposoby. Definicje występujące 
w literaturze zawierają relacje pomiędzy wizualnymi czy werbalnymi elementami a re-
klamą, reklamą i kontekstem w jakim się pojawia produkt, sponsorem a wydarzeniem 
sponsorowanym, kategorią produktu a nazwą marki oraz modalnością (audio a wizual-
ne lokowanie) a powiązaniem wątku z lokowaniem produktu. 

W  kwestii lokowania produktu w  grach, zgodność może być rozpatrywana pod 
względem stopnia w  jakim kategoria produktu lokowanej marki jest powiązana z  za-
wartością gry. Ta relacja może być oceniana według licznych kryteriów, między innymi 
funkcji, stylu życia, wizerunku i reklamy. „Funkcjonalna zgodność” ma miejsce gdy kate-
goria reklamowanego produktu w  grze jest centralnym przedmiotem wykorzystywa-
nym w kontekście gry. „Zgodność stylu życia” odnosi się do związku pomiędzy stylem 
życia graczy zaangażowanych w grę a stylem życia kojarzonym z produktem lub mar-
ką. „Zgodność wizerunkowa” ma miejsce, gdy wizerunek kategorii produktu jest zgod-
ny z wizerunkiem prezentowanym w grze. „Zgodność reklamy” zaś, gdy kategoria pro-
duktu lokowanej marki wydaje się odpowiednio reklamowana w kontekście gry [Lee, Fa-
ber 2007, ss. 78–79.

Wcześniejsze badania dotyczące zgodności lokowanego produktu skupiały się głów-
nie na tradycyjnych mediach masowych, takich jak telewizja. Potwierdzono, że kontekst 
lokowanego produktu ma znaczenie a występująca niezgodność przyczynia się do lep-
szego zapamiętywania lokowanych marek. Jak pisze Vashisht, niezgodne lokowanie ma-
rek w tradycyjnych mediach charakteryzuje się większą zdolnością do przyciągania uwa-
gi odbiorcy [Vashisht 2015, s. 457].

Stopień widoczności produktu i zgodność produkt 
z wątkiem gry a skuteczność lokowania marek w grach

Lee i  Faber przeprowadzili badania z  udziałem 155 studentów, gdzie 98% z  nich było 
w  wieku pomiędzy 18 a  25 rokiem życia, a  67% stanowiły kobiety. Uczestnicy zagrali 
w grę opartą na wyścigach samochodowych, wcześniej dostosowaną do potrzeb eks-
perymentu. W  grze osadzono marki, które podzielono na następujące kategorie: ben-
zyna, dezodoranty, karma dla zwierząt. Nazwa marki i obraz marki wskazywały na kate-
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gorię produktu. Marki lokowane w grze nie istniały w rzeczywistości – zostały stworzo-
ne na potrzeby gry. Zabieg ten miał na celu eliminacje wpływu wcześniejszych doświad-
czeń gracza z marką. Każda marka pojawiła się 10 razy podczas gry każdego z uczestni-
ków. Ponadto w grze manipulowano stopniem widoczności produktu oraz stopniem po-
wiązania produktu z wątkiem gry. Marki zostały umieszczone w centralnych miejscach 
gry, np. na bramkach które samochód wyścigowy musiał przekroczyć oraz w miejscach 
mniej widocznych, jak np. bilbordy w tle. Po zagraniu w grę uczestnicy zostali poproszeni 
o udzielenie odpowiedzi na pytania oceniające ich poziom wcześniejszych doświadczeń 
jako graczy oraz rozpoznawanie i zapamiętywanie nazw marek. Zebrano również infor-
macje demograficzne oraz dokonano pomiaru zmiennych kontrolnych. 

Wyniki badania Lee i Faber potwierdziły, że lokalizacja marki w grze ma znaczenie 
dla skuteczności promocji. Produkty osadzone w bardziej widoczny sposób zostały za-
pamiętane znacznie lepiej przez graczy niż te, które umieszczono w tle. Różnica ta była 
tym większa im mniej doświadczony był gracz (mniej grał w gry komputerowe w prze-
szłości). Potwierdzono również, że zgodność pomiędzy grą a produktem wpływa na od-
biór przekazu promocyjnego. Bardzo niezgodne produkty z wątkiem gry zostały lepiej 
zapamiętane. Można powiedzieć, że wysoka zgodność produktu i gry nie jest korzyst-
na z punktu widzenia zapamiętywania marki przez gracza. Lee i Faber zwrócili jednak 
uwagę, że zapamiętywanie marki nie jest jedynym celem reklamodawców. Podczas gdy 
gracz dobrze zapamiętuje marki ulokowane niezgodnie z wątkiem gry, to niezgodność 
ta może przyczyniać się do powstawania negatywnej postawy gracza wobec tej marki 
[Lee, Faber 2007, ss. 79– 81, 86–87].

Vashisht interesował się wpływem zgodności produktu i  gry na zapamiętywanie 
przez konsumentów marek lokowanych w grach komputerowych oraz na ich postawy 
wobec tych marek. Vashisht również wykorzystał w swoim eksperymencie grę opartą 
na wyścigach samochodowych oraz markach nieistniejących w rzeczywistości. W grze 
umieszczono siedem marek związanych z kontekstem gry oraz siedem nie pasujących 
do wątku gry. Część gier charakteryzowało się szybkim, a część wolnym tempem gry. 
W badaniu wzięło udział 235 studentów w wieku od 17 do 20 lat, z czego 90% stanowi-
li stali gracze. Wyniki przeprowadzonego eksperymentu sugerują, że marki są lepiej za-
pamiętywane w grach wyścigowych charakteryzujących się wolnym tempem gry oraz 
niskim poziomem zgodności pomiędzy grą a produktem niż w przypadku tych samych 
gier i wysokiej zgodności pomiędzy lokowanym produktem a wątkiem gry. Wolniejsze 
tempo gry ułatwia graczom przetwarzanie informacji o  charakterze marketingowym. 
Jeżeli chodzi o  gry charakteryzujące się szybkim tempem akcji, nie zaobserwowano 
istotnej różnicy pomiędzy grami z wysoko zgodnym lub niezgodnym produktem, a wąt-
kiem gry. Szybkie tempo gry sprawia, że gracz jest zmuszony więcej uwagi poświęcić ce-
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lowi gry, a zatem mniej pozostaje tej uwagi na przetwarzanie informacji o marce, w tym 
zapamiętywanie [Vashisht 2015, ss. 46, 459, 462–463].

Vashisht wraz z  Pillai powtórzył powyższy schemat badania analizując tym razem 
stopień widoczności marek w grach komputerowych. Tym razem do badania zaanga-
żowano 400 studentów pomiędzy 18 a  21 rokiem życia. Wyniki pokazały, że w  grach 
o wolniejszej akcji lepiej sprawdza się bardzo widoczne lokowanie marek niż lokowanie 
w tle. Stopień wpływu lokowanej marki na odbiorcę podczas badania był znacznie słab-
szy w grach o szybkim tempie akcji [Vashisht, Pillai 2016, s. 255, 258.

Peters i  Leshner przeanalizowali wpływ widoczności lokowanego produktu oraz 
zgodności gry i produktu na zapamiętywanie marki, postawy wobec marki, zadowole-
nie z gry oraz intencje wobec gry w przyszłości. Autorzy przeprowadzili badania z wy-
korzystaniem dwóch specjalnie przygotowanych gier, w  różnych wersjach różniących 
się między sobą stopniem widoczności produktu oraz stopniem powiązania produktu 
z  wątkiem gry. Wykorzystanie dwóch gier miało na celu uniknięcia wpływu specyfiki 
konkretnej gry na wynik eksperymentu. W badaniu wzięło udział 90 studentów, średnia 
wieku wynosiła 20 lat, 58% uczestników stanowili mężczyźni. 

Peters i Leshner uwzględnili w swoich badaniach dwa typy zapamiętywania: pamięć 
nieuświadomioną (implicit memory) oraz pamięć uświadomioną (explicit memory). Wy-
niki pokazały, że tylko zgodność wywiera wpływ na pamięć nieuświadomioną. Loko-
wanie marki zgodne z zawartością gry umożliwia osiąganie wyższego poziomu pamię-
ci nieuświadomionej niż w przypadku lokowania niezgodnego z grą. W kwestii pamięci 
uświadomionej nie zidentyfikowano żadnych różnic pomiędzy zapamiętywaniem ma-
rek bardziej zgodnych czy bardziej widocznych. Ogólnie wyniki tych badań sugerują, że 
marka powinna być lokowana w tej grze, której zawartość jest bardziej zgodna z marką. 
Ponadto lepiej zapamiętywane są marki zlokalizowane w centralnym puncie/etapie gry. 
Najbardziej pozytywne zmiany w postawach odnotowano w przypadku graczy podda-
nych odziaływaniu zgodnych z wątkiem gry oraz mniej widocznych. Wyniki badań sta-
nowią też ilustracje tezy, że marki zupełnie niezgodne z grą i umieszczone w centralnym 
jej punkcie przyczyniają się do powstania negatywnych postaw graczy wobec marki. 
Widoczność marki oraz jej zgodność z wątkiem gry ma również wpływ na zadowolenie 
graczy z gry. Gry, w których umieszczono w tle marki zgodne z jej wątkiem zostały oce-
nione przez graczy najlepiej. Dodatkowo uczestnicy eksperymentu zadeklarowali chęć 
ponownego zagrania w przyszłości w gry, w których marki zostały ulokowane w tle [Pe-
ters, Leshner 2013, ss. 118–120, 124–126].

Cauberghe i Pelsmacker przeprowadzili dwa eksperymenty. W pierwszym z nich po-
proszono uczestników o dwu lub czterokrotne zagranie w grę, w których manipulowa-
no częstością powtórzeń marki. W drugim eksperymencie uczestnikom pozwolono za-
decydować, ile razy chcą zagrać w przygotowane gry. Wykorzystano prostą grę, o pro-
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stych zasadach, dostępną na telefonach komórkowych. W grze osadzono marki w spo-
sób widoczny (prominent placement), które zlokalizowano w centralnej części gry, a za-
daniem gracza było złapanie logotypu. Umieszczono również marki w sposób mniej wi-
doczny (subtle placement), w tle gry. 

Przeprowadzone badania potwierdziły, że widoczne lokowanie marki wywiera po-
zytywny wpływ na zapamiętywanie marki. Nie potwierdzono jednak wpływu widocz-
ności marki na kształtowanie postaw wobec tej marki. Autorzy przypuszczają, że po-
wstawanie negatywnych emocji wobec lokowania marek w grach było ograniczone po-
przez pozytywne doświadczenia podczas gry, które są przenoszone na markę oraz po-
trzebę skupienia uwagi na interaktywnej zawartości gry. Również wcześniejsze badania 
wykazały, że lokowanie marek w grze nie powoduje negatywnych emocji do momen-
tu aż marki te nie zakłócają przebiegu gry. Dodatkowo wygląda na to, że kilkukrotne za-
granie w grę nie wpływa na poprawę zapamiętywania marek pojawiających się w grze, 
ale jednocześnie przyczynia się do powstawania negatywnych postaw wobec marek, co 
wskazuje na możliwość pojawianie się swego rodzaju przesytu [Cauberghe, De Pelsmac-
ker 2010, ss. 8–9, 113].

Martí-Parreño, Aldás-Manzano, Currás-Pérez i  Sánchez-García [2013, ss. 375–376, 
378–381] skupili się w swoich badaniach na uczuciu irytacji jako czynnika wpływające-
go na powstawanie negatywnych postaw konsumenta wobec reklamy oraz lokowanej 
marki. Autorzy zwrócili uwagę, że przyczyna negatywnych postaw konsumentów wo-
bec lokowania marek w grach wideo leży po pierwsze w zbyt natarczywej obecności 
marek, nazywanej przez nich „wysoce widoczną obecnością”. Zbyt natarczywa rekla-
ma przeszkadza graczom w osiągnięciu celów gry i prowadzi do unikania przez gracza 
lokowanego produktu. Po drugie, negatywne postawy wobec marki wzbudzać może 
niezgodność, czyli stopień w jakim kategoria produktu lokowanej marki jest sprzeczna 
z treścią gry. Martí-Parreño, Aldás-Manzano, Currás-Pérez i Sánchez-García wykorzysta-
li do swojego badania grę Pepsi Max Pinball, charakteryzującą się łatwością w obsłudze. 
Zastosowano lokowanie bardzo widoczne czyli umieszczenie logotypu Pepsi w central-
nym punkcie gry i mniej widoczne czyli logo Pepsi jako część mechanicznych elemen-
tów gry. W badaniu wzięło udział 100 studentów ze wschodniej Hiszpanii, których śred-
nia wieku wnosiła 29 lat, a 51% próby stanowili mężczyźni.

Po zagraniu w grę uczestnicy wypełniali kwestionariusz ankietowy. Badania te po-
zwalają przypuszczać, że uczucie irytacji jest powodowane przez natarczywość lokowa-
nej marki oraz niezgodność występująca pomiędzy grą a marką. Jeżeli gra jest zakłóca-
na przez wyświetlające się marki, pozytywne doświadczenia związane z graniem w grę 
są redukowane i wówczas pojawia się u graczy uczucie irytacji. Irytacja natomiast wzbu-
dza negatywne postawy wobec lokowanej marki [Martí-Parreño, Aldás-Manzano, Cur-
rás-Pérez, Sánchez-García 2013, ss. 375–376, 378–381]. Prawidłowości te nie znalazły na-
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tomiast odzwierciedlenia w przypadku dzieci i osób nieletnich. Wygląda na to, że dzieci 
lepiej zapamiętują marki bardziej widoczne podczas gry, a ten rodzaj lokowania nie wy-
wołuje u nich uczucia irytacji oraz negatywnych postaw wobec marek. Dzieci wymaga-
ją więc odmiennego traktowania zarówno przez reklamodawców, jak i odpowiednie in-
stytucje regulacyjne [Hofman-Kohlmeyer 2016, ss. 193–194].

Redondo [2012, s. 1672, 1675, 1678] przeprowadził eksperyment bezpośrednio doty-
czący wpływu stopnia widoczności lokowanych marek na postawy wobec marek u nie-
letnich. Do badania wykorzystał prostą grę stworzoną dla czekoladek M&M oraz zaanga-
żował uczestników w wieku od 11 lat. Gra została modyfikowana na potrzeby ekspery-
mentu. Przygotowano dwie wersje o różnym stopniu widoczności marki oraz trzecią bez 
lokowanej marki. Badania wykazały, że stosunek graczy do gry jest przenoszony na mar-
kę, gdy marka występuje w grze krótko, ale w bardzo widoczny sposób lub gdy marka 
występuje w grze przez długi czas, ale lokowanie jest mniej widoczne. Z badania moż-
na wyciągnąć następujący wniosek dla reklamodawców: jeżeli lokowanie marek w grach 
komputerowych dla dzieci ma być skuteczne, powinni zaprojektować mniej widoczne 
lokowanie marek w grach, ale trwające przez dłuższy okres czasu lub bardzo widoczne 
lokowanie trwające krócej [Hofman-Kohlmeyer 2016, ss. 193–194]. Osobną kwestią po-
zostaje w tym przypadku kwestia prawnej ochrony oddziaływania przekazów marketin-
gowych na osoby nieletnie. 

Perspektywa przyszłych badań 

Pomimo widocznego postępu wiedzy akademickiej na temat wpływu widoczności pro-
duktu oraz zgodności produktu z wątkiem gry na skuteczność promocji marki w grach, 
można stwierdzić ciągły niedostatek informacji w  tym zakresie. Niejednokrotnie auto-
rzy stwierdzają zarówno potrzebę przeprowadzenia dalszych badań oraz precyzują ich 
ewentualne kierunki jak i wymieniają liczne ograniczenia przeprowadzonych już ekspe-
rymentów. Ponadto przeprowadzone dotychczas badania dają fragmentaryczny obraz 
omawianej problematyki (np. z uwagi na koncentrację tylko na wybranych typach gier), 
można także zauważyć sprzeczności w wynikach tych badań.

Lee i Faber przeprowadzili badania z wykorzystaniem gier opartych na wyścigach sa-
mochodowych. W grze lokowano nieistniejące w prawdziwych realiach marki. Autorzy 
wskazali jednak na potrzebę powtórzenia eksperymentu przy pomocy różnych innych 
typów gier oraz marek istniejących w rzeczywistości [Lee, Faber 2007, s. 87].

Według Peters i Leshner konieczne są dalsze badania przeprowadzone wśród dzie-
ci. Zdolności poznawcze dzieci różnią się od zdolności poznawczych dorosłych graczy 
można więc przypuszczać, że zapamiętywanie marek pojawiających się w grze również 
będzie przebiegało w inny sposób [Peters, Leshner 2013, s. 127].
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Cauberghe i Pelsmacker sugerują, że przyszłe badania skupiające się na lokowaniu 
marek w grach powinny uwzględnić zróżnicowane poziomy widoczności marki. W więk-
szości przypadków uwzględniono tylko dwa przeciwstawne poziomy: lokowanie bar-
dzo widoczne oraz lokowanie mało widoczne [Cauberghe, De Pelsmacker 2010, s. 14].

Vashisht sugeruje, że przyszłe badania powinny odnieść się do wpływu innych czyn-
ników na skuteczność lokowania marek w grach komputerowych. Wśród takich czynni-
ków autor wymienia między innymi zaangażowanie w grę i wcześniejsze doświadczenia 
związane z grami [Vashisht 2015, s. 463].

Zakończenie

Obecnie gry komputerowe nie posiadają już wyłącznie rozrywkowego charakteru, lecz 
znajdują coraz szersze zastosowanie w  działaniach marketingowych. Stanowią istotny 
kanał komunikacji marketingowej, przy czym oddziaływanie marketingowe odnosi się 
w tym przypadku zarówno do budowy rozpoznawalności firmy, jak i kształtowania jej 
wizerunku. Podobnie jak w przypadku product placement w innych mediach, lokowanie 
marki w grze może wywierać wpływ na konsumenta i zmieniać jego preferencje, podczas 
gdy on sam może nawet nie pamiętać, że zetknął się z określoną marką.

Na podstawie przeglądu literatury, można stwierdzić, że istnieje niewielka liczba ba-
dań poświęconych czynnikom wpływającym na skuteczność lokowania marek w grach 
komputerowych. Jeżeli chcemy rozważyć poszczególne czynniki z osobna, pojawia się 
problem ograniczonej liczby publikacji. Wśród czynników, którym poświęcono najwię-
cej uwagi znajdują się: stopień widoczności lokowanej marki oraz zgodność lokowanej 
marki w wątkiem czy typem gry.

Już na początku analizy dostępnych artykułów naukowych można stwierdzić pro-
blem z jednoznaczną definicją widoczności lokowanej marki. W literaturze zagranicznej 
występują dwa określenia widoczności – prominence i proximity. Proximity, czyli dosłow-
nie bliskość, odnosi się do położenia lokowanej marki (lokowanie w centrum akcji i na 
obrzeżach). Prominence natomiast obejmuje zarówno położenie lokowanej marki oraz 
jej rozmiar i długość ekspozycji. 

Kolejnym dylematem jest rozumienie samej skuteczności lokowania marki. Skutecz-
ność ta nie jest utożsamiana wyłącznie z zakupem przez gracza produktu, którego lo-
gotyp pojawił się w grze. Autorzy dostępnych publikacji określają lokowanie marki jako 
skuteczne, kiedy odbiorca zapamięta lokowaną w grze markę, wzmocni lub zmieni po-
stawę wobec niej lub kiedy lokowana marka wpłynie pozytywnie na zadowolenie gra-
cza z gry i zachęci go do ponownego zagrania w przyszłości. Wydaje się, że już sama pro-
blematyka pomiaru skuteczności lokowania marek w grach jest na tyle szeroka, że two-
rzy istotną lukę, którą zapełnić mogą przyszłe badania. Można byłoby w nich uwzględnić 
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szerszy zakres tych mierników, a także, co nie mniej ważne, sprawdzić wzajemne odzia-
ływania między tymi czynnikami.

Analizując badania nad czynnikami warunkującymi skuteczność gry można spo-
strzec wiele rozbieżności w wynikach przeprowadzonych badań. Przykładowo Lee i Fa-
ber doszli do wniosku, że wysoka zgodność produktu i gry nie jest korzystna z punktu 
widzenia zapamiętywania marki przez gracza. Natomiast badania Peters i Leshner wyka-
zały, że lokowanie marki zgodne z zawartością gry umożliwia osiąganie wyższego pozio-
mu pamięci nieuświadomionej niż w przypadku lokowania niezgodnego z grą. W kwe-
stii pamięci uświadomionej nie zidentyfikowano różnic pomiędzy zapamiętywaniem 
marek mniej lub bardziej zgodnych.

W  dotychczasowych badaniach występowały pewne ograniczenia, które mogły 
wpłynąć na wyniki, np. konkretny rodzaj gry lub specyficzna grupa respondentów. Po-
nadto w  przeprowadzonych eksperymentach niejednokrotnie manipulowano jedno-
cześnie innymi czynnikami, takimi jak np. tempo gry. Można więc dojść do wniosku, że 
wpływ wymienionych wyżej czynników na skuteczność lokowania marek w grach kom-
puterowych wymaga prowadzenia dalszych prac, wyjaśniających zaistniałe wątpliwości. 

Warto również zwrócić uwagę na wyniki badań dotyczących nieletnich oraz ich od-
mienne rezultaty niż w  przypadku dorosłych graczy. Przykładem jest tutaj różne po-
strzeganie tzw. lokowania bardzo widocznego, ocenianego często przez dorosłych gra-
czy jako natarczywego. U nieletnich nie występuje w takich przypadkach uczucie iryta-
cji i nie pojawiają się negatywne postawy. Można więc wnioskować, że przyszłe badania 
dotyczące wpływu analizowanych czynników na skuteczność lokowania marek powin-
ny uwzględniać zróżnicowane przedziały wiekowe graczy biorących udział w badaniu. 
Być może inne czynniki demograficzne mają również znaczenie w kwestii skuteczności 
lokowania marek w grach komputerowych.
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Wprowadzenie

W ostatnich latach informacja stała się istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospo-
darczego wielu krajów rozwijających się [Witoń 2016]. W ujęciu ekonomicznym może być 
ona traktowana jako czynnik produkcji, zasób, produkt, towar czy też dobro konsump-
cyjne [Mazur 2003, s. 233]. Coraz powszechniejsze stosowanie różnych rozwiązań ICT 
w  Polsce (technologii informacyjno-komunikacyjnych – ang. Information and Commu-
nication Technologies) w sektorze ochrony zdrowia przyczyniło się do znaczącego wzro-
stu ilości przetwarzanych informacji zdrowotnych. Dotyczy to także informacji o zdro-
wiu (ang. Information about Health), która jest terminem węższym niż informacja zdro-
wotna (ang. Health Information) i można ją odnieść do stanu zdrowia wybranego pacjen-
ta [Kisilowska, Jasiewicz 2013, s. 49]. Informacje tego typu stanowią podstawę Elektro-
nicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Mogą być przetwarzane w ramach elektronicz-
nych rekordów pacjenta (w tym elektronicznych wyników badań), elektronicznych kon-
sultacji, e-skierowań, e-zleceń czy też e-recept [Korczak 2014]. Należy przy tym podkre-
ślić, że wdrażanie rozwiązań ICT w polskim systemie opieki zdrowotnej przebiega wolno. 
Świadczy o tym chociażby odłożony po raz kolejny w czasie obowiązek prowadzenia do-
kumentacji medycznej w formie elektronicznej1. Jednak z drugiej strony zauważyć moż-
na, że coraz więcej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pomimo napoty-
kanych trudności, wykorzystuje w swojej działalności różne rozwiązania ICT [Karkowski, 
Korczak 2016]. W związku z tym warto podejmować badania nad wpływem ich wykorzy-
stania na procesy informacyjne w ochronie zdrowia, a w szerszej perspektywie także na 
systemy informacyjne w całym tym sektorze.

Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia sformułowany został cel artykułu. Jest 
nim analiza poszczególnych faz procesu obsługi pacjenta, począwszy od generowania, 
aż do wykorzystywania informacji o zdrowiu. Uwzględniono przy tym rolę jaką w tym 
procesie odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne. Analiza opiera się na po-
równaniu struktury kosztów poszczególnych faz przykładowego procesu informacyjne-
go tego typu.

Artykuł składa się z  następujących punktów: pierwszy stanowi wprowadzenie do 
podejmowanej przez autorów problematyki; w drugim dokonano charakterystyki przy-
kładowego procesu obsługi pacjenta w podmiocie udzielającym świadczeń szpitalnych 
i podkreślono przy tym rolę jaką w tym procesie może odgrywać ICT; w trzecim podda-
no analizie porównawczej koszty poszczególnych faz wybranego procesu informacyj-
nego, realizowanego bez wykorzystania oraz z wykorzystaniem rozwiązań ICT; w czwar-
tym przedstawiono konkluzje oraz wskazano potrzebę dalszych prac w tym obszarze.

1 Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 
niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2017 r., poz. 1524] ma to nastąpić 1 stycznia 2019 roku.
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Porównanie kosztów informacji w procesie obsługi pacjenta bez wykorzystania oraz 
z wykorzystaniem rozwiązań ICT

Proces obsługi pacjenta

Współczesne organizacje (ery wiedzy) w odróżnieniu od organizacji ery przemysłowej 
koncentrują się bardziej na procesach niż na funkcjach [Wróbel 2010, s. 85]. J. Oleński 
do funkcji, jakie są realizowane przez procesy informacyjne zalicza kolejno: generowa-
nie, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, przekazywanie, udostępnianie, in-
terpretację oraz wykorzystywanie informacji [Oleński 2000, s. 49]. Przykładowym proce-
sem w ochronie zdrowia, który obejmuje wszystkie te funkcje (fazy) jest proces obsługi 
pacjenta. Proces tego typu, uwzględniający pobyt pacjenta w szpitalu, może składać się 
z następujących czynności:

1. Przyjęcie pacjenta na podstawie skierowania.
2. Wywiad lekarski obejmujący analizę dokumentów i  historii choroby pacjenta 
oraz badanie przedmiotowe.
3. Badania dodatkowe, w tym badania laboratoryjne oraz diagnostykę obrazową.
4. Przyjęcie do szpitala.
5. Rozpoznanie (diagnoza).
6. Wdrożenie leczenia.
7. Wypisanie pacjenta (wraz w przekazaniem wyników badań).
Kluczowym elementem większości czynności wymienionych powyżej są informacje 

o zdrowiu pacjenta. Należy podkreślić, że obecnie coraz większa rolę podczas wykony-
wania czynności tego typu zaczynają odgrywać różne rozwiązania ICT. Korzyści z ich za-
stosowania, takie jak na przykład łatwiejszy dostęp do informacji o zdrowiu, a co za tym 
idzie skrócenie czasu dzielącego diagnostykę i terapię (np. poprzez unikanie powtarza-
nia badań), mogą w znaczący sposób usprawnić proces obsługi pacjenta. Mają one istot-
ne znacznie zarówno dla świadczeniobiorców, jak i świadczeniodawców. Z drugiej jed-
nak strony należy zauważyć, że wykorzystanie ICT jest w takich przypadkach obarczo-
ne pewnymi zagrożeniami. Można wśród nich wymienić np. naruszenia poufności infor-
macji oraz prywatności użytkowników, wycieki danych osobowych i danych wrażliwych, 
manipulacje i  ukryte działania marketingowe, chaos informacyjny wynikający z  coraz 
większej ilości przetwarzanych informacji czy też problem wykluczenia cyfrowego [Kor-
czak 2017].

Studium przypadku

Koszty informacji o zdrowiu
Do zadań ekonomiki informacji należy „badanie kosztów infrastruktury informacyjnej, 
wypracowywanie mierników, pozwalających na pomiar kosztów, oraz proponowanie 
metod umożliwiających optymalizację kosztów zarówno poszczególnych systemów, jak 
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i infrastruktury informacyjnej państwa jako całości” [Oleński 2000, s. 466]. Poszukiwanie 
rozwiązań, które umożliwią zmniejszenie kosztów informacji o zdrowiu może mieć istot-
ne znaczenie dla funkcjonowania poszczególnych podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą, a w szerszej perspektywie także dla całego systemu opieki zdrowotnej. 
Wiele systemów zdrowotnych na świecie, w tym także polski system zdrowotny, bory-
ka się z problemem zbyt małego finansowania. Rozwiązania ICT powinny (choć w prak-
tyce nie zawsze ma to miejsce bądź jest to trudno zweryfikować [Agha 2014; Keasberry, 
Scott, Sullivan i in. 2017]) stanowić ważny element tego systemu, pozwalający zoptyma-
lizować koszty procesu obsługi pacjenta [Iribarren, Cato, Falzon i in. 2017]. W literaturze 
podkreśla się, że definiowanie i pomiar kosztów informacji są trudnymi zadaniami [Oleń-
ski 2000; Thompson, O’Horo, Pickering i in. 2015]. W przypadku niniejszego artykułu ca-
łościowe podejście do badania ekonomicznych kosztów informacji o zdrowiu wymagało 
przyjęcia dodatkowych, upraszczających analizę założeń.

Poniżej przeanalizowane zostaną koszty typowego procesu obsługi pacjenta z nie-
wydolnością serca. Analiza będzie obejmowała identyfikację, pomiar i  wycenę kosz-
tów takiego procesu [zob. Dubas-Jakóbczyk 2015]. Podmiotem informacyjnym będzie 
w tym przypadku podmiot wykonujący działalność leczniczą, posiadający w swojej ofer-
cie świadczenia szpitalne. Pacjenci z niewydolnością serca poddawani są różnym bada-
niom, w tym USG serca. Ich pobyt w szpitalu trwa na ogół cztery doby. Uwzględnione 
zostaną dwa scenariusze obsługi pacjenta – bez wykorzystania ICT oraz z  jego wyko-
rzystaniem. Należy przy tym podkreślić, że analizie poddane zostaną koszty występu-
jące wyłącznie po stronie podmiotu, a ich głównym wskaźnikiem będzie czas potrzeb-
ny na wykonywanie poszczególnych czynności przez lekarza prowadzącego pacjenta. 
Można go przełożyć bezpośrednio na koszt wynagrodzeń. W analizowanym przykładzie 
nie uwzględniono kosztów pracy innych grup zawodowych, w tym pielęgniarek zajmu-
jących się pacjentem. Ze względu na brak dokładnych danych pominięte zostały tak-
że koszty energii elektrycznej, sprzętu (także jednorazowego) i budynków, koszty tych 
czynności, których czas jest taki sam, niezależnie od stosowania lub niestosowania ana-
lizowanych rozwiązań ICT (np. wykonywanie badań laboratoryjnych, wdrożenie lecze-
nia oraz pobyt pacjenta w szpitalu) oraz koszty czynności, które od dawna są powszech-
nie wykonywane z wykorzystaniem aparatury sprzętowej (np. diagnostyka obrazowa). 
Uwzględniono z kolei uogólnioną kalkulację kosztów związanych z zakupem i utrzyma-
niem odpowiedniego oprogramowania (w tym e-usługi oraz wszelkie aplikacje) oraz in-
frastruktury teleinformatycznej (w tym sprzętu komputerowego oraz sieci) wykorzysty-
wanymi podczas obsługi pacjentów z niewydolnością serca. Ich wartość w okresie eko-
nomicznej (kilkuletniej) użyteczności w przeliczeniu na jednego pacjenta została osza-
cowana przez autorów na niecałe 2 zł.
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Zaprezentowane wyniki uzyskano, weryfikowano i uśredniano na podstawie szcze-
gółowej analizy kilku wybranych przypadków, obserwacji własnych oraz wywiadów po-
głębionych z personelem medycznym, a w szczególności z lekarzami wybranego pod-
miotu udzielającego świadczeń szpitalnych. W podmiocie tym znajduje się ok. 150 łó-
żek dla pacjentów. Wyposażony jest on w system klasy HIS-ERP (ang. Hospital ERP So-
ftware), który jest wykorzystywany głownie do obsługi części administracyjnej podmio-
tu2. W ostatnim czasie wdrożono w nim elektroniczną dokumentację medyczną, elek-
troniczną kartę informacyjną, e-zlecenie oraz e-receptę. To właśnie te rozwiązania sta-
nowiły główny przedmiot analiz w niniejszym artykule. Autorzy uzyskali od lekarzy in-
formacje pozwalające porównać wykonywanie poszczególnych czynności bez wyko-
rzystania rozwiązań ICT oraz z ich wykorzystaniem. Warto dodać, że przed wdrożeniem 
wspomnianych rozwiązań lekarze wykorzystywali komputery w  ograniczonym zakre-
sie, np. tworząc dokumenty elektroniczne głównie po to, aby je wydrukować i podpi-
sać lub nagrać na nośnik elektroniczny i  przekazać pacjentowi. Często nie były archi-
wizowane w systemie bądź przechowywano je swobodnie w plikach na dyskach twar-
dych komputerów. Zastosowanie rozwiązań takich jak EDM pozwoliło znacząco popra-
wić dostępność do dokumentacji medycznej przechowywanej odtąd w ustrukturyzo-
wanej postaci.

Charakterystykę kolejnych faz (czynności) analizowanego procesu informacyjnego 
można przestawić w następujący sposób:

1. Koszty generowania informacji – obejmują czynności takie jak przyjęcie pacjen-
ta na podstawie skierowania, wywiad lekarski (w tym analizę dokumentów i histo-
rii choroby pacjenta), badanie przedmiotowe, a także zlecenia badań dodatkowych 
(w  tym badań laboratoryjnych oraz diagnostyki obrazowej). Jest to faza wstępna, 
podczas której lekarz rozpoczyna tworzenie dokumentacji pacjenta. W momencie 
przyjęcia chorego na oddział staje się ona częścią historii jego choroby. Wykorzy-
stanie rozwiązań ICT, takich jak dostęp do dokumentacji w postaci elektronicznej, 
e-skierowania, e-zlecenia czy też dostęp elektroniczny do wyników badań pozwala 
skrócić czas wykonywania tych czynności z ok. 90 do ok. 30 minut. Warto dodać, że 
czas ten mógłby być jeszcze krótszy, gdyby nie fakt, że niektóre, zwłaszcza starsze 
komputery działają znacznie wolniej od oczekiwań personelu.
2. Koszty gromadzenia informacji – obejmują zebranie w ramach historii choroby 
kolejno: skierowania, wyniki badań dodatkowych, dokumentację dotychczasowego 
przebiegu leczenia pacjenta oraz zgody pacjenta na hospitalizację. Najdłużej zajmu-
je oczekiwanie na wyniki badań dodatkowych. Zazwyczaj trwa to ok. godziny. Le-

2 Z raportu Najwyższej Izby Kontroli pt. „Informatyzacja szpitali” wynika, że w 2012 roku 130 (30,9%) spośród 
421 ankietowanych szpitali nie posiadało zintegrowanego systemu informatycznego [Najwyższa Izba Kontro-
li 2013, s. 26].

Porównanie kosztów informacji w procesie obsługi pacjenta bez wykorzystania oraz 
z wykorzystaniem rozwiązań ICT



154

karz w tym czasie zajmuje się zazwyczaj kolejnymi pacjentami. Laboratorium szpi-
tala przekazuje wyniki w wersji papierowej lub/oraz elektronicznej. W tym drugim 
przypadku można zaoszczędzić co najwyżej kilka minut i czynność trwa wtedy nie-
całą godzinę. Warto dodać, że czas ten może się znacząco wydłużyć jeżeli pacjent 
zostanie przyjęty w takich godzinach, gdzie wykonanie badań musi zostać przełożo-
ne na następny dzień. Samo gromadzenie dokumentów (bez czasu oczekiwania na 
wyniki z laboratorium) oraz przeprowadzenie kolejnej rozmowy z pacjentem zajmu-
je ok. 30 minut jeżeli dokumenty są zbierane w wersji papierowej, bądź ok. 15 minut 
jeżeli lekarz ma dostęp do ich wersji elektronicznej.
3. Koszty przechowywania informacji – w przypadku dokumentacji jednego pacjen-
ta są to koszty znikome. Można przyjąć, że przechowywanie jednej kartki A4 kosz-
tuje od 1 do 4 gorszy rocznie, natomiast przechowywanie dwóch stron A4 w wersji 
elektronicznej będzie kosztowało ok. 0,5 grosza [https://sites.google.com/…]. Kosz-
ty będą rosnąć przy większej liczbie pacjentów, których dokumentacja jest przecho-
wywana zazwyczaj przez wiele lat.
4. Koszty przetwarzania informacji – związane są głównie z przetwarzaniem infor-
macji dotyczących przebiegu leczenia szpitalnego. Lekarz zajmuje się pacjentem 
przez kilka dni. Bezpośredni kontakt z chorym ma miejsce chociażby w trakcie ob-
chodów, badań standardowych lub badań dodatkowych. Lekarz dokonuje wówczas 
uzupełnień i korekt historii choroby pacjenta. Polega to najczęściej na uogólnionym 
zapisie wyników kolejnych badań oraz obserwacji. Ilość czasu jaką lekarz poświę-
ca choremu zależy przede wszystkim od jego doświadczenia oraz liczby prowadzo-
nych pacjentów. W związku z tym trudno jest określić dokładną ilość czasu, jaką le-
karz poświęca jednemu pacjentowi oraz przetwarzaniu jego dokumentacji. Przyjmij-
my zatem w uproszczeniu, że zajmuje to ok. 1 godziny dziennie. Czas ten mógłby być 
znacznie krótszy, gdyby nie konieczność drukowania, pieczętowania i archiwizowa-
nia dokumentów w wersji papierowej, a także związane z tym kolejne spotkania z pa-
cjentem oraz personelem pielęgniarskim. Wykorzystanie rozwiązań ICT takich jak 
EDM lub e-zlecenia mogłoby skrócić ten czas o 1/3. Na zakończenie pobytu pacjenta 
w szpitalu informacje o przebiegu i efektach leczenia są weryfikowane, uzupełniane 
i drukowane w postaci karty informacyjnej (wypisu). Bez wykorzystania ICT czynno-
ści te zajmują łącznie ok. 40 minut, natomiast zastosowanie EDM skraca ten czas do 
ok. 30 minut. Należy także podkreślić, że codzienne przetwarzanie, a co za tym idzie 
uzupełnianie oraz aktualizacja informacji o zdrowiu pacjenta, wiąże się nierozerwal-
nie z generowaniem dodatkowych informacji (np. wyniki badań podczas obchodu), 
a  także ich gromadzeniem (np. pisemna zgoda pacjenta na wykonanie badań lub 
zebranie wyników kolejnych badań laboratoryjnych). Ze względu na fakt, że lekarz 
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zazwyczaj zajmuje się kilkoma chorymi jednocześnie, wykonywanie tych czynności 
trudno od siebie oddzielić. W związku z tym w analizowanym procesie zostały one 
uwzględnione wspólnie w kategorii kosztów przetwarzania informacji.
5. Koszty przekazywania informacji – dotyczą informacji o stanie zdrowia, która jest 
przekazywana pacjentowi bądź osobom przez niego upoważnionym podczas wypi-
su ze szpitala. Zazwyczaj trwa to ok. 20 minut, wliczając w to czas potrzebny na wypi-
sanie i przekazanie pacjentowi recepty. Wykorzystanie rozwiązań ICT, chociażby do 
obsługi elektronicznej recepty, nie skróciłoby znacząco tego czasu. Z drugiej strony 
dzięki nim można by uzyskać dodatkowe korzyści, np. w postaci dostępu do wyni-
ków badań w Internecie. W standardowej procedurze pacjent nie dostaje wyników 
badań bądź otrzymuje je w wersji papierowej lub na płycie CD. Dokumentacja w ta-
kich formach często bywa przez niego gubiona.
6. Koszty udostępniania informacji – informacje o stanie zdrowia pacjenta zawierają 
dane wrażliwe i z tego powodu nie są udostępniane zbyt wielu odbiorcom. W posta-
ci zagregowanej trafiają do zestawień statystycznych oraz zestawień finansowych, 
na podstawie których szpital rozlicza się z NFZ. Informacje o udzielonych świadcze-
niach zdrowotnych trafiają także do różnych rejestrów i systemów, takich jak np. Zin-
tegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Ponadto informacje tego typu mogą być udo-
stępniane także innym osobom, mogącym je wykorzystywać np. w ramach działal-
ności naukowej, w postaci papierowej bądź na nośniku elektronicznym, ale także ze 
pośrednictwem Internetu, co znacząco skraca czas dostępu do nich. W obu przypad-
kach koszty są niewielkie, a sama czynność udostępniania trwa zazwyczaj od 5 (do-
stęp on-line) do 10 (wydruk, kopia na nośniku) minut.
7. Koszty interpretacji informacji – dotyczą analizy oraz interpretacji wyników ba-
dań zawartych bądź dopiero zapisywanych w dokumentacji pacjenta. Lekarzowi zaj-
muje to zazwyczaj ok. 10 minut dziennie. Z  indywidualnych doświadczeń lekarzy 
wynika, że gdyby wykorzystać do tego celu aplikację wspomagającą decyzje klinicz-
ne typu CDSS (ang. Clinical Decision Support System) to interpretacja mogłaby zajmo-
wać ok. 1/3 tego czasu.
8. Koszty wykorzystywania informacji – informacje o stanie zdrowia pacjenta nie są 
powszechnie wykorzystywane w praktyce. Ich głównym odbiorą jest pacjent, któ-
ry najczęściej sam podejmuje decyzje w jaki sposób je wykorzystać. Może się oka-
zać, że jego stan zdrowia na tyle się poprawił, że nie jest wymagane podejmowa-
nie żadnych działań. Z drugiej strony może się okazać, że pacjenta czeka dalsze dłu-
gie i kosztowne leczenie. Wówczas informacje o swoim stanie zdrowia przekazuje le-
karzowi bezpośrednio w postaci papierowej bądź elektronicznej podczas kolejnego 
pobytu w szpitalu. Czas tej czynności, niezależnie od formy dokumentacji, zazwyczaj 
nie trwa dłużej niż kilka minut.

Porównanie kosztów informacji w procesie obsługi pacjenta bez wykorzystania oraz 
z wykorzystaniem rozwiązań ICT
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Dokonując analizy czasu obsługi pacjenta należy pamiętać, że dla każdego przypad-
ku może być on inny. Wpływa na to nie tylko stan zdrowia, możliwość współpracy z pa-
cjentem, i dostęp do dotychczasowej dokumentacji medycznej, ale także m.in. doświad-
czenie lekarza oraz czas jaki może on poświecić jednemu pacjentowi. Tabela 1 przedsta-
wia orientacyjne koszty czasu poświęcanego choremu z niewydolnością serca podczas 
czterodniowego pobytu w szpitalu.

Tabela 1. Koszty czasu obsługi pacjenta – analiza porównawcza

Faza (czynność) procesu 
informacyjnego

Bez wykorzystania rozwiązań 
ICT (minuty)

Z wykorzystaniem rozwiązań 
ICT (minuty)

Generowanie 90 30

Gromadzenie 30 15

Przechowywanie 0 0

Przetwarzanie 280 190

Przekazywanie 20 20

Udostępnianie 10 5

Interpretacja 40 14

Wykorzystywanie 5 5

Łącznie 475 279

Źródło: opracowanie własne.

Okazuje się, że dzięki wykorzystaniu ICT w trakcie realizacji opisanego procesu ob-
sługi pacjenta lekarz może zaoszczędzić łącznie ponad 3 godziny (196 minut) na czynno-
ściach, które związane są z obsługą informacji, począwszy od ich gromadzenia, a na ich 
wykorzystaniu kończąc. Pozwala to zaoszczędzić ok. 41% czasu poświęcanego jednemu 
choremu. Lekarz może ten czas przeznaczyć na dłuższy bezpośredni kontakt z pacjen-
tem oraz inne obowiązki. W analizowanych przez autorów typowych przypadkach wy-
korzystanie rozwiązań ICT nie wpłynęło na skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu 
i obniżenie związanych z tym kosztów (naliczanych dobowo). Należy przy tym podkre-
ślić, że byłoby to możliwe np. w sytuacji, gdy pacjent jest przyjmowany do szpitala w go-
dzinach nocnych, a lekarz posiada dostęp do jego elektronicznej dokumentacji medycz-
nej i aktualnych wyników badań.
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Siodło kosztów informacji
Koszty poszczególnych faz procesu informacyjnego można przedstawić także w posta-
ci graficznej, takiej jak np. siodło kosztów informacji. Wzorcowe siodło kosztów informa-
cji występuje wtedy, gdy struktura kosztów poszczególnych faz procesu informacyjnego 
może być opisana krzywą w kształcie siodła. J. Oleński jako przykład podaje siodło kosz-
tów informacji naukowej, w przypadku której koszty począwszy od generowania, maleją 
aż do przetwarzania, a następnie ponownie rosną aż do wykorzystania [Oleński 2000, s. 466].

Przedstawienie poszczególnych faz analizowanego procesu informacyjnego wyma-
gało przyjęcia kilku dodatkowych założeń. Oprócz ustalonych wcześniej czasów wyko-
nywania poszczególnych czynności, przyjęto, że opisany proces przebiega bez zakłó-
ceń. Pacjenta prowadzi jeden lekarz. Koszt pobytu pacjenta nie zmienia się – pacjent 
przebywa na oddziale cztery doby niezależnie od formy obsługi (z wykorzystaniem lub 
bez wykorzystania ICT). Stawka wynagrodzenia jest stała niezależnie od tego kto (spe-
cjalista, lekarz w trakcie specjalizacji) zajmuje się pacjentem i wynosi 20 zł za godzinę 
pracy. Pacjent podczas przyjęcia do szpitala nie posiadał przy sobie żadnej dotychczaso-
wej dokumentacji medycznej, a liczba wygenerowanych, przetworzonych i ostatecznie 
przechowywanych stron A4 dokumentacji medycznej wynosi w przybliżeniu 10 (składa 
się na to dokumentacja w formacie B5, A4 oraz zapis EKG). Załóżmy, że dokumentacja ta 
będzie przechowywana przez podmiot przez następne 20 lat oraz że koszt zakupu oraz 
utrzymania oprogramowania i  infrastruktury teleinformatycznej potrzebnej do korzy-
stania z analizowanych rozwiązań ICT (w okresie ekonomicznej użyteczności) wynosi 2 
zł w przeliczeniu na jednego pacjenta.

Na rysunku 1 przedstawione zostało siodło kosztów informacji o zdrowiu pacjenta 
z niewydolnością serca. Dzięki niemu łatwiejsze staje się dokonanie identyfikacji najbar-
dziej kosztochłonnych faz (czynności) procesu obsługi pacjenta oraz wskazanie ewen-
tualnych działań, które mogłyby te koszty obniżyć. Szczególną uwagę warto zwrócić na 
rolę, jaką w tym procesie mogą odgrywać rozwiązania ICT.

Porównanie kosztów informacji w procesie obsługi pacjenta bez wykorzystania oraz 
z wykorzystaniem rozwiązań ICT
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Rysunek 1. Siodło kosztów informacji o zdrowiu – analiza porównawcza
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Struktura kosztów informacji o zdrowiu różni się znacząco od wspomnianego wcze-
śniej siodła kosztów informacji naukowej. Największe koszty związane są z generowa-
niem oraz przetwarzaniem informacji o  zdrowiu. Pierwsze z  nich występują podczas 
przyjęcia pacjenta do szpitala, a  drugie podczas pobytu pacjenta w  szpitalu. Jednak-
że jak już wcześniej wspomniano, faza przetwarzania w analizowanym procesie obej-
muje także trudne do wyodrębnienia czynności związane z generowaniem (oraz gro-
madzeniem) dodatkowych informacji, wynikające z  przebiegu postępowania diagno-
styczno-terapeutycznego. W obu tych najbardziej kosztochłonnych fazach istotną rolę 
mogą odegrać rozwiązania ICT, takie jak dostęp do elektronicznej dokumentacji pa-
cjenta, elektroniczna karta informacyjna, e-zlecenia czy też e-recepty. Dzięki nim moż-
na skrócić czas oczekiwania pacjenta na przyjęcie do szpitala, uniknąć powtarzania ba-
dań, a także zwiększyć ilość czasu na bezpośredni kontakt z pacjentem, skracając jedno-
cześnie czas poświęcany na biurokrację. W tym kontekście warto nadmienić, że w Polsce 
wymóg prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zacznie obowiązywać już 
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w 2019 roku (wystawianie e-recept w 2020 roku, a e-skierowań od roku 2021). Obniżenie 
kosztów dzięki zastosowaniu ICT odnotowano także dla gromadzenia, przechowywa-
nia, udostępniania oraz interpretacji informacji. Koszty przekazywania oraz wykorzysty-
wania informacji były porównywalne. Wykorzystanie ICT wpłynęło na obniżenie kosz-
tów realizacji całego procesu o 64 zł. W stosunku do kosztów realizacji procesu bez wy-
korzystania rozwiązań ICT (160,3 zł) obniżono je o 40%.

Przedstawiony przykład stanowi jedynie wstęp do dyskusji nad rolą ICT w procesach 
informacyjnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Uzyskanych wyni-
ków nie należy zbytnio uogólniać, tym bardziej, że autorzy nie posiadali kompletnych 
informacji na temat kosztów (trudności w ich definiowaniu, pomiarze i wyekstrahowa-
niu), a procesy obsługi pacjentów mogą przebiegać w różny, często trudny do porów-
nania sposób. Poszczególne przypadki należałoby rozróżniać m.in. ze względu na różne 
jednostki chorobowe. Niemniej jednak nawet uproszczona analiza może pomóc w iden-
tyfikacji najbardziej kosztochłonnych czynności i stanowić podstawę do podejmowania 
decyzji zmierzających do optymalizacji procesu obsługi pacjenta.

Zakończenie

W erze Internetu oraz wszechobecnych rozwiązań technologicznych definiowanie i po-
miar kosztów informacji staje się jednym z ważniejszych zadań współczesnej ekonomii 
[por. Oleński 2003, ss. 209–212]. Badania nad ekonomiką informacji o zdrowiu mają duże 
znaczenie poznawcze, teoretyczne i praktyczne. Pokazanie roli ICT oraz jej wymiaru eko-
nomicznego w  procesie obsługi pacjenta nie jest zadaniem łatwym, ale potrzebnym. 
Przeanalizowany w artykule przykład pokazuje w pewnym zakresie potencjał i sensow-
ność stosowania rozwiązań ICT w tym obszarze.

W proces obsługi pacjenta zaangażowany jest personel składający się nie tylko z le-
karzy, ale także z personelu pielęgniarskiego, techników laboratoryjnych i pracowników 
innych grup zawodowych. Należy podkreślić, że rozwiązania ICT powinny służyć wszyst-
kim pracownikom, którzy z nich korzystają – a nie odwrotnie. Usprawnienie pracy perso-
nelu dzięki zastosowaniu ICT będzie możliwe wtedy, gdy spełnione będą odpowiednie 
warunki. Chodzi tutaj przede wszystkim o zapewnienie personelowi swobodnego do-
stępu do infrastruktury teleinformatycznej oraz rozwiązań łatwych i szybkich w obsłu-
dze, doskonalenia w zakresie umiejętności i wiedzy informatycznej, a także rezygnację, 
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, z drukowania i stemplowania dokumentów. Wyko-
rzystanie nawet najlepszych systemów nie ułatwi pracy personelu, jeżeli każdy doku-
ment elektroniczny trzeba będzie wydrukować, podpisać, ostemplować i skatalogować.

W kolejnych badaniach można wziąć pod uwagę inne procesy niż analizowana w ar-
tykule obsługa pacjenta z niewydolnością serca. Być może warto spojrzeć na proces ob-
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sługi chorego przez pryzmat poszczególnych klinik, oddziałów szpitalnych bądź grup 
zawodowych. W ten sposób można dokonać kolejnych interesujących porównań oraz 
dywersyfikacji obszarów, w których wykorzystanie ICT byłoby mniej lub bardziej zasad-
ne z ekonomicznego punktu widzenia.
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Wprowadzenie: kim jest wydawca?
Tradycyjne wydawnictwa kształtowały model swojego biznesu przez setki lat. W skrócie 
opiera się on na tym, że autorzy tworzą treści, a wydawcy pomagają im w ich edycji, mar-
ketingu, druku i dystrybucji. Wydawca stara się nierzadko pomóc autorowi, wskazując na 
treści możliwe do sprzedaży, a następnie promując jego publikację. Ze wspomnień wielu 
autorów znamy też praktykę zadatkowania tekstów, które mają dostarczyć.

W przypadku gazet i czasopism gromadzenie danych z różnych źródeł, ich weryfika-
cja, wzbogacanie o komentarze, łączenie w poręczne pakiety (wydania) i udostępnianie 
(sprzedaż) należą od zawsze do funkcji wydawnictw. Powstanie Internetu nie zmniejszy-
ło popytu na produkty mające wartość dodaną w stosunku do surowych informacji. W 
środowisku cyfrowym coraz więcej zadań z obszaru pozyskiwania danych jest natomiast 
wykonywanych przez narzędzia wyszukiwawcze, agregatory treści i media społeczno-
ściowe, w związku z czym zmienia się rola dziennikarzy. Wydawnictwa muszą się przy-
stosować do nowych warunków, stworzyć nowe modele prowadzenia biznesu w warun-
kach obfitości darmowych i łatwo dostępnych danych.

Zyski z wydawania czasopism i książek można uzyskać, dostarczając produktów ma-
jących wartość dla klientów (czytelników) oraz dzięki niskim kosztom ich produkcji i dys-
trybucji. W erze przedcyfrowej niskie koszty wymagały ekonomii skali: drukowania na 
wydajnych maszynach i sprawnej sieci dystrybucyjnej (kioski, poczta); wydawcy byli nie-
rzadko właścicielami drukarń. Krytyczne było rozpoznanie, jakie teksty (przez kogo napi-
sane) spotkają się z zainteresowaniem czytelników – aby warto było zainwestować w ich 
masowy druk i wspomagać autorów.

Dziś powszechnie dostępne są technologie umożliwiające stosunkowo tani druk na 
żądanie. Co najważniejsze, treści mogą być produkowane i dystrybuowane w formie cy-
frowej. W sytuacji, gdy koszty dystrybucji treści (dodawania jej do platformy sprzedażo-
wej) są pomijalnie małe, najważniejsze jest skuteczne dotarcie do czytelników. Współ-
cześni wydawcy mogliby więc na przykład powiedzieć: nie kupujemy programu telewi-
zyjnego o samochodach, ale widownię, która jest tym zainteresowana.

Dla konsumenta treści w dobie Internetu ważne są: wygoda posługiwania się bazą 
danych (zawierającą teksty i materiały multimedialne) oraz jej zawartość (archiwalna i 
aktualizowana na bieżąco). Można zakładać, że baza danych zawierająca wiele interesu-
jących treści będzie przyciągała zarówno czytelników, jak i autorów. Ważne pozostaną 
również marki – wydawcy znani z dostarczania dobrych jakościowo treści. Niebagatel-
nym zyskiem z eksploatacji takiej bazy danych mogą być również szczegółowe informa-
cje o jej użytkownikach – co dokładnie czytają, a więc za co są gotowi płacić.
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Prawa autorskie 

Ochrona prawa autorskich to stary problem (wystarczy wspomnieć o angielskiej ustawie 
the Statute of Anne z początków XVIII wieku), który w wieku cyfrowym zyskuje nowe wy-
miary. Użytkownik Internetu może często ściągnąć książkę, nie płacąc za nią. Ponadto za 
legalne uznaje się bezpłatne kopiowanie książek do użytku na zajęcia w szkole. 

Jednakże pojęcie praw autorskich oznacza coś więcej niż system ochrony utworów 
przed nieautoryzowanym powielaniem. „Prawa autorskie oznaczają system ochrony tak 
zaprojektowany. aby służył interesowi publicznemu w tworzeniu i rozpowszechnianiu 
utworów bardziej niż prywatnemu dążeniu do wzbogacenia się tych, którzy je tworzą i 
rozpowszechniają” [Glynn, Lunney 2001, s. 3]. Tak czy inaczej autorzy, wydawcy i czytel-
nicy tworzą wspólny „ekosystem”, który powinien w jakiejś formie przetrwać.

Sprzedaż książek i czasopism w wersji elektronicznej

Tekst w wersji elektronicznej może być przedmiotem sprzedaży tak jak normalna książka 
czy gazeta. Zamiast kupować go w księgarni czy kiosku otrzymujemy go pocztą elektro-
niczną na wskazany adres i odtwarzamy na dowolnym urządzeniu: notebooku, tablecie, 
czytniku czy choćby telefonie komórkowym. 

Elektroniczna forma dystrybucji ma kilka oczywistych zalet. Tekst może być wysłany 
do odbiorców zaraz po utworzeniu – odpada faza druku i fizycznego transportu. Czytel-
nicy nie muszą udawać się do kiosku. Teksty nie zajmują fizycznego miejsca i są przecho-
wywane w bazie danych (lokalnie na urządzeniach klientów i u wydawcy) – dostępne 
przez czas nieograniczony. Ponadto czytelnik może sobie ustawić wielkość czcionki, jest 
niezależny od zewnętrznego oświetlenia. Kontrast i stabilność obrazu nowoczesnych 
czytników i notebooków co najmniej dorównują już formie drukowanej. Właściwie je-
dynym mankamentem jest jak na razie brak kolorów, gdy korzystamy z elektronicznego 
papieru w czytnikach, ale ten problem na pewno zostanie również wkrótce rozwiązany.

Reklamy

Duże nadzieje wiązano od początku z reklamami towarzyszącymi tekstom. Przychody z 
nich miałyby pozwolić na zyski z publikacji internetowych, bez konieczności ściągania 
opłat od czytelników. 

Na reklamach zbudowały swoją potęgę wyszukiwarki i serwisy społecznościowe. Ja-
kaś część wyświetlanych okienek z reklamami jest rozwijana przez potencjalnie zaintere-
sowanego klienta, za co można pobrać choćby niewielką opłatę od reklamodawcy. Skala 
działań generuje w tej chwili pokaźne zyski, a są szanse na jeszcze większe.
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Wyświetlanie reklam indywidualnym użytkownikom Internetu jest skuteczniejsze od 
emitowania ich w telewizji: dopasowane są do ich zainteresowań, znanych z ich histo-
rii przeglądania stron, serwisów społecznościowych, zakupów. Firmy rozwijające i udo-
stępniające wyszukiwarki (czytaj: Google) zarabiają ponadto na hierarchizacji stron in-
ternetowych wyszukiwanych według haseł. Zatem zautomatyzowane kampanie rekla-
mowe w Internecie (programmatic advertising) zastąpiły w dużym stopniu zarówno ba-
dania marketingowe, jak i tradycyjną reklamę. Jednakże ogłaszający się w Internecie nie 
mogą być pewni, czy ktokolwiek zauważy ich reklamę (ostatnie badania wykazały, że 
ponad połowa z nich nie jest przez nikogo widziana) [The importance of Being Seen… 
2016]) i opłacalność reklam internetowych spada z roku na rok.

Po kilkudziesięciu już latach eksperymentów widać, że dla wielu wydawców rynek 
jest zbyt wymagający. Zgrubny szacunek kosztów i zysków jest następujący: tekst skła-
dający się z 5000 słów, zakupiony za 5000 dolarów i opublikowany w formie elektronicz-
nej pozwala osiągnąć zyski z towarzyszących mu reklam dopiero przy milionie czytelni-
ków. Gdy wydamy go w postaci płatnego tekstu i będziemy sprzedawać po 5 dolarów, 
zwrot inwestycji nastąpi przy paru tysiącach nabywców. Już dzisiaj więc widać, że ryn-
ki książek drukowanych i elektronicznych są zupełnie inne. Książka drukowana generu-
je siedmiokrotnie większe przychody niż elektroniczna o tej samej treści [Lavergne 2017, 
s. 2]. Zatem rynek książek drukowanych ewoluuje w kierunku rynku dóbr luksusowych, 
podczas gdy wydawnictwa elektroniczne muszą koncentrować się na technologii. Na 
marginesie warto zwrócić uwagę, że dziś szczególnie duże przychody uzyskuje się z au-
diobooków; ten rynek rozwija się bardzo szybko.

Facebook, Amazon, Netflix, Google i Apple (nazywanie czasem FANGA) osiągnę-
ły znaczącą przewagę konkurencyjną w sektorze medialnym. Do niedawna żyliśmy w 
świecie osobnych ekosystemów: telewizji, gazet, czasopism. Obecnie firmy FANGA agre-
gują treści z różnych źródeł i dystrybuują je. Facebook dysponuje pogłębionymi infor-
macjami o poglądach i zwyczajach swoich użytkowników, co sprawia, że jest preferowa-
nym miejscem reklam. Amazon i Netflix mają możliwość indywidualizowania treści re-
klam dotyczących publikacji, co dodatkowo zwiększa ich popularność i użyteczność dla 
reklamodawców. Poprzez ogłoszenia Google kieruje klientów do firm, które chcą im coś 
sprzedać [Michaelis, Lenhard, Hunke 2017 s. 1]. 

Firma Amazon opanowała w USA 2/3 rynku e-booków (reszta to Apple). Główną kon-
cepcją Amazona jest zastąpienie wydawnictw. Firma chce być jedynym pośrednikiem 
pomiędzy autorami a czytelnikami oraz wykorzystywać do dalszej ekspansji (na rynki 
niekoniecznie związane z mediami) sieci społecznościowe złożone ze swoich klientów. 

Jednak dostęp do rynku mają również inni, a zmiany przyzwyczajeń czytelników i wi-
dzów następują nader szybko. Obok czytników używają do czytania innych urządzeń i 
trudno zatrzymać ich przy jednym dostawcy treści. Analiza aktywności w Sieci dostępna 
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jest nie tylko dla firm FANGA. Łatwość wymiany poglądów online i rozwój mediów spo-
łecznościowych stwarza potencjalny „zasób” dla wszystkich wydawców. Wokół rozma-
itych czasopism/portali tworzą się aktywne społeczności odbiorców ich treści. Wymia-
na poglądów w obrębie społeczności ułatwia dotarcie do czytelników o określonych gu-
stach i dopasowanie oferowanych im treści.

Docieranie przez autorów do czytelników bez pośrednictwa wydawnictw (disinter-
mediation) określane jest angielskim terminem self-publishing (pasowałby nam tu rosyj-
ski termin samizdat, choć jego historyczne konotacje czynią jego używanie nieco kłopo-
tliwym). O jego popularności decydują między innymi względy finansowe – w tradycyj-
nych wydawnictwach do kieszeni autora trafia 8–15% przychodu, podczas gdy wydaw-
cy otrzymują 30–40% [Hviid, Jacques, Sanchez, s. 12]. Ponadto w przypadku publikowa-
nia bez pośrednictwa wydawcy teksty odrzucone przez wydawców nie muszą ginąć w 
ich szufladach (czy może raczej komputerach). Autorzy mogą sprawdzić ich potencjalną 
popularność, udostępniając je w Internecie. Możliwe jest ich późniejsze tradycyjne wy-
danie, a wtedy pozycja negocjacyjna autora popularnego już tekstu jest lepsza.

Jak zarabiać bez sprzedawania reklam?

Skoro przychody z reklam internetowych są coraz mniejsze i rozwijają się rynki współ-
dzielonych treści, trzeba szukać nowych modeli prowadzenia biznesu. 

Najprostszym modelem jest płatny dostęp do wydawnictw cyfrowych – paywall, 
mający wiele odmian. „New York Times” próbuje się utrzymać, sprzedając w subskryp-
cji dostęp do pewnej liczby artykułów miesięcznie (metered paywall), zachowując jed-
nocześnie również tradycyjne formy dystrybucji. „Wall Street Journal” sprzedaje drogą 
cyfrową wszystkie treści (model hard paywall). Niektórzy wydawcy darmowo pokazu-
ją pierwsze 100 słów artykułu, oferując sprzedaż reszty, bez potrzeby pełnej subskrypcji 
(np. „Rzeczpospolita” w Polsce). Mikropłatności umożliwiają sprzedaż niewielkich porcji 
informacji. Popularny jest też darmowy dostęp do limitowanej liczby artykułów z opcją 
pełnej prenumeraty. 

Jednym z najbardziej obiecujących jest model freemium (free and premium), w na-
stępujący sposób opisany przez Freda Wilsona (twórcę portalu Flickr): „Udostępnij swoją 
usługę wszystkim za darmo, wspomaganą reklamami lub nie, zdobądź efektywnie wie-
lu klientów poprzez sieci społecznościowe i marketing w wyszukiwarkach, a potem za-
proponuj płatny dostęp za dodatkowe usługi lub usprawnioną wersję swojej usługi dla 
swojej bazy klientów” [Teece 2010, s. 178].

Podejmowane są coraz to nowe próby, powstają nowe, elastyczne platformy sprze-
daży treści. A oto przykładowe rozwiązania:
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 · patroni – patroni wspierają swoich ulubionych twórców (https://www.patreon.com/);
 · kickstarter – członkowie społeczności wspierają produkt w czasie jego powstawania, 

otrzymując go w promocji, gdy już zostanie stworzony (https://www.kickstarter.com/);
 · medium – członkowie oceniają produkty, decydując o przekazaniu części swojej 

opłaty członkowskiej (np. 5 dolarów na miesiąc) dla twórcy (https://medium.com/);
 · affiliate marketing – twórcy zarabiają na własnych stronach internetowych, otrzy-

mując pewien procent zysków generowanych przez znajdujące się tam linki (https://
expresswriters.com/how-to-write-content-for-affiliate-marketing/).

Można oczekiwać, że tego rodzaju inicjatyw będzie coraz więcej i przyczynią się one 
do powstania dojrzałego rynku nowego typu wydawców i autorów.

Biblioteki

Osobnym zagadnieniem jest rola bibliotek w erze publikacji elektronicznych i Internetu. 
Uważa się, że biblioteki pełnią funkcje społecznie użyteczne i z tego względu powinien 
być zapewniony do nich bezpłatny dostęp. Ich funkcją jest między innymi udostępnia-
nie zasobów ważnych dla kultury narodowej. Jednym z głównych zadań bibliotek i archi-
wów jest obecnie digitalizacja zasobów, nad którą trwają już bardzo zaawansowane pra-
ce. Jej spektakularną formą jest cyfrowa obróbka filmów, pozwalająca na uzyskanie fil-
mów w jakości przewyższającej oryginały. Dla starych druków istotne jest przechowywa-
nie informacji w postaci tekstowej, a nie tylko graficznej, co radykalnie ułatwia wyszuki-
wanie informacji. Konwersja z postaci graficznej do tekstu jest procesem żmudnym i jesz-
cze przez jakiś czas bibliotekarze będą mieli zajęcie, jednak koniec tego zadania widać 
już na horyzoncie. W następnych latach biblioteki skoncentrują się zapewne na promocji 
i udostępnianiu zbiorów elektronicznych. 

Inna jest nieco rola bibliotek naukowych. Są to nierzadko wielkie instytucje, za-
trudniające czasem tysiące ludzi i dysponujące budżetem dziesiątków milionów dola-
rów [Arms 2000, rozdz. 6]. Oczywiste jest stopniowe (raczej szybkie) przechodzenie na 
wydawnictwa cyfrowe. Popularny jest model „zakupów na żądanie” – Demand-Driven 
Acquisitions (DDA) [Roncevic 2017, s. 5]. Czytelnicy samodzielnie odszukują pozycje, któ-
rymi są zainteresowani, rola biblioteki sprowadza się do finansowania zakupu i udostęp-
niania książki w swojej bazie.

Informacje o postępach badań i nowych technologiach, bazy danych przydatnych 
związków chemicznych, dane geologiczne, prawne to informacje mające wartość han-
dlową. W zwiazku z tym niektóre zasoby największych światowych bibliotek naukowych 
są dostępne za wysoką opłatą. Koszty te ponoszą na ogół duże uczelnie, które następ-
nie, zazwyczaj bezpłatnie, udostępniają te informacje swoim pracownikom i studentom. 
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Pewne rodzaje informacji (kursy surowców, akcji i inne informacje ważne dla bizne-
su) z natury rzeczy można sprzedać drożej odbiorcom biznesowym. Niektórzy wydawcy 
(Reuters) już dawno wyspecjalizowali się w dostarczaniu takich treści i dobrze na tym za-
rabiają. Nie jest to jednak rynek masowego odbiorcy.

Platformy treści

Platformę treści można zdefiniować jako „warstwę integracyjną łączącą i organizującą 
wiele wejść w jeden punkt dostępu dla użytkownika” [Senftleben, Kerk, Buiten, Heine 
2017, s. 535]. Interakcje na platformie (pomiędzy dostawcami treści, czytelnikami i wy-
dawcami) generują wartość zarówno dla jej klientów, jak i właścicieli. 

Dobitnym przykładem takiego funkcjonowania są platformy edukacyjne, w przy-
padku których współdziałanie dostawcy treści, nauczycieli i studentów tworzy nową ja-
kość, nie mniej ważną od ich zawartości. Obok treści dydaktycznych, współdzielonych 
przez użytkowników, istotne są tu programy nauczania zapewniające spójność i logicz-
ną kolejność nauczanych zagadnień.

Na innym poziomie działają platformy publikacji naukowych, w przypadku których 
istotne jest krytyczne podejście do zamieszczanych publikacji, odsianie publikacji war-
tościowych od przeważającego szumu i zapewnienie wyspecjalizowanych narzędzi wy-
szukiwawczych (zadanie takie może wykonać wydawca – administrator platformy).

Inne możliwości daje personalizacja treści czasopism. Artykuły mogą być oferowane 
czytelnikom zgodnie z ich wcześniejszymi zainteresowaniami – każdy zatem otrzymuje 
swój indywidualny zestaw. Żeby taki model zadziałał, trzeba zebrać informacje o prefe-
rencjach czytelników, np. oferując im wcześniej zestaw darmowych treści i obserwując 
ich zainteresowania. Nie należy opierać się wyłącznie na przykładzie USA, w wielu kra-
jach istnieją silne firmy medialne rozwijające ten rynek, jak De Persgroep w Holandii. W 
Polsce rynek próbują rozwijać tygodniki opinii, np. „Polityka”.

Z kolei muzyczny serwis streamingowy Spotify próbuje zainteresować słuchaczy 
utworami podobnymi do wcześniej przez nich wybranych. Jego model biznesowy jest 
dość prosty. Kupując prawa autorskie od twórców i wydawców, sprzedaje usługę „odsłu-
chania” utworu. Stosuje model freemium, proponując na przykład lepszą jakość dźwię-
ku i brak reklam za dodatkową opłatą [Sydeek 2018]. Podobnie postępuje Amazon, wy-
świetlając użytkownikom swoich czytników reklamy książek na podstawie ich wcze-
śniejszych zakupów. Część treści (wybrane książki) jest również dostępna za darmo.

Zatem poza zawartością bazy danych treści istotny jest sposób jej udostępnienia – 
zarządzania i kompilacji treści. Wydawcy posiadają wiedzę o informacjach poszukiwa-
nych przez różne społeczności konsumentów (czytelników, słuchaczy, oglądających fil-
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my) oraz o możliwościach twórców, którzy mogą ich potrzeby zaspokoić. Mogą zatem 
nadal odgrywać rolę w rozwoju platform typu premium content.

Legislacja 

Rozwiązania prawne nie nadążają za rozwojem technologii. Jednym z problemów jest 
podział zysków pomiędzy autorów oraz właścicieli wyszukiwarek i baz danych. W ostat-
nim czasie w Europie pojawił się pomysł, by narzucić operatorom wyszukiwarek obowią-
zek płatności na rzecz autorów wyszukiwanych treści (neighbouring right). Ostatnie pro-
pozycje Komisji Europejskiej w sprawie dodatkowej ochrony praw autorskich [Proposal... 
2016, art. 11] spotkały się z powszechną krytyką. Zwrócono uwagę na potencjalny nega-
tywny wpływ nowego prawodawstwa na rozwój rynku publikacji cyfrowych i brak pożyt-
ku dla autorów [Public consultation... 2016, ss. 3–6]. 

Przeciwnicy neighbouring right posługują się przede wszystkim argumentem, że 
przedmiotem ochrony powinien być dziś nie tyle indywidualny utwór (którego sku-
teczna ochrona jest trudna), ale cała baza danych jako sposób dotarcia do czytelników 
[Senfleben, Kerk, Buiten, Heine 2016, s. 551]. Poza rzeczą w bazie najważniejszą – treścią, 
przedmiotem ochrony mogą być jej funkcjonalność i interfejs. Przypomina to stary spór 
o ochronę interfejsu arkuszy kalkulacyjnych pomiędzy firmami Lotus i Borland [Lotus... 
1996]. Konkurencja występuje także pomiędzy platformami, a nie tylko poszczególnymi 
autorami książek czy artykułów. Coraz trudniej uzyskać zysk ze sprzedaży pojedyncze-
go utworu, natomiast platformy treści są uważane za obiecującą bazę dla nowych zy-
sków sektora wydawniczego [Senfleben, Kerk, Buiten, Heine 2016, s. 552]. W dodatku do-
tychczasowe eksperymenty z neighbouring right pokazały, że tego rodzaju podatki nie 
przynoszą znaczących zysków wydawcom. 

Współcześni wydawcy oferujący treści w Internecie współistnieją z wyszukiwarkami i 
uzupełniają ich możliwości. Podczas gdy wyszukiwarki są nastawione na wszechstronne 
zaprezentowanie wszelkich dostępnych w Sieci treści, wydawcy zależy na tym, aby naj-
bardziej widoczne były treści, które chcą finalnie sprzedać. Obie strony chcą partycypo-
wać w zyskach: wydawcy uważają, że ich treści przyciągają uwagę przeszukujących Sieć, 
technologie wyszukiwarek z kolei umożliwiają jej znalezienie.

Możliwości technologiczne ochrony treści

Z pewnego punktu widzenia swobodny dostęp do wszelkich tekstów w Sieci jest pocią-
gający dla użytkowników. Oznaczałoby to jednak – w przypadku najczarniejszego scena-
riusza – że autorzy nie mają żadnych praw i nie mogąc liczyć na zyski ze sprzedaży, mu-
szą utrzymywać się z innych źródeł lub dobrowolnych donacji czytelników. 
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Nie mogąc liczyć na dobrowolne przestrzeganie prawa przez wszystkich użytkowni-
ków, próbuje się zabezpieczyć teksty środkami technicznymi. Technologie te określa się 
ogólną nazwą DRM (digital rights management). Architektura ochrony praw autorskich 
jest jednak pojęciem szerszym i obejmuje metody szyfrowania, podpisu elektroniczne-
go, znaku wodnego, autentykacji, kontroli użytkowania, bezpiecznych płatności. Typo-
we jej odmiany to: metody zorientowane na oprogramowanie, książki elektroniczne, vi-
deo, obrazy, teksty. Możliwe jest zaszyfrowanie tekstu z użyciem technologii RSA (klu-
cza publicznego), tak aby był możliwy do odczytania tylko przez osobę, która kupi klucz 
dostępu. Jednak dalsza ochrona jest już trudna – nabywca (lub każdy, kto nadużyje jego 
zaufania), może po odczytaniu zmienić format tekstu, usuwając zabezpieczenia, skopio-
wać go i rozpowszechnić. Stosowne narzędzia są powszechnie dostępne.

Nieco skuteczniejsza jest ochrona wymagająca korzystania z konkretnego środowi-
ska (przeglądarki lub systemu operacyjnego). Niestety oczywista jest niepewność co do 
stabilności rynkowej wydawcy i technologii. Kto zagwarantuje, że firma, która sprzedała 
nam utwór, będzie istniała za 20 lat, a kupione dziś utwory będą bez kłopotu odtwarza-
ne przy użyciu narzędzi informatycznych, które dopiero powstaną?

Wnioski

Rozpowszechniania informacji nie należy sprowadzać do nowych sposobów zarabia-
nia pieniędzy. Włoski wydawca Alberto Barreiro podsumował to w następujący sposób: 
„Konsekwencje utraty więzi z czytelnikami są poważniejsze niż oddziaływanie na sposo-
by prowadzenia biznesu. Algorytmy decydują, co pojawia się w treściach proponowa-
nych konsumentom: zdjęcia dzieci, teorie spiskowe, video z kotami, a wśród nich infor-
macje. Tworzony jest sztuczny świat wokół naszych własnych przesądów. Na czym po-
lega biznes wydawców – na zamianie na zyski wielkiego ruchu w sieci czy na zdolności 
budowania zaufania, wpływaniu na społeczeństwo i popierania światopoglądu? Powin-
niśmy wyobrazić sobie przyszłość, w której Media mogą być latarnią, której potrzebuje 
każde społeczeństwo. Problemem nie jest optymizowanie wydajności obecnego mode-
lu, ale «jak być znów ważnym», jak inspirować, wpływać, komunikować, kontrolować po-
tęgi, oceniać prawdę, rozpowszechniać opinie i zostać znaczącym czynnikiem w otwar-
tym, demokratycznym i zdrowym społeczeństwie” [Barreiro 2017, s. 4]. 

Wydaje się, że nadszedł czas, aby państwa i Wspólnota Europejska wspomogły ry-
nek w utrzymywaniu zdrowej konkurencji w obszarze mediów cyfrowych, podobnie 
jak kiedyś zdarzało im się skutecznie zapobiegać niektórym monopolom. Pozostawie-
nie wszystkiego niewidzialnej ręce rynku doprowadzić może nie tylko do negatywnych 
skutków ekonomicznych, ale i wypaczenia rozwoju społecznego.
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Wstęp

 W dzisiejszych czasach działalność firmy bez Internetu  w większości przypadków jest  
z  góry skazana na niepowodzenie. Nie wystarcza już zresztą tylko zwykła obecność  
w  wirtualnej przestrzeni  w  ramach strony internetowej firmy. Coraz częściej koniecz-
ne staje się wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych (social mediów), które dają wiele możliwości nawiązania  i podtrzyma-
nia kontaktu  z klientami. Od tradycyjnych mediów różnią się tym, że umożliwiają współ-
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tworzenie treści przez wszystkich użytkowników, co stwarza nowe szanse, ale  i generuje 
pewne zagrożenia.

 W Polsce działa ok. 2 mln firm,  z których zdecydowana większość to mikro, małe  
i średnie przedsiębiorstwa (99,8%). Udział MŚP  w tworzeniu PKB na przestrzeni ostat-
nich lat systematycznie rośnie  i według ostatnich dostępnych danych przekroczył 50%. 
Sektor MŚP stanowi miejsce pracy dla 69% pracujących  w przedsiębiorstwach, generu-
je ponad połowę (56%) przychodów ogółem oraz blisko jedną trzecią wartości ekspor-
tu wyrobów  i usług (30%) [20. edycja Raportu... 2017]. Przedsiębiorstwa  z sektora MŚP 
rozwijają się bardzo prężnie  i tworzą różnorodne, konkurencyjne rynki. Prowadząc takie 
firmy, można odpowiednio wykorzystać możliwości, jakie daje Internet,  w tym media 
społecznościowe, dla podniesienia konkurencyjności. Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości  w Raporcie  o stanie sektora MŚP  w Polsce 2017 wskazuje na niski stopień wy-
korzystania mediów społecznościowych  w przedsiębiorstwach.  W 2016 r. ponad jedna 
czwarta firm (wzrost  o 3 p.p. r/r)  w Polsce korzystała  z takiej formy obecności  w Inter-
necie.  W większości wykorzystywane są serwisy społecznościowe,  w mniejszym stop-
niu blogi  i serwisy do udostępniania/dzielenia się treścią. Polskie firmy stosują te rozwią-
zania dwukrotnie rzadziej niż wynosi średnia UE [Raport  o stanie... 2017, s. 7]. Teza ni-
niejszego artykułu, oparta niejako na tych danych, brzmi: polskie MŚP nie wykorzystu-
ją  w pełni możliwości, jakie dają im współczesne media społecznościowe. Badaniu pod-
dano 60 przedsiębiorstw  z sektora MŚP, które  w Raporcie Turbiny Polskiej Gospodar-
ki 2017 zostały uznane za najbardziej dynamiczne firmy  z sektora [Raport... 2017, s. 28].

Przesłanki dla prowadzenia działalności  w mediach 
społecznościowych przez MŚP

Polskie przedsiębiorstwa  z sektora MŚP często koncentrują się na działalności operacyj-
nej, zapominając  o budowaniu długotrwałych relacji  z różnymi grupami klientów. Cza-
sem skupiają się na kluczowych odbiorcach, utrzymując relacje głównie lub tylko  z nimi. 
Działające współcześnie przedsiębiorstwa wykorzystują liczne możliwości, jakie daje roz-
winięta wiedza na temat marketingu  i zachowań klientów. Najczęściej wykorzystywa-
nymi kanałami komunikacji  w relacjach  z klientami  w tych firmach są, poza telefonem 
(82%), poczta elektroniczna (91%), własna strona internetowa (80%) oraz serwisy spo-
łecznościowe (46%) [Biznes w… 2016]. Niektóre  z firm wdrażają systemy CRM do zarzą-
dzania relacjami  z klientami, jednakże dane na rok 2015 wskazywały, że tylko niespełna 
13% firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników korzysta  z oprogramowania CRM do 
zarządzania informacjami  o klientach (operacyjny CRM) [Krupa 2016, s. 97]. 

Każda firma, która chce się rozwinąć, dba  o mocną markę na rynku. Budowanie tej 
marki powinno stawać się priorytetem, gdyż bez tego klienci mogą przestać zauwa-
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żać przedsiębiorstwo wśród konkurencji.  W dobie globalnej internetyzacji kontaktów  
z klientami nie sposób ignorować procesu budowania marki Internetu,  a  w szczególno-
ści mediów społecznościowych, jako narzędzia  i platformy do nawiązywania trwałych  
i  zyskownych relacji  z  klientami. Cechą odróżniającą media społecznościowe od me-
diów  w ujęciu tradycyjnym jest współtworzenie treści przez użytkowników oraz nawią-
zywanie dialogu. Media społecznościowe dają więc firmom liczne możliwości nawiąza-
nia  i podtrzymania kontaktu  z klientami oraz generowania  i rozpowszechniania prze-
kazów marketingowych  i PR-owych. Dzięki mediom społecznościowym rozwija się tzw. 
social media marketing, który można zdefiniować jako wykorzystanie technologii me-
diów społecznościowych, kanałów  i software’ u do kreowania, komunikowania, dostar-
czania  i wymiany ofert [Tuten, Solomon 2017, s. 98]. Social media marketing można roz-
patrywać  w ramach obecnego trendu Web 2.0. opierającego się na specyficznej, dwu-
kierunkowej formie przekazu dokonywanego za pomocą mediów społecznościowych 
[Grębosz, Siuda, Szymański 2016, s. 5].

Użytkownicy instytucjonalni wymieniają następujące korzyści dla swoich firm wyni-
kające  z używania mediów społecznościowych:

 · podwyższenie świadomości istnienia firmy, produktu lub usługi wśród klientów,
 · zwiększenie ruchu na stronie internetowej firmy,
 · bardziej przychylna percepcja firmy, produktu lub usługi wśród klientów,
 · możliwość monitorowania informacji rozpowszechnianych  o firmie,
 · możliwość wypracowania ukierunkowanych działań marketingowych,
 · lepsze rozumienie percepcji marki przez klientów,
 · większa znajomość rynku docelowego,
 · identyfikacja pozytywnych  i negatywnych komentarzy  o firmie,
 · możliwość pomiaru częstotliwości dyskusji  o firmie,
 · wczesne ostrzeganie przed potencjalnymi problemami  z produktem lub usługą.

Należy jednakże zauważyć, że marketing na portalach społecznościowych staje się 
coraz trudniejszy. Rosnące oczekiwania klientów  w stosunku do marek  i obsługi klienta 
stanowią  z jednej strony duży problem,  a  z drugiej – dają szansę na poprawę dotych-
czasowej komunikacji [Kobiela 2017].

Wykorzystanie mediów społecznościowych jako jednego  
z kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw

Konkurencyjność jest kategorią mikro-  i makroekonomiczną, wielopłaszczyznową, po-
strzeganą  w  relacji: podmiot gospodarczy, jego potencjał, możliwości  i  umiejętności  
a struktura rynku  i występujące na nim szanse strategiczne [Skawińska 2002, s. 76]. Kon-
kurencyjność przedsiębiorstw na dzisiejszych rynkach zależy od bardzo wielu czynni-
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ków, które mogą być indywidualne dla każdego przedsiębiorstwa. Wyróżnia się nastę-
pujące grupy czynników: naukowo-techniczne, organizacyjno-ekonomiczne, socjal-
no-psychologiczne, ekologiczne oraz polityczne [Charucka 2014, s. 45]. Media społecz-
nościowe  w tej systematyce można zaliczyć do czynników socjalno-psychologicznych. 
Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw można podzielić również ze względu na 
umiejscowienie  w otoczeniu przedsiębiorstwa (rysunek 1). Media znajdują się  w tej 
systematyce  w  otoczeniu bliższym przedsiębiorstwa, aczkolwiek specyfika mediów 
społecznościowych pozwala na umiejscowienie ich niejako pomiędzy czynnikami we-
wnętrznymi  a mikro-  i makrootoczeniem, gdyż przedsiębiorstwo może na nie wpły-
wać na równi  z innymi użytkownikami. Media społecznościowe  w tym ujęciu systema-
tyki czynników konkurencyjności przedsiębiorstw nadają niejako kolejny wymiar, co 
zostało ukazane na poniższym rysunku.

Rysunek 1. Systematyka czynników wpływających na  konkurencyjność przedsię-
biorstw wraz  z mediami społecznościowymi

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Assylbekova 2016, s. 155].
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Należy zwrócić uwagę, że media społecznościowe są wręcz bezpośrednio powiąza-
ne  z innymi czynnikami uwzględnianymi  w powyższej systematyce.  W szczególności są to: 

 · Czynniki społeczno-kulturalne – biorąc czynny udział  w życiu mediów społeczno-
ściowych, firma może współpracować  z innymi użytkownikami przy tworzeniu zarów-
no społeczności, jak  i szeroko pojętej kultury (przykładem może być udział wielu firm  
w działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez współpracę  z nią  w ra-
mach mediów społecznościowych).
 · Czynniki naukowo-techniczne – media społecznościowe, jako czynnik zewnętrz-

ny, stwarzają firmom możliwości techniczne, narzędzia do kontaktów  z klientami, ja-
kich nie można by uzyskać innym sposobem, pozwalają również na analizy zachowań 
klientów lub potencjalnych klientów dzięki wykorzystaniu prostych  i użytecznych na-
rzędzi informatycznych.
 · Konsumenci – jako aktywni użytkownicy mediów społecznościowych, konsumenci 

stają się potencjalnymi klientami firmy, ale  i współtwórcami treści, które mogą wspo-
magać zarówno działalność marketingową (np. marketing szeptany  w sieci), jak  i ope-
racyjną firmy (np. zgłaszanie innowacji technologicznych do produktu przez samych klientów).
 · Konkurenci – media społecznościowe zachęcają konkurentów do dialogu  w celu po-

szerzania swojej wiedzy  i możliwości (np. portal Facebook uruchomił pierwszą  w Pol-
sce  i 10. na świecie Radę MŚP, jako forum służące do dzielenia się doświadczeniami,  
a ponadto umożliwiające poznawanie strategii  i narzędzi marketingowych).
 · Dostawcy – poprzez media społecznościowe firma może nawiązywać  i podtrzymy-

wać kontakty nie tylko ze swoimi klientami  i konkurentami, ale także  z dostawcami, 
dzięki czemu mają oni pełny obustronny obraz działalności  i strategii, co pozwala na 
budowanie jakości dla klienta  w całym łańcuchu dostaw.
 · Społeczności lokalne – można je rozpatrywać  w odniesieniu do mediów społeczno-

ściowych  w dwóch kontekstach: tworzenia swoistych społeczności lokalnych  w ra-
mach portali społecznościowych (grupy, kluby konsumentów itp.) nie odnoszących się 
do konkretnego terenu, ale do jednoczącej użytkowników projektu idei itp. oraz dzia-
łalności firmy  w ramach grup lokalnych  w mediach społecznościowych dla konkret-
nych społeczności  z danego terenu (np. na Facebooku  w ramach grupy Uroczy Lublin).
 · Media – można przyjąć, że media społecznościowe wywodzą się  z mediów tradycyj-

nych lub stanowią równorzędną podgrupę, tak czy inaczej, media ( w ujęciu tradycyj-
nym) mogą być na przykład cytowane  w ramach portali społecznościowych  i stano-
wić zalążek dyskusji  i interakcji  z klientami (np. posty typu „Piszą  o nas...”).
 · Zasoby technologiczne przedsiębiorstwa – media społecznościowe istnieją  w Inter-

necie, więc zasoby technologiczne przedsiębiorstwa muszą pozwalać na użytkowanie 
portali społecznościowych przy nienaruszeniu zasobów technologicznych niezbęd-
nych do realizacji działalności operacyjnej.
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 · Kapitał ludzki – podobnie jak zasoby technologiczne kapitał ludzki przedsiębiorstwa 
powinien umożliwiać efektywne wykorzystanie portali społecznościowych na potrze-
by firmy. Pracownicy powinni być otwarci na budowanie relacji  z klientami poprzez 
social media.
 · Kultura organizacyjna – kształtuje postawy  i podejście pracowników do używania 

social mediów jako narzędzia do zbudowania trwałych relacji  z klientami; kultura or-
ganizacyjna przyjazna social mediom pozwala na zbudowanie interpersonalnych wię-
zi między pracownikami firmy  i klientami,  a także na efektywne prowadzenie portalu 
społecznościowego firmy; można wtedy powiedzieć, że fanpage firmy „żyje”  i jest czę-
sto odwiedzany, komentowany  i lubiany przez innych użytkowników.
 · Marka – media społecznościowe umożliwiają zbudowanie marki  w  świadomości 

klientów (stanowią do tego doskonałe narzędzie), przypominają klientom  o  marce, 
pozwalają na budowanie pozytywnych skojarzeń, utrwalają wizerunek firmy również  
w podświadomości klientów.
 · Reputacja – zależy od tego, co  i jak mówi się  o firmie na rynku,  a główną platformą 

wymiany informacji  o przedsiębiorstwach staje się obecnie Internet,  w szczególno-
ści szeroko pojęte portale społecznościowe; potencjalni interesariusze firmy biorą pod 
uwagę opinie innych użytkowników social mediów, którym są  w stanie zaufać bar-
dziej niż przekazom generowanym przez firmę lub media tradycyjne (znane są przy-
padki poprawiania reputacji dzięki ociepleniu wizerunku firmy, np. przez odpowiednio 
sformułowany przekaz na Facebooku).
 · Działalność marketingowa – odpowiednio wykorzystane media społecznościo-

we mogą stać się bardzo efektywnym narzędziem działalności marketingowej każ-
dej właściwie firmy, należy tylko odpowiednio dopasować komunikaty do odpowied-
nich platform społecznościowych (inny przekaz będzie dedykowany do serwisu Twit-
ter,  a inny do serwisów Facobook czy Instagram); media społecznościowe  w działal-
ności marketingowej spełniają funkcję indukującą dla marketingu szeptanego  w sieci.

 Z raportu Digital in 2017 Global Overview przygotowanego przez We Are Social  i Ho-
otsuite wynika, że liczba aktywnych użytkowników social media na świecie wynosi 
obecnie 2, 789 miliardów1 [Digital... 2017]. Polska znajduje się na dość odległym miejscu  
w rankingu, jeśli chodzi  o aktywnych użytkowników social media, jednakże, jeśli wziąć 
pod uwagę sam Facebook, mieści się  w ścisłej czołówce internautów aktywnych każde-
go dnia [Kuchta 2017]. Na portalach społecznościowych codziennie „przebywają” użyt-
kownicy, którzy mogą być potencjalnymi klientami przedsiębiorstw  z sektora MŚP. Na-
leży jedynie do nich dotrzeć  i przekonać ich do zbudowania trwałych relacji  z firmą. 

Istotne  z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstw jest to, że media spo-
łecznościowe udostępniają użytkownikom narzędzia do komunikowania się. Warun-
1 Dane na 24 stycznia 2017 
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kiem skuteczności podejmowanych obecnie działań komunikacyjnych jest personali-
zacja przekazu oraz prowadzenie interaktywnego dialogu  z klientami. Niezbędne jest 
zatem poszukiwanie nowatorskich technik gromadzenia, transformacji, przekazywania  
i użytkowania informacji, które mogą stanowić źródło kształtowania przewagi konku-
rencyjnej przedsiębiorstw [Badzińska 2013, s. 25].

Aktywność polskich firm  z sektora MŚP  w mediach 
społecznościowych  w świetle badań

Badanie na potrzeby niniejszego artykułu zostało przeprowadzone metodą obserwacyj-
ną. Autorka artykułu prezentuje swoje doświadczenia związane  z obserwacją online wy-
branych podmiotów gospodarczych. Jest to obserwacja czynna – badacz sam jest użyt-
kownikiem usług internetowych (np. czatów, portali, sklepów internetowych, mediów 
społecznościowych: blogów  i mikroblogów, wirtualnych światów, tzw. Second Life, ser-
wisów społecznościowych typu Facebook, Twitter)  i wtapia się  w środowisko, które chce 
poznać, co wiąże się  z pełnym członkostwem  w danej grupie [Jurek 2013, s. 90]. Stano-
wi ona przykład metod, które należą do badań jakościowych tak zwanej wirtualnej etno-
grafii. Metodą doboru próby jest metoda nielosowa kwotowa (metoda najczęściej stoso-
wana  w badaniach marketingowych). Do próby wybrano wszystkie 60 najbardziej dyna-
micznych firm  z sektora MŚP, które znalazły się  w rankingu  w Raporcie Turbiny Polskiej 
Gospodarki 2017 [Raport... 2017, s. 28].  W Polsce liczba przedsiębiorstw  w sektorze MŚP 
systematycznie rośnie  i wynosi obecnie ok. 2 mln podmiotów [Raport  o stanie... 2017, s. 
4]. Autorka artykułu celowo wybrała do badań 60 przedsiębiorstw najdynamiczniej roz-
wijających się  w danym sektorze. Szersze badania są oczywiście możliwe,  a nawet wska-
zane, gdyż otrzymane wyniki skłaniają do dalszych rozważań  w podjętym temacie. Ba-
dano obecność firm na trzech portalach społecznościowych – Facebook, Twiter  i Insta-
gram, które są najpopularniejszymi, obok mediów typu life chat, mediami społeczno-
ściowymi zarówno  w Polsce, jak  i na świecie [Digital... 2017]. Wyniki badań przeprowa-
dzonych na potrzeby niniejszego artykułu zawarto  w tabeli 1 (1 – oznacza, że firma jest 
użytkownikiem konkretnego portalu, 0 – oznacza, że firma nie jest użytkownikiem kon-
kretnego portalu).

Tabela 1. Wyniki badania obecności na portalach społecznościowych wybranych firm  
z sektora MŚP

Lp. Firma

  Obecność na…

Branża Facebook Twiter Instagram

1 VEX Corp finanse 0 0 0
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2 Soho Development nieruchomości/budownictwo 1 0 0

3 Ci Games rozrywka 1 1 1

4
DGA

usługi  i produkty dla przedsię-
biorstw 0 0 0

5
Archicom nieruchomości/budownictwo 1 1 0

6 Drozapol huty 1 0 0

7 Braster medycyna 1 0 1

8 Adiuvo Investment medycyna 0 1 0

9 Trans Polonia transport 1 0 1

10 Orion Investment nieruchomości/budownictwo 1 1 1

11 Feerum produkcja 1 1 1

12 Skarbiec Holding finanse 1 0 0

13 Skotan produkcja 0 0 0

14 Capital Partners finanse 1 0 0

15 LSI Software usługi  i produkty  
dla przedsiębiorstw 1 1 0

16 Wikana nieruchomości/budownictwo 1 0 0

17 Selvita biotechnologia 1 0 0

18 Sunex produkcja 1 0 0

19 Pragma Faktoring finanse 0 0 0

20 Labo Print usługi  i produkty 
dla przedsiębiorstw 0 0 0

21 PGS Software usługi  i produkty  
dla przedsiębiorstw 1 1 0

22 ABM Solid nieruchomości/budownictwo 0 0 0

23 Fota motoryzacja 1 0 0

24 4FUNMEDIA rozrywka 1 1 0

25 VIGO System produkcja 0 0 0

26 Quercus TFI finanse 0 0 0
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27 Quantum Software usługi  i produkty 
 dla przedsiębiorstw 1 0 0

28 Kredyt Inkaso finanse 1 1 0

29 Mo-Bruk paliwa 0 0 0

30 Patentus produkcja 1 1 0

31 Polmed medycyna 1 1 1

32 Gekoplast produkcja 0 0 0

33 Ipopema Securities finanse 0 0 0

34 K2 Internet usługi  i produkty dla 
przedsiębiorstw 1 1 1

35 Wadex produkcja 1 0 0

36 Mostostal Płock nieruchomości/budownictwo 0 0 0

37
Giełda Praw  
Majątkowych  
Vindexus

finanse 1 0 0

38 Izolacja Jarocin nieruchomości/budownictwo 0 0 0

39 Livechat Software usługi  i produkty dla 
przedsiębiorstw 1 1 1

40
Unima 2000 Sys-
temy Teleinforma-
tyczne

usługi  i produkty dla 
 przedsiębiorstw 1 0 0

41 MEX Polska usługi  i produkty dla 
 przedsiębiorstw 1 0 0

42 Makarony Polskie produkcja 1 0 1

43 Master Pharm medycyna 0 0 0

44 Capital Park handel 0 0 0

45 Pragma Inkaso finanse 0 0 0

46 ULMA Constroccion nieruchomości/budownictwo 1 0 0

47 Voxel medycyna 1 1 1

48 Megaron nieruchomości/budownictwo 1 0 0

49 Krynicki Recykling usługi  i produkty dla  
przedsiębiorstw 0 0 0

50 Talex usługi  i produkty dla przedsię-
biorstw 1 0 0
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51
Przedsiębiorstwo 
Hydrauliki Siłowej 
Hydrotor

usługi  i produkty dla przedsię-
biorstw 0 0 0

52 Swissmed Centrum 
Zdrowia medycyna 1 0 0

53 Sonel usługi  i produkty dla 
 przedsiębiorstw 1 0 0

54 Macrologic usługi  i produkty dla 
 przedsiębiorstw 1 0 0

55 Muza rozrywka 1 0 0

56 Interferie turystyka 1 0 1

57 Simple usługi  i produkty dla 
 przedsiębiorstw 1 0 1

58 Relpol usługi  i produkty dla 
 przedsiębiorstw 0 0 1

59
Lubelskie Zakłady 
Przemysłu Skórza-
nego Protektor

produkcja 1 0 1

60 Lena Lighting produkcja 0 0 0

  RAZEM 39 14 14

Źródło: opracowanie własne.

Poddane badaniu firmy zostały określone  w Raporcie Turbiny Polskiej Gospodarki  
z 2017 roku jako działające najbardziej dynamicznie.  W związku  z tym można by oczeki-
wać, że  i  w dziedzinie budowania marki,  i współpracy  z klientami poprzez media spo-
łecznościowe firmy te także będą liderami,  z których doświadczeń mogą korzystać inne 
podmioty na rynku. Badania przeprowadzone przez autorkę niniejszego artykułu wska-
zują, że 65% firm (39 podmiotów) korzysta  z Facebooka  i po 23,33% (14 podmiotów)  
z Twittera oraz Instagrama. 18 firm  w ogóle nie korzysta  z mediów społecznościowych 
(przynajmniej  z tych ujętych  w badaniu),  a 7 przedsiębiorstw (jest to zaledwie ok. 12% 
wszystkich badanych podmiotów) aktywnie korzysta  z wszystkich trzech portali spo-
łecznościowych.

Badane firmy reprezentują różne branże. Można znaleźć wśród nich przedstawicieli 
firm związanych  z medycyną, usługami  i produkcją dla firm, finansami, nieruchomościa-
mi bądź budownictwem,  a także handlem, produkcją, motoryzacją oraz rozrywką. Nie-
kiedy  z samego profilu branży może wynikać niższe zainteresowanie promowaniem się  
w mediach społecznościowych. Przykład stanowią firmy produkujące produkty  i pro-
ponujące usługi stricte dla przedsiębiorstw. Takie przedsiębiorstwa,  z wyjątkiem firm 
produkujących oprogramowanie, często skupiają się na innych formach budowania re-
lacji ze swoimi kontrahentami, niekoniecznie wykorzystując do tego media społeczno-
ściowe. Wynika to zapewne ze specyfiki relacji – chętniej wybierają bezpośrednie kana-
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ły komunikacji na rynku B2B, gdzie jest większa indywidualizacja kontaktów, niż na ryn-
ku B2C.

Obserwując firmy działające na portalach społecznościowych, można zauważyć, że  
w  badanej grupie przedsiębiorstw,  w  większości przypadków, brakuje dynamiczno-
ści wykorzystania narzędzi, jakim są social media. Firmy niezbyt często publikują posty, 
nie uaktualniają na bieżąco informacji na portalach społecznościowych. Często więcej  
o nich można dowiedzieć się  z wpisów innych użytkowników niż  z profilu samej firmy. 
Publikowane posty są  w większości przypadków monotematyczne  i słabo zachęcają do 
interakcji  z publikującym. Poza tym przedsiębiorstwa często traktują media społeczno-
ściowe jako kolejne miejsce,  w którym można zamieścić link do właściwej strony inter-
netowej firmy. Rzadko  w mediach społecznościowych firmy chwalą się swoimi osiągnię-
ciami czy branżowymi nagrodami,  a byłaby to doskonała forma dodatkowej promocji.  
W działaniach przedsiębiorstw  w social mediach brakuje wyraźnie określonej strategii, 
widać chaos  i nieumiejętność wykorzystania tej formy nawiązania kontaktu  z obecny-
mi  i potencjalnymi klientami. Być może wynika to  z tego, że wiele firm nie traktuje prio-
rytetowo budowania relacji  z klientami poprzez media społecznościowe.

Podsumowanie wyników badań

Aktywność firm na portalach społecznościowych wiąże się  z koniecznością zatrudnienia 
dodatkowych pracowników lub pracownika albo oznacza dodatkowe obowiązki dla pra-
cowników już zatrudnionych  w firmie.  Z obserwacji poczynionych podczas badań wy-
nika, że niektóre firmy nie postrzegają działalności  w mediach społecznościowych jako 
możliwości zwiększenia grup docelowych  i zbudowania relacji  z klientami oraz budo-
wania marki. Czasem może to wynikać  z profilu firmy, charakteru działalności lub kiero-
wania oferty wyłącznie do klientów instytucjonalnych. Często  z kolei sam typ  i charak-
ter działalności wręcz zmuszają firmę do pojawienia się  w mediach społecznościowych. 
Dzieje się tak  w przypadku firm oferujących rozwiązania marketingowe lub nowoczesne 
rozwiązania IT,  a także rozwiązania  z szeroko pojętej rozrywki (np. producenci gier wi-
deo). Niektóre firmy są obecne na portalach społecznościowych we wpisach innych użyt-
kowników. Są oznaczane  w postach, opisywane, oznaczane hasztagami lub zamieszcza-
ne na zdjęciach. Ten sposób obecności, aczkolwiek bierny, także przynosi potencjalnym 
klientom pewną informację  o firmie  i może zachęcić firmy do aktywnej działalności na 
portalach społecznościowych. Często daje się ponadto zauważyć tendencję do omijania 
mediów społecznościowych, nawet przez firmy, które mogłyby się  w nich  z powodze-
niem zaprezentować nowym klientom. Przykładowo firma produkująca oświetlenie, któ-
ra mogłaby wyeksponować swoje produkty, na przykład na portalu Instagram, nie dzia-

Działania MŚP w mediach społecznościowych w świetle badań ich aktywności
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ła  w ramach żadnego  z mediów społecznościowych, najprawdopodobniej skupiając się 
na działalności operacyjnej  i marketingu tradycyjnym.

Podsumowanie

Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu wykazały, że polskie MŚP nie 
wykorzystują  w  pełni możliwości, jakie dają im współczesne media społecznościowe. 
Potwierdza się to również  w badaniach literaturowych,  w szczególności podczas anali-
zy różnych raportów dotyczących polskiego sektora MŚP  w 2017 roku. Autorka artyku-
łu planuje poszerzenie badań  o poznanie przyczyn opisanego stanu,  a także  o szczegó-
łową obserwację działalności przedsiębiorstw  z sektora MŚP  w mediach społecznościo-
wych. Wynika to  z faktu, że obecność ta musi odznaczać się aktywnością  i pewną dyna-
miką,  a także być  w odpowiedni sposób strukturalizowana, zaplanowana  i skorelowa-
na ze strategią firmy. Jest to szczególnie istotne, gdyż, jak wykazano  w niniejszym arty-
kule, media społecznościowe mogą wpływać na wiele  z kluczowych czynników konku-
rencyjności przedsiębiorstw.

Bibliografia

Assylbekova N. (2016), Przegląd czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw 

[w:] P. Urbanek, E. Walińska (red.), Ekonomia  i nauki  o zarządzaniu  w warunkach integracji euro-

pejskiej, ser. „Ekonomia  i Zarządzanie  w Teorii  i Praktyce”, t. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-

kiego, Łódź 2016, ss. 153–167.

Badzińska E. (2013), Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej, „Nierów-

ności społeczne  a wzrost gospodarczy”, nr 35, ss. 24–40.

Biznes  w sieci. Cyfrowe narzędzia przedsiębiorczości (2016), IAB Polska, Ministerstwo Rozwoju, PwC.

Charucka O. (2014), Kluczowe czynniki konkurencyjności MSP  i ich wpływ na rozwój gospodarki, 

„Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 35, ss. 45–67.

Grębosz M., Siuda D., Szymański G. (2016), Social Media Marketing, Monografie Politechniki 

Łódzkiej, Łódź.

Agnieszka Bojanowska



187

Jurek K. (2013), Badania społeczne  w  Internecie. Wirtualna etnografia  w teorii  i praktyce, Pół-

rocznik Nauka  i Szkolnictwo Wyższe, tom 1, nr 41, ss. 86–99 [online], https://depot.ceon.pl/han-

dle/123456789/7312.

Krupa M. (2016), Rola systemów klasy CRM  w zakresie kształtowania dynamicznego wzrostu war-

tości firmy sektora MSP, „Marketing  i Zarządzanie”, nr 2, ss. 91–103.

Skawińska E. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, Wydawnictwo Nauko-

we PWN, Warszawa, Poznań.

Tuten T.L., Solomon M.R. (2017), Social Media Marketing, 3rd edition, SAGE, London.

Bibliografia elektroniczna

20. edycja Raportu  o stanie sektora małych  i średnich przedsiębiorstw  w Polsce (2017) [online] 

https://www.parp.gov.pl/20-edycja-raportu-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-

w-polsce, dostęp: 09.01.2018.

Digital in 2017 Global Overview (2017) [online], https://wearesocial.com/special-reports/digital-

in-2017-global-overview, dostęp: 11.01.2018.

Kobiela K. (2017), Czy warto zautomatyzować budowanie relacji  z klientami  w mediach społeczno-

ściowych? [online], https://nowymarketing.pl/a/16825,verva-przechodzi-zmiany-i-prezentuje-

nowe-logo, dostęp: 12.12.2017.

Kuchta M. (2017), Ilu użytkowników na świecie korzysta  z mediów społecznościowych? [online], https://

socialpress.pl/2017/02/ilu-uzytkownikow-na-swiecie-korzysta-z-mediow-spolecznosciowych/,  

dostęp: 20.12.2017.

Raport  o  stanie sektora MSP  w  Polsce 2017 (2017) [online], https://www.parp.gov.pl/images/

PARP_publications/pdf/raport%20o%20stanie%20sektora%20msp%20w%20polsce_2017.pdf, 

dostęp: 11.01.2018.

Raport Turbiny Polskiej Gospodarki 2017 (2017), „Gazeta Finansowa”, 29.09-05.10. 2017 [online],

https://gf24.pl/biznes-raport/item/775-turbiny-polskiej-gospodarki-2017, dostęp: 10.12.2017.

Działania MŚP w mediach społecznościowych w świetle badań ich aktywności





Część IV
Nowoczesne technologie 

 a zachowania konsumentów





PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt 5 | Część  I | ss. 191–207

Anna Dewalska-Opitek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Wydział Informatyki i Komunikacji

a.dewalska-opitek@ue.katowice.pl

Maciej Mitręga
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Wydział Informatyki i Komunikacji

maciej.mitrega@ue.katowice.pl

Wielowymiarowość zachowań obywatelskich 
konsumentów na przykładzie dzielenia się opiniami 
o markach
Multi-dimensionality of Customer Citizenship Behaviour on the 
Example of Word-of-Mouth

Abstract: The paper presents customer citozenship behaviour (CCB) as an emerging and 

dynamic area of research in marketing science. CCB is considered to be a  complex con-

struct, consisting of several types of customer behaviours, positive word-of-mouth among 

them. The presented study explores an identyfies hierarchy of needs as factors stimulating 

customers’ advocacy. Results of on-line consumer survey conducted among 161 Polish cu-

stomers were applied to perform factor analysis. Conclusions were drawn and further re-

search directions were also identified.
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Anna Dewalska-Opitek, Maciej Mitręga

Wprowadzenie

Rola konsumentów w osiąganiu sukcesów rynkowych przedsiębiorstw była przedmio-
tem zainteresowania marketingu od lat 50. XX w., stając się z czasem podstawą wyłonie-
nia orientacji marketingowej/rynkowej wśród orientacji strategicznych organizacji. Na 
przestrzeni kolejnych dekad znaczenie konsumenta ewoluowało od biernego adresata 
oferty rynkowej, poprzez pełnienie roli jednej ze stron relacji, aż po aktywną partycy-
pację w procesie dostarczania wartości na rynek [Bettencourt 1997, ss. 383–387, Ercsey 
2016, ss. 28–30]. Obecnie przedsiębiorstwa coraz chętniej wykorzystują konsumentów 
jako istotny zasób zewnętrzny, co wiąże się z przyjmowaniem przez klientów roli współ-
twórców wartości kreowanej przez firmę i traktowaniem ich jako członków organizacji 
[Gummesson 1996, s. 35, Khanagha, Volberda, Oshri 2015, s. 226]. W praktyce rynkowej 
można znaleźć wiele przykładów działań, których beneficjentami są bezpośrednio inni 
użytkownicy, a pośrednio przedsiębiorstwa. I tak na przykład: konsumenci spontanicz-
nie przekazują innym użytkownikom opinie na temat towarów, usług, działalności dane-
go przedsiębiorstwa na rynku, zachęcają innych nabywców do korzystania z oferty fir-
my, okazują własne pozytywne nastawienie do konkretnego przedsiębiorstwa, poma-
gają innym klientom w sytuacjach, gdy użytkowanie produktu lub procedury stosowa-
ne przez firmę mogą stanowić kłopot (np. pomoc w obsłudze skomplikowanych produk-
tów, pomoc klientom w znalezieniu produktu na półce), czy też zwracają uwagę innym 
klientom na ich niewłaściwe zachowanie w stosunku do ogólnie przyjętych zasad postę-
powania w miejscu zakupu lub w Internecie (naruszanie kolejki, zbyt głośne zachowywa-
nie się, wpisy na forum dotyczące produktów niezwiązane z jego tematem). Zachowa-
nia takie w światowej literaturze noszą nazwę customer citizenship behaviour – CCB, nato-
miast w literaturze polskiej bywają określane jako „zachowania afiliacyjne” lub „zachowa-
nia obywatelskie” [Chwalibóg 2013, s. 18, Serwin 2013].

W niniejszym artykule przedstawiono dzielenie się opinią z  innymi konsumentami 
na temat marek jako jedną z form CCB, określono także typowe przykłady takich zacho-
wań. Ponadto przyjęto założenie, że skłonność do dzielenia się opiniami na temat marek 
z  innymi może być związana z określonymi odczuwanymi potrzebami samych konsu-
mentów. Do tego celu posłużyła powszechnie znana klasyfikacja potrzeb według Abra-
hama Maslowa. Celem artykułu jest wypełnienie istniejącej, jeśli chodzi o  takie ujęcie 
omawianego zagadnienia, luki w literaturze przedmiotu.

 Zależności te przeanalizowane zostały za pomocą analizy czynnikowej na podsta-
wie wyników empirycznych badań własnych o charakterze eksploracyjnym. Te ostatnie 
były przeprowadzone wśród polskich konsumentów metodą sondażową z wykorzysta-
niem techniki ankietowej. W artykule przedstawiono wnioski z nich płynące, wskazano 
także kierunki dalszych badań w tym obszarze. 
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Wielowymiarowość zachowań obywatelskich konsumentów na przykładzie dzielenia się 
opiniami o markach

Dzielenie się opinią z innymi konsumentami jako forma 
zachowań obywatelskich

Zachowania obywatelskie konsumentów (CCB) są definiowane w światowej literaturze 
jako „dobrowolne zachowania konsumentów, którzy przyjmują rolę (współ)pracowni-
ków przedsiębiorstwa i podejmują działania na rzecz rozwoju tegoż przedsiębiorstwa, 
wykorzystując własną wiedzę i  umiejętności” [Bettencourt 1997, s. 384, Bove, Pervan, 
Beatty i  in. 2009, s. 698]. Zaangażowanie konsumentów związane jest z wypełnianiem 
tzw. ról dodatkowych (ang. extra-role behaviours), które mają charakter suplementarny, 
wspierający i  są adresowane zarówno do samych przedsiębiorstw, jak i  innych konsu-
mentów korzystających z ofert firm. A. Hsieh, C. Yen i K. Chin określają takie wspierają-
ce zachowania konsumentów względem innych nabywców i przedsiębiorstw mianem 
„dobrowolnej aktywności konsumentów” – CVP (ang. Customer Voluntary Performance) 
[Hsieh, Yen, Chin 2004, ss. 189–191]. Y. Yi i T. Gong oraz I. Ercsey definiują je natomiast 
jako Customer Value Co-creation Behaviour [Yi, Gong 2013, ss. 1279–1284, Ercsey 2016].

Zachowania obywatelskie konsumentów stanowią konglomerat wielu aktywności 
[Dewalska-Opitek, Mitręga 2017a, ss. 44–45]. Ich przejawy są różnie pojmowane i wyja-
śniane w światowej literaturze przedmiotu (zob. tabela 1). 

Tabela 1. Przejawy zachowań obywatelskich konsumentów (CCB)

Lp. Przejawy CCB – opis pojęcia Źródła literatury

1. Przekazywanie przedsiębiorstwom pozytywnych lub negatyw-
nych opinii na temat ich towarów, usług, działalności na rynku 
(ang. providing feedback, voice, consultancy)

[Groth 2005, s. 15,
Soch, Aggarwal 2013, 
s. 104, Balaji 2014, ss. 
223–224]

2. Zachęcanie innych nabywców (znajomych, rodziny, internautów) 
do korzystania z oferty konkretnego przedsiębiorstwa (ang. advo-
cacy, word-of-mouth)

[Gruen 1995, ss. 450–452, 
Groth 2005, s. 15,
Garma, Bove 2009, s. 2]

3. Okazywanie pozytywnego nastawienia do konkretnego przedsię-
biorstwa, np. poprzez wykorzystanie logotypu firmy (na koszul-
kach, torbach itp.), angażowanie się w akcje, wydarzenia, even-
ty organizowane przez daną firmę, okazywanie sympatii (ang. di-
splaying affiliation, social support)

[Hackman, Guskey 1998, 
ss. 97–98, Soch, Aggarwal 
2013, s. 104,
Garma, Bove 2009, s. 2]

4. Pomaganie innym klientom w sytuacjach, gdy użytkowanie pro-
duktu lub procedury stosowane przez firmę mogą stanowić kło-
pot (np. pomoc w obsłudze skomplikowanych produktów, pomoc 
klientom w znalezieniu produktu na półce) (ang. helping other cu-
stomers)

[Groth 2005, s.15, 
Soch, Aggarwal 2013, s. 
104, Johnson, Rapp 2010, 
s. 788]

5. Zwracanie uwagi innym klientom na ich niewłaściwe zachowanie 
w stosunku do ogólnie przyjętych zasad postępowania w miejscu 
zakupu lub w Internecie, np. naruszanie kolejki, zbyt głośne za-
chowywanie się, wpisy na forum dotyczące produktów niezwiąza-
ne z jego tematem (ang. mitigating, policing)

[Gruen 1995, ss. 450–452, 
Bettencourt 1997, ss. 
385–386, Soch, Aggarwal 
2013, s. 104]

Źródło: opracowanie własne. 
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Przedmiotem zainteresowania autorów w niniejszym artykule jest specyficzna for-
ma CCB, tzn. dzielenie się pozytywną opinią na temat marek i zachęcanie innych nabyw-
ców (znajomych, rodziny, internautów) do korzystania z oferty konkretnego przedsię-
biorstwa, czyli WOM (ang. word-of-mouth).

Sh. Lo definiuje pojęcie WOM jako „proces transferu informacji od jednej osoby do 
innych” [Lo 2012, ss. 188–192]. Inni ujmują je jako „komunikację pomiędzy konsumen-
tami, którzy wymieniają się wiedzą (o  firmie i  jej produktach), przekazują sobie infor-
macje o oferowanych wartościach, swoich postawach wobec nich i intencjach zakupu” 
[Gruen, Osmonbekov, Czaplewski 2006, s. 449]. Jeszcze inni opisują WOM jako „zorien-
towany na konsumentów kanał komunikacji marketingowej, w której nadawca komuni-
katu jest niezależny, a przez to postrzegany jako bardziej godny zaufania w porównaniu 
z mniej wiarygodnym komunikatem nadawanym przez przedsiębiorstwa” [Brown, Bro-
derick, Lee 2007, s. 4]. 

Liczne badania potwierdzają, że WOM wywiera istotny wpływ na zachowanie konsu-
mentów [Cox 1963, ss. 58–72, Brown, Reingen 1987, ss. 19–33, Silverman 2001, ss. 32–37, 
Godes, Mayzlin 2004, ss. 545–560]. Wymiana informacji oraz opinii na temat przedsię-
biorstw i ich produktów znacząco wspiera proces decyzyjny konsumentów. Co istotne, 
za pomocą sieci wzajemnych powiązań między konsumentami, jedna wiadomość WOM 
może dotrzeć do wielu odbiorców i zasięg ten zwiększa się w wyniku stosowania narzę-
dzi do komunikacji online [Lau, Ng 2001, s. 178, Gruen, Osmonbekov, Czaplewski 2006, 
ss. 449–450]. 

Sh. Lo wskazuje na wymianę zarówno pozytywnych, jak i negatywnych opinii po-
między konsumentami w  ramach WOM, co w  konsekwencji zachęci lub zniechęci do 
nabycia produktów czy korzystania z  oferty konkretnego przedsiębiorstwa [Lo 2012, 
ss. 189–190]. Jakkolwiek dzielenie się negatywnymi opiniami z  innymi użytkownikami 
może być przejawem zachowań obywatelskich realizowanych w interesie innych konsu-
mentów, to jednak w niniejszym artykule skupiono się na przekazywaniu pozytywnych 
opinii, co jest zbieżne z innym określeniem tego wymiaru CCB, a mianowicie: advocacy. 
W literaturze można znaleźć pojęcie customer advocacy, rozumiane jako „dostarczanie 
innym nabywcom motywów do współpracy z określonym przedsiębiorstwem” czy też 
brand advocacy, czyli „szerzenie dobrej opinii o marce (produkcie lub firmie)”. W takim 
też kontekście wyjaśniane jest pojęcie WOM (ang. word-of-mouth).

Należy zwrócić uwagę, że dzielenie się opinią wymaga zaangażowania czasu  
i wysiłku na rzecz innych uczestników rynku. Aby konsumenci podjęli taką aktywność, 
muszą występować określone motywatory, które zainicjują postawy obywatelskie. Poja-
wia się zatem pytanie, co leży u podstaw zachęcania innych konsumentów do korzysta-
nia z oferty danego przedsiębiorstwa? 

Anna Dewalska-Opitek, Maciej Mitręga
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Istnieje wiele teorii wyjaśniających CCB i  WOM [Dewalska-Opitek, Mitręga 2017b,  
ss. 40–48]. M. S. Rosenbaum i C. A. Massiah wskazują, że zachowanie takie może wynikać 
z chęci zaspokojenia określonych potrzeb własnych [Rosenbaum, Massiah 2007, s. 261]. 
Najbardziej znanym modelem motywacji konsumenta do określonego zachowania za 
pomocą odczuwanych i zaspokajanych potrzeb jest hierarchiczna teoria potrzeb A. Ma-
slowa [Maslow 1943, ss. 370–396, 1969, ss. 1–9]. Model ten w niniejszym artykule posłu-
żył do wskazania czynników, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo występowa-
nia dzielenia się opiniami na temat marek.

Typologia potrzeb A. Maslowa i jej ewolucja

Jednym z podstawowych pojęć związanych z zachowaniami obywatelskimi konsumen-
tów jest kategoria potrzeb definiowana jako „subiektywne odczuwanie braku czegoś” 
oraz jako „czynnik motywujący podmiot rynkowy do zmiany tego stanu” [Zalega 2012, s. 48]. 

Najbardziej znanym modelem wyjaśniającym zachowania konsumentów jest hierar-
chiczna teoria potrzeb A. Maslowa [za: Poraj-Wider, Maison 2015, s. 24]. Zaproponowa-
na przez niego w 1943 r. piramida potrzeb składała się pierwotnie z pięciu szczebli – A. 
Maslow zidentyfikował i ujął w niej następujące potrzeby: fizjologiczne (ang. physiologi-
cal/survival needs), bezpieczeństwa (ang. safety needs), przynależności i miłości (ang. be-
longingness and love needs), szacunku (ang. esteem needs) oraz samorealizacji (ang. sel-
f-actualization needs) [za: Urwiler, Frolick 2008, ss. 83–84]. Uzupełniona wersja piramidy 
pojawiła się w 1967 r., kiedy to A. Maslow dołączył do niej kolejną – najwyższą w hierar-
chii – potrzebę, a mianowicie potrzebę transcendentalną (ang. self-transcendence need) 
[za: Koltko-Riviera 2006, ss. 103–104]. 

Hierarchiczność potrzeb według koncepcji A. Maslowa zakłada, że pojawiają się one 
w  określonym porządku i  dopiero po zaspokojeniu (nawet częściowo) tych niższego 
rzędu, mogą być zaspokojone kolejne, ułożone wyżej w hierarchii i zwane „potrzebami 
wyższego rzędu” [za: Dewalska-Opitek, Mitręga 2017a, ss. 47–49]. 

Takie podejście do kolejności zaspokajania potrzeb we współczesnej literaturze 
światowej znajduje swoich zwolenników [Urwiler, Frolick 2008, Rosenbaum, Messiah 
2007, Koltko-Rivera 2006, Coy, Kovacs-Long 2005]. Ma też oponentów [Yang 2003, Wah-
ba, Bridwell 1976, Payne 1970, Alderfer 1969]. Niektórzy badacze wskazują także na moż-
liwość agregacji potrzeb w trzy główne kategorie, a mianowicie: potrzeby podstawo-
we (ang. basic needs), potrzeby społeczne (ang. social needs) oraz potrzeby altruistyczne 
(ang. altruistic needs) [Cao, Jiang, Oh i in. 2013, ss. 170–190, Radic 2011].

Wobec zaprezentowanych rozważań teoretycznych interesująca poznawczo wydaje 
się być próba empirycznego wyjaśnienia, czy rzeczywiście na poziomie empirycznym po-
trzeby konsumentów tworzą modelową strukturę w kontekście zachowań obywatelskich.

Wielowymiarowość zachowań obywatelskich konsumentów na przykładzie dzielenia się 
opiniami o markach
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Charakterystyka badań bezpośrednich i próby badawczej

Badanie bezpośrednie zostało przeprowadzone z zastosowaniem metody sondażu dia-
gnostycznego, techniką ankiety online. Narzędziem badawczym był skategoryzowany 
kwestionariusz ankietowy, dostarczony respondentom za pomocą aplikacji SurveyMonkey. 

Celem badania było zidentyfikowanie, w  jakim stopniu konsumenci angażują się 
w określone zachowania obywatelskie wobec przedsiębiorstw i  innych konsumentów 
na rynku, a także, w jakim zakresie zachowania te zaspokajają ich potrzeby. 

Ze względu na specyfikę problematyki badawczej oraz brak odpowiedniego ope-
ratu losowania (obejmującego osoby, które angażowały się w  określone zachowania 
konsumenckie w ostatnim czasie), badanie przeprowadzono na próbie nielosowej, a re-
spondenci dobierani byli na podstawie deklarowanego wcześniejszego zaangażowania 
w zachowania obywatelskie. W całościowym badaniu wzięło udział 512 respondentów, 
zakwalifikowano 497 z nich, z uwagi na to, iż część kwestionariuszy była niekompletna. 
Uczestnicy badania, którzy deklarowali, że najczęściej angażują się w dzielenie się opinią 
z innymi konsumentami to 161 osoby, a uzyskane w toku badania informacje pochodzą-
ce od tej grupy respondentów stanowić będą przedmiot analizy prezentowanej w dal-
szej części artykułu. 

Wśród grupy respondentów deklarujących angażowanie się w WOM przeważały ko-
biety (62,3%), mężczyźni stanowili 37,7% próby. Dominującą grupą wiekową w struktu-
rze próby (43,4%) byli młodzi konsumenci z przedziału wiekowego 18–25 lat. Najmniej 
licznie reprezentowane były przedziały wiekowe 56–65 lat oraz 66 lat i więcej – odpo-
wiednio 5,0% i  8,8% badanych. Respondenci legitymowali się przede wszystkim wy-
kształceniem wyższym (32,7%) i średnim ogólnokształcącym (28,9%). Co czwarty bada-
ny miał wykształcenie średnie techniczne/policealne, a co dziesiąty – zasadnicze zawo-
dowe. Większość respondentów (36,5%) mieszkała w miastach liczących powyżej 100 
tys. mieszkańców (100–500 tys.), co trzeci badany mieszkał na wsi, co czwarty był miesz-
kańcem miasta zamieszkałego przez ponad 20 tys. mieszkańców (20–100 tys.). Popro-
szeni o ewaluację własnej sytuacji materialnej w porównaniu z innymi osobami w tym 
samym wieku, badani deklarowali podobną sytuację – odpowiedzi: „ani gorsza, ani lep-
sza” udzieliła większość badanych (61,6%). Co trzeci uczestnik badania, oceniając swo-
ją sytuację materialną, wybrał odpowiedź: „raczej lepsza”. Pytaniem metryczkowym, 
ważnym z  punktu widzenia aktywności dzielenia się opinią z  innymi konsumentami, 
było pytanie o częstotliwość korzystania z Internetu. Jak wynika z deklaracji badanych, 
większość (66,0%) korzystała z niego kilka razy dziennie. Najmniej respondentów (1,9%) 
wskazało odpowiedź: „nie częściej niż raz w miesiącu”. 

Przedmiotem badania były zachowania polegające na dzieleniu się opinią z innymi 
konsumentami, ze szczególnym uwzględnieniem:
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a) upowszechniania wśród znajomych lub rodziny firm lub produktów, z których war-
to skorzystać;
b) wskazywania osobom spoza kręgu rodziny i  znajomych konkretnych produktów 
lub usług, które warto nabyć;
c) pokazywania innym klientom informacji świadczących o  tym, że na danej firmie 
można polegać.

Natomiast jako czynniki potencjalnie stymulujące/destymulujące powyższe zacho-
wania wybrano potrzeby z hierarchicznej teorii potrzeb A. Maslowa, tj. potrzeby: bez-
pieczeństwa (w tym także stabilizacji i porządku), przynależności i miłości (przynależno-
ści do grupy, więzi z innymi i unikania samotności), uznania (potrzeba bycia akceptowa-
nym przez innych, bycia zauważonym przez innych, szacunku od innych), samorealizacji 
(w tym także własnego rozwoju i podnoszenia kompetencji) oraz transcendentne (bez-
interesownego pomagania innym, bycia dobrym człowiekiem czy rozwoju własnej du-
chowości). W niniejszej analizie zupełnie pominięto potrzeby fizjologiczne, co było dzia-
łaniem zamierzonym.

Wyniki badania

Przyjmując założenie o możliwości pomiaru skłonności konsumentów do zachowań oby-
watelskich, a także potencjalnych uwarunkowań tych skłonności na skalach porządko-
wych, zdecydowano się użyć głównie takich skal pomiarowych, które już były wykorzy-
stywane. Podejście to umożliwia porównywanie wyników badań empirycznych prowa-
dzonych w różnych kontekstach instytucjonalnych oraz mających inne korzenie empi-
ryczne, co nie ogranicza możliwości ewentualnych adaptacji skal [Mitrega, Forkmann, 
Ramos i in. 2012, ss. 739–751]. W pomiarze konstruktu centralnego dla omawianego ba-
dania, dokonano adaptacji skal z wcześniejszych badań [Soch, Aggarwal 2013, ss. 103–
110, Yi, Gong 2013, ss. 1279–1284]. Ponieważ koncentrowały się one jednak na szerszym 
zestawie zachowań obywatelskich konsumentów, kwestię tę należy potraktować jako 
przedmiotowe ograniczenie użytego tu modelu pomiarowego. 

Do pomiaru tego, w jakim stopniu doszło do zaspokojenia różnych typów potrzeb 
w wyniku wcześniejszych zachowań obywatelskich zaadaptowano skale z trzech źródeł 
[Cook, Wall 1980, ss. 39–52, Kim, Forsythe, Gu i in. 2002, ss. 481–502, Fife, Pereira 2008, s. 57]. 

Testowanie jakości i wielowymiarowości modelu pomiarowego rozpoczęto od prze-
prowadzenia eksploracyjnej analizy czynnikowej – EFA. Aby wyodrębnić czynniki, zasto-
sowano metodę głównych składowych oraz rotację varimax z normalizacją Kaisera, po-
nieważ zakładano istotne zależności statystyczne między poszczególnymi czynnikami. 
W analizie czynnikowej uwzględniono 18 skal odnoszących się do głównego konstruktu 
i innych zmiennych latentnych, traktowanych jako jego potencjalne determinanty. 

Wielowymiarowość zachowań obywatelskich konsumentów na przykładzie dzielenia się 
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Na rysunku zaprezentowano tzw. wykres osypiska – tylko 4 pierwsze czynniki znaj-
dują się na zboczu osypiska, zatem tylko one powinny być traktowane jako główne skła-
dowe (zob. rysunek 1). 

Rysunek 1. Wykres osypiska dla czynników związanych z CCB

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu SPSS [IBM SPSS Statistics].

Znalazło to potwierdzenie w całkowitej wyjaśnionej wariancji, gdzie cztery czynniki 
przekraczały wartość własną wynoszącą 1 i wyjaśniały w sumie 68,6% wariancji wszyst-
kich 18 zmiennych cząstkowych uwzględnionych w analizie.

Do dalszej analizy wykorzystano macierz rotowanych składowych dla 4 wyodrębnio-
nych czynników głównych (zob. tabela 2).

Tabela 2. Macierz rotowanych składowych dla modelu z konstruktem „Dzielenie się 
opinią z innymi konsumentami” jako centralną zmienną

Macierz rotowanych składowych a

Potrzeby Składowa
1 2 3 4

Potrzeba bezpieczeństwa – – ,752 –

Potrzeba stabilizacji ,370 – ,785 –
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  Potrzeba porządku ,304 ,316 ,667 –

Potrzeba przynależności do grupy ,707 – – –

Potrzeba więzi z innymi ,702 ,356 – –

Potrzeba unikania samotności ,709 – – –

Potrzeba bycia akceptowanym przez innych ,780 – – –

Potrzeba bycia zauważonym przez innych ,737 – – –

Potrzeba szacunku od innych ,768 – – –

Potrzeba samorealizacji ,736 – ,369 –

Potrzeba własnego rozwoju ,666 – ,339 –

Potrzeba podnoszenia kompetencji ,653 – – –

Potrzeba bezinteresownego pomagania innym ,342 ,807 – –

Potrzeba bycia dobrym człowiekiem ,342 ,824 – –

Potrzeba rozwoju własnej duchowości ,331 ,671 – –

Wskazywanie osobom spoza rodziny i znajomych pro-
duktów, z których warto skorzystać – ,327 -,305 ,713

Przekazywanie innym klientom informacji, że na da-
nej firmie można polegać – – ,305 ,821

Upowszechnianie wśród rodziny i znajomych produk-
tów, z których warto skorzystać – – – ,794

Metoda wyodrębniania czynników - głównych składowych 
Metoda rotacji - varimax z normalizacją Kaisera

a - rotacja osiągnęła zbieżność w 7 iteracjach

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu SPSS [IBM SPSS Statistics].

W  celu zachowania przejrzystości informacji, w  tabeli pominięto stosunkowo nie-
wielkie ładunki czynnikowe (o bezwzględnej wartości własnej < 0.3). Ponadto, poszcze-
gólne skale zaprezentowano nie za pomocą kodów, ale pełnego brzmienia skali, z po-
minięciem rozróżnienia pomiędzy szczegółowymi rodzajami skal porządkowych. Pyta-
nia odnoszące się do dzielenia się opinią z innymi konsumentami skonstruowane były 
w  oparciu o  5-stopniową skalę dyferencjału od: „zdecydowanie małe szanse” (1) do: 
„zdecydowanie duże szanse” (5), zaś te odnoszące się do poziomu zaspokojenia potrzeb 
skonstruowano w oparciu o 5-stopniową skalę dyferencjału od: „zdecydowanie nie za-
spokaja” (1) do: „zdecydowanie zaspokaja” (5).
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Analizowane skale w sensie matematycznym tylko częściowo ładowały ukryte czyn-
niki zgodnie z hipotetycznym modelem pomiarowym, tj. na zasadzie odpowiednich ła-
dunków czynnikowych > 0.6 przypisanych do hipotetycznego konstruktu oraz przy bra-
ku ładunków krzyżowych (dzielonych z innymi konstruktami) > 0.3. 

W przypadku konstruktu centralnego, którym jest „skłonność do dzielenia się opinią 
z innymi konsumentami” (ang. word-of-mouth), 3 skale, a mianowicie: „upowszechnianie 
wśród rodziny i znajomych produktów, z których warto skorzystać”, „wskazywanie oso-
bom spoza rodziny i znajomych produktów, z których warto skorzystać” oraz „przeka-
zywanie innym klientom informacji, że na konkretnej firmie można polegać” ładują ten 
sam, czwarty, czynnik latentny na poziomie > 0.6, przy stosunkowo niskich ładunkach 
krzyżowych (< 0.35).

W odniesieniu do poziomu zaspokojenia potrzeb różnego typu, jako potencjalnych 
czynników stymulujących zachowania obywatelskie, dane w tabeli wskazują na wystę-
powanie w tym zakresie 3 czynników latentnych (zob. tabela 2). Czynnik pierwszy jest 
najliczniejszy i składają się na niego następujące skale o wysokich ładunkach czynniko-
wych: „potrzeba przynależności do grupy”, „potrzeba więzi z innymi”, „potrzeba unika-
nia samotności” – związane z potrzebami przynależności. Ponadto powinna tu być uję-
ta: „potrzeba bycia akceptowanym przez innych”, „potrzeba bycia zauważonym przez 
innych” i „potrzeba szacunku od innych” (jako potrzeby uznania) czy wreszcie „potrze-
ba samorealizacji”, „potrzeba własnego rozwoju” i  „potrzeba podnoszenia kompeten-
cji” (z  grupy potrzeb samodoskonalenia i  rozwoju). Wymienione kategorie potrzeb są 
ulokowane sekwencyjnie w hierarchii A. Maslowa. W konsekwencji, możemy przyjąć, że 
zmienna latentna odnosi się do umownej syntetycznej kategorii potrzeb społecznych 
(ang. Social). 

Składowa druga obejmuje, co uwidacznia się w sposób dość jednoznaczny, 3 ska-
le, a są nimi: „potrzeba bezinteresownego pomagania innym”, „potrzeba bycia dobrym 
człowiekiem” oraz „potrzeba rozwoju własnej duchowości” (zob. tabela 2). Odnoszą się 
one do ulokowanej najwyżej w hierarchii A. Maslowa potrzeby transcendencji i altru-
izmu (ang. Altruistic).

Składowa trzecia obejmuje skale o wysokich ładunkach czynnikowych i  tworzą ją: 
„potrzeba bezpieczeństwa”, „potrzeba stabilizacji” oraz „potrzeba porządku”, uplasowa-
ne w grupie potrzeb podstawowych związanych z poczuciem bezpieczeństwa (ang. Secure).

Zaprezentowaną analizę czynnikową uzupełniono analizą rzetelności Alfa-Cronba-
cha w odniesieniu do zidentyfikowanych 4 wymiarów (składowych), tj.: Social, Altruistic, 
Secure oraz Word-of-Mouth. Analiza rzetelności, określająca spójność skal wchodzących 
w skład danego czynnika latentnego, pozwala zweryfikować czy skale są do siebie po-
dobne, czy badają to samo zjawisko, ten sam konstrukt teoretyczny [Gliem, Gliem 2003, 
s. 83]. Przyjęto, że gdy badanie rzetelności w danym wymiarze wskazuje wartość > 0,7, 
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skala jest rzetelna [Cortina 1993, s. 102]. Wskaźniki rzetelności dla poszczególnych czyn-
ników zaprezentowano w tabeli (zob. tabela 3).

Tabela 3. Ocena rzetelności czynników modelu z  konstruktem „Dzielenie się opinią 
z innymi konsumentami”

Reliability statistics

Scale Cronbach’s Alfa
Social , 921

Altruistic , 848

Secure , 829

Word-of-mouth , 704

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu SPSS [IBM SPSS Statistics].

Można zauważyć, że wszystkie czynniki latentne mają wymagany poziom rzetelno-
ści. Badaniu poddano jeszcze moce dyskryminacyjne skal wewnątrz wyodrębnionych 
czynników (zob. tabela 4).

Tabela 4. Korelacja ogółem dla poszczególnych skal modelu z konstruktem  
„Dzielenie się opinią z innymi konsumentami”

Czynnik/
Składowa Skala Korelacja pozycji 

ogółem

Social

Potrzeba przynależności do grupy ,720

Potrzeba więzi z innymi ,681

Potrzeba unikania samotności ,682

Potrzeba bycia akceptowanym przez innych ,725

Potrzeba bycia zauważonym przez innych ,711

Potrzeba szacunku od innych
,761

Potrzeba samorealizacji ,753

Potrzeba własnego rozwoju ,753

Potrzeba podnoszenia kompetencji ,679
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Altruistic

Potrzeba bezinteresownego pomagania innym ,737

Potrzeba bycia dobrym człowiekiem ,802

Potrzeba rozwoju własnej duchowości ,629

Secure

Potrzeba bezpieczeństwa
,659

Potrzeba stabilizacji ,770

Potrzeba porządku ,645

Word-of-
Mouth

Upowszechnianie wśród rodziny i znajomych produktów, z których 
warto skorzystać ,381

Przekazywanie innym klientom informacji, że na danej firmie moż-
na polegać ,620

Wskazywanie osobom spoza rodziny i znajomych produktów, z któ-
rych warto skorzystać ,585

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu SPSS [IBM SPSS Statistics].

W analizie przyjęto, że rzetelność konstruktu może być uznana za wystarczającą, gdy 
wskaźnik korelacji będzie wyższy od wartości 0,3 – wówczas można uznać moc dyskry-
minacyjną za wysoką. Jak wynika z porównania danych, wartość progowa została osią-
gnięta w przypadku wszystkich skal (zob. tabela 5). Najniższą wartość (wciąż jednak po-
wyżej minimum) uzyskała skala „Upowszechnianie wśród rodziny i znajomych produk-
tów, z których warto skorzystać”. Po pominięciu tej skali, poziom rzetelności dla czynni-
ka word-of-mouth wzrósł nieznacznie, osiągając wartość 0,766, co nie skłania do usunię-
cia jej z grupy Word-of-Mouth.

Zakończenie

Podsumowując przedstawione rozważania i wyniki badań, można zauważyć, iż dziele-
nie się opinią z innymi konsumentami jest ciekawym aspektem współczesnych trendów 
w zachowaniach konsumenckich. Jakkolwiek w światowej literaturze przedmiotu można 
znaleźć interesujące wyniki badań odnoszące się do WOM, to jednak wyjaśnienie skłon-
ności konsumentów do dzielenia się opinią z  innymi przez pryzmat zaspokojenia po-
trzeb według hierarchii A. Maslowa jest swoistym novum. Z uwagi na powyższe, niniejsza 
praca spełnia, zdaniem autorów, założony cel i  jest próbą wypełnienia tej luki w opisie 
obszaru zachowań obywatelskich konsumentów, prezentując zagadnienie w kontekście 
identyfikacji czynników, które są odmienne pod względem statystycznym i mogą stano-
wić stymulanty dla angażowania się w WOM. 
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Omawiane w  artykule badania nie są wolne od ograniczeń. Jednym z  nich była 
względnie niewielka próba, a kolejnym – jej nielosowy charakter. W tym kontekście zary-
sowują się możliwe kierunki dalszych prac. W przyszłych badaniach można będzie zasto-
sować odmienne metody analizy statystycznej (np. analiza korelacyjna, regresji i mode-
lowanie równań strukturalnych) oraz oprzeć ją na większej próbie badawczej (n > 200). 
Poza obszarem badań eksploracyjnych prezentowanych w tym artykule pozostały także 
inne, specyficzne, przejawy CCB, co również wyznacza kierunek dalszych badań.
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Abstract: Personality traits are related to a large set of human activities, including online 

ones. In this study a relation between narcissism, its factors and various online activities was 
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Introduction

Personality traits describe enduring characteristics of individuals expressed under va-
rious circumstances [Kakaraki et al 2017, pp. 1–14]. They have been found to be related 
to a large set of human activities, also affecting online behaviours [Kayiş et al 2016, pp. 
35-40]. Narcissism is a trait of growing interest to miscellaneous researchers such as cli-
nical, social-personality, cognitive, industrial-organizational psychologists, and sociolo-
gists. It is a heterogeneous construct marked by a grandiose, self-centred view, extra-
version, a sense of entitlement, lack of empathy, egotism, a dominant, antagonistic in-
terpersonal style, but also by vulnerable dimensions [Lowe-Calverley & Grieve 2017; Ma-
dan 2014, pp. 1740-1745; Gentile et al 2013, pp. 1120-1136; Miller et al 2011, 1013–1042; 
Campbell et al 2002, pp. 358-368]. Narcissists, in order to keep a positive sense of self, 
behave in a charming, entertaining, assertive, and attention-seeking manner as well as 
they are exceptionally concerned about physical appearance. Still, narcissists evince vain, 
exhibitionist, self-aggrandising socially insensitive, selfish, hostile and aggressive beha-
viours and tend toward denigrating others and occurring dislike in longer acquaintances 
[Wurst et al 2017, pp. 280–306; Wang 2017, pp. 138–148; Marshall et al 2015, pp. 35–40; 
Czarna et al 2014, pp. 42–45; Back et al 2013, pp. 1013-1037].

Narcissism is not inevitably a  pathological trait, and narcissistic online activities 
may be perceived as an opportunity for the individual to go back to the tasks of sel-
f-development in a  safer environment than a  real world [Watts 2017, pp. 65–89; Morf 
& Rhodewalt 2001, pp. 177–196]. Notwithstanding, three narcissism-related needs may 
be satisfied by online activities: for attention and admiration, for self-disclosure and sel-
f-presentation, as well as for self-esteem [Blumer et al 2017]. The omnipresence of the In-
ternet leads to its problematic usage and online behaviours affect the individual’s per-
sonality, so analyses of online behaviours provide new insights into understanding this 
medium role in forming peoples personality [Błachnio et al 2017, pp. 269-275; Sumner et 
al 2012, pp. 386-393]. 

This concerns especially young people, constantly connected to the Internet, unable 
to see the difference between the real and virtual world, so called digital natives [Pren-
sky 2011, pp. 1–6]. They are very fluent and highly immersed in cyberspace, especially so-
cial networks – an inherent part of their lives that proffers virtual relationships that often 
become substitutes for a physical contact [Tapscott 2008, pp. 47–48]. It is crucial to rese-
arch their online behaviours and habits as they constitute a risk population [Kakaraki et 
al 2017, pp. 1–14].

Previous studies on digital narcissism are diversified and concern social networking 
sites [Moon et al 2016, pp. 22–25; Sheldon & Bryant 2016, pp. 89-97; Lee & Sung 2016, pp. 
347–351; Fox & Rooney 2015; pp. 161–165; Walters & Horton 2015; pp. 326–330; Buffardi & 
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Campbell 2008, pp. 1303-1314; Carpenter 2012, pp. 482-486], selfie pictures [McCain et 
al 2016, pp. 126–133; Charoensukmongkol 2016] or exposing personal information [Ahn 
et al 2015, pp. 375–381; Leung 2013, pp. 997–1006; Carpenter 2012, pp. 482-486; DeWall 
et al 2011, pp. 57–62; Bergman et al 2011, pp. 706-711; Mehdizadeh 2010, pp. 357–364]. 

Aim and hypothesis 

Basing on the current literature described above, we proposed following research qu-
estion: Does narcissism influence online behaviours of Polish digital natives? And if so, 
is this relation limited to narcissistic online behaviours only? In other words, we were 
aiming at broadening knowledge about this cohort online behaviours in the context of 
narcissism as narcissistic culture is widely spread within this age group [Wang 2017, pp. 
138–148].

We drawn hypothesis that narcissistic personality trait influences online behaviours 
including those typical for narcissists but also non-related with this trait.

Research methods

Measures
We used Narcissistic Personality Inventory (NPI-40) as it is an accepted and proper tool 
to investigate narcissistic personality traits in non-clinical populations [Rad 2015, pp. 84–
93]. It is a self-report questionnaire developed by Raskin and Terry [1988, pp. 890–902] 
that examine seven factors: exploitativeness, exhibitionism, entitlement, superiority, 
self-sufficiency, authority, and vanity. NPI-40 comprises of forty pairs of opposed state-
ments (one related and one unrelated to narcissism). Participants have to choose the sta-
tement that describes their attitude better, if it related to narcissism, scores with one po-
int. An average value for the whole test is calculated to estimate the level of narcissism, 
as well as each of its seven traits.

To evaluate online behaviours, we prepared a set of 23 activities. This set comprised 
of behaviour typical for narcissism as well as other traits (i.e. Internet addiction, psycho-
pathy, Machiavellianism, online disinhibition1). Participants had to declare if they use to 
perform them (using 4-point Likert scale: definitely agree, rather agree, rather disagree, 
definitely disagree). At the end, participant were asked to estimate amounts of their Fa-
cebook friends, Instagram followers, YouTube subscribers and daily average time spent 
online.

1 For more about the online disinhibition effect see: Suler 2004, pp.321–326.
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Sample and procedure
 A total of 384 randomly chosen subjects from the digital natives cohort participated in 
the study what made the sample representative for this group with p-value=0.05. Sam-
ple structure is presented on figure 1. We used Computer Assisted Web Interview (CAWI) 
to collect the data.

Figure 1. Sample structure

Source: own elaboration.

Depending on the number of grouping factors, the differences in the continuous va-
riables among independent observation groups were verified with Mann-Whitney U or 
Kruskal-Wallis tests and χ2 or Fisher’s test were used for categorical variables. Pearson 
correlations were calculated to evaluate the linearity of continuous variables.

Results

Table 1 presents descriptive statistics concerning narcissism among participants.

Table 1. Descriptive NPI-40 statistics

N Mean SD Min Q1 Median Q3 Max

  Total 384 14.46 7.047 0 9 14 19 34

  Authority 384 3.53 2.098 0 2 4 5 8

  Self-sufficiency 384 2.41 1.335 0 1 2 3 6

  Superiority 384 1.74 1.366 0 1 2 3 5

  Exhibitionism 384 1.96 1.753 0 0 2 3 6
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  Exploitativeness 384 1.67 1.296 0 1 2 3 5

  Vanity 384 1.04 1.095 0 0 1 2 3

  Entitlement 384 1.9 1.468 0 1 2 3 6

Source: own elaboration.

Due to large volume of data, only relations that have been statistically important will 
be further described. First, relations between narcissism and a set of behaviours usual 
for this trait will be presented, and latter those not typical for this personal characteristic.

Narcissism-related behaviours
Table 2 presents a  group of behaviours typical for narcissistic trait and their relations 
to high level of narcissism. It also describes relations to narcissism’s seven factors when 
they occurred. The survey included five online behaviours related to narcissism and all of 
them are found to be related to high level of this trait.

Table 2. Relations between high level of narcissism and narcissistic online behaviours

Online behaviour P-value Narcissistic traits related to the behaviour

Possessing a public 
Instagram account

p<0.001 Authority (p=0.003), Exhibitionism (p=0.001), Exploitativeness 
(p<0.001), Vanity (p=0.04), Entitlement (p=0.035)

Urging for high num-
ber of likes, subscri-
bers, followers

p<0.001 Authority (p<0.001), Self-sufficiency (p=0.007), Superiority (p=0.018), 
Exhibitionism (p<0.001), Exploitativeness (p=0.006), Vanity (p=0.004), 
Entitlement (p<0.001)

Possessing a blog or 
video blog

p<0.001 Authority (p=0.039), Superiority (p=0.01), Exhibitionism (p=0.001), 
Exploitativeness (p=0.001), Entitlement (p=0.008)

Feeling like an cele-
brity online

p<0.001 Authority (p=0.002), Superiority (p<0.001), Exhibitionism (p<0.001), 
Exploitativeness (p=0.002), Vanity (p=0.004), Entitlement (p<0.001)

Possessing plenty of 
online acquaintances

p=0.01 Self-sufficiency (p=0.005), Exploitativeness (p=0.004), Entitlement 
(p=0.03)

Source: own elaboration.

Narcissism-unrelated behaviours
Eighteen behaviours unrelated to narcissism were included into survey’s questionnaire. 
Among them, 14 were associated with high level of narcissism as presented in Table 3.

Narcissism as a Determinant of Deviant Online Behaviours among Digital Natives
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Table 3. Relations between high level of narcissism and non-narcissistic online behaviours

Online behaviour P-value Narcissistic traits related to the behaviour

Being an hater p<0.001 Authority (p=0.002), Self-sufficiency (p=0.019), Superiority (p=0.004), 
Exhibitionism (p<0.001), Exploitativeness (p<0.001), Entitlement 
(p<0.001)

Persecuting and stal-
king others 

p<0.001 Self-sufficiency (p=0.028), Superiority (p=0.019), Exhibitionism (p=0.027), 
Exploitativeness (p=0.001), Entitlement (p<0.001)

Using a false identity p<0.001 Self-sufficiency (p=0.037), Superiority (p=0.001), Exhibitionism (p=0.08), 
Exploitativeness (p=0.019), Entitlement (p<0.001)

Feeling happy online p<0.001 Superiority (p=0.003), Exhibitionism (p<0.001), Vanity (p=0.002), Entitle-
ment (p<0.001)

Acquiring unnecessa-
ry purchases

p=0.022 Authority (p=0.02), Vanity (p=0.028), Entitlement (p=0.021)

Feeling anonymous 
and unpunished

p<0.001 Authority (p=0.001), Self-sufficiency (p=0.008), Superiority (p=0.009), 
Exploitativeness (p<0.001)

Evincing aggressive 
behaviours

p<0.001 Authority (p<0.001), Self-sufficiency (p=0.009), Superiority (p=0.018), 
Exhibitionism (p<0.001), Exploitativeness (p=0.006), Vanity (p=0.004), En-
titlement (p<0.001)

Searching for ero-
tic or pornographic 
content

p<0.001 Authority (p=0.047), Exhibitionism (p=0.012), Exploitativeness (p<0.001), 
Entitlement (p<0.001)

Gambling p<0.001 Superiority (p=0.009), Exhibitionism (p=0.003), Exploitativeness 
(p=0.002), Entitlement (p<0.001)

Dreaming of hacking 
a website

p<0.001 Authority (p=0.031), Self-sufficiency (p=0.015), Superiority (p<0.001), 
Exhibitionism (p=0.003), Exploitativeness (p<0.001), Entitlement 
(p<0.001)

Perceiving online re-
ality as more impor-
tant than a real life

p<0.001 Self-sufficiency (p=0.021), Exhibitionism (p=0.005), Exploitativeness 
(p<0.001), Vanity (p=0.022), Entitlement (p<0.001)

Perceiving the Inter-
net as a necessity in 
everyday life

p=0.009 Exhibitionism (p=0.011), Exploitativeness (p=0.003), Entitlement 
(p=0.009)

Using the Internet to 
manipulate others

p<0.001 Authority (p=0.016), Self-sufficiency (p=0.002), Superiority (p<0.001), 
Exhibitionism (p<0.001), Exploitativeness (p<0.001), Vanity (p=0.006), En-
titlement (p<0.001)

Possessing a feeling 
of power online

p<0.001 Authority (p=0.011), Self-sufficiency (p=0.038), Superiority (p<0.001), 
Exhibitionism (p<0.001), Exploitativeness (p<0.001), Vanity (p<0.001), En-
titlement (p<0.001)

Source: own elaboration.

Figure 2 presents results of Pearson’s correlation test including following variables: 
amounts of their Facebook friends, Instagram followers, YouTube subscribers and daily 
average time spent online. A weak positive correlation was found between high level of 
narcissism and the number of Facebook friends (p<0.01).
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Figure 2. Pearson’s correlation test results

Note. * – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001

Source: own elaboration.

Discussion and conclusions

In this study, participants were diagnosed in case of possessing high level of narcissism. 
Then they declared their online behaviours. On this basis, the analysis concerning rela-
tions between narcissism, its’ seven traits and online activities was made. A set of twen-
ty three behaviours was included into research, among which 19 (82.60%) were found to 
be related with highly developed narcissism.

The prediction that a narcissistic personality trait influences online behaviours inc-
luding those typical for narcissists but also non-related with this trait was supported in 
this study and provides an answer to research question. All narcissistic online behaviours 
were highly (with p<0.001) related to highly developed narcissism. But, what is more, 14 
of 18 activities (77.77%) not typical for narcissists were also associated with high level of 
this personality trait. Among these activities some regarded psychopathy2 and aggres-
sion (i.e. “Being an hater”, “Persecuting and stalking others”, “Evincing aggressive beha-
viours”), Machiavellianism3 (“Using the Internet to manipulate others”, “Possessing a fe-
eling of power online”, etc.), online disinhibition (i.e. “Using a false identity”, “Acquiring 
unnecessary purchases”), and Internet addiction (“Feeling happy online”, “Perceiving 
online reality as more important than a real life”, etc.). These findings seem to prove that 

2 Based on LSRP test
3 Based on Mach-IV test
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relation between highly developed narcissism and evinced online behaviours is not stra-
ightforward as it can be associated with either narcissistic or non-narcissistic activities. 

It is also worth noticing that entitlement, exploitativeness, and exhibitionism were 
traits the most often correlated with online behaviours, while self-sufficiency and vani-
ty the least. All of narcissistic online activities were associated with high levels of explo-
itativeness and sense of entitlement. The rarest relations were found including sel-
f-sufficiency and vanity. According to psychopathy and aggression, they were the most 
strongly related to exploitativeness, and the weakest relation occurred with vanity. Onli-
ne disinhibition was usually associated with all traits, with a minor influence of exhibitio-
nism and vanity. Machiavellian behaviour were related with all seven factors equally and 
activities typical for Internet addiction were the most often identified with sense of enti-
tlement, and the least with authority as well as self-sufficiency.

Although this study provides a contribution to the literature concerning online ac-
tivities, some limitations must be taken into account when drawing conclusions. Altho-
ugh NPI-40 is commonly accepted in narcissism diagnosis [Rad 2015, pp. 84–93], some 
shorter versions exists (i.e. including 13 or 16 items) [Gentile et al 2013, pp. 1120-1136] and 
it can’t be excluded that they could provide results with different outcomes. The study 
possesses also the limitations specific for self-report measurement: the researcher was 
unable to control for the truthfulness of the data collected, so the possibility that parti-
cipants marked “preferable” ones can’t be expelled. Thus, self-reported data may be less 
reliable and more biased.

Overall, this paper contributes to the understanding of how narcissistic characte-
ristics predict online behaviours. It could be useful for psychologists, sociologists, co-
aches, and psychiatrists but also for web users themselves.
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Consumers’ Attitudes Towards E-services –  
Stagnation or Change? 

Abstract: Life servitisation has become real. At present the key question is not: do we talk 

about the development of services in general (the development of supply of services, the 

development of demand for services)?, but the questions is: what services keep developing 

and what increase is meant? Both the development of information society as well as the 

knowledge economy constitutes the basis for the development of services provided elec-

tronically (e-services). The consumers’ interest in purchase/consumption of e-services in Po-

land has been observed for over ten years. The objective of the article is the recognition of 

consumers’ attitudes towards e-services, including the attempt to define if they were affec-

ted by any changes in the recent years. The results of own research conducted in 2012 and 

2017 have been demonstrated in the article. 

Key words: attitudes, consumer, e-services

Wstęp

Zmiany technologiczne mają coraz większe znaczenie dla rozwoju gospodarczego, co 
przekłada się na innowacyjność podmiotów rynkowych, zarówno po stronie podaży 
(producentów, pośredników), jak i popytu (konsumentów indywidualnych i  instytucjo-
nalnych). Przejawem innowacyjności jest między innymi wirtualizacja życia społeczno-
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gospodarczego oraz jej wymierny dowód w postaci rozwoju rynku usług świadczonych 
drogę elektroniczną (e-usług). Rozwój rynku e-usług jest bezpośrednio związany z roz-
wojem – ewolucją społeczeństwa informacyjnego. 

Tak jak zmienia się rynek, tak zmieniają się postawy konsumentów, zarówno wobec 
samego rynku, jak i podmiotów podaży czy przedmiotów rynku. Postawy konsumentów 
badane są w celu poznania systemu ocen odzwierciedlających ich potrzeby i upodoba-
nia. Postawa jest zmienną porządkową, a jej możliwymi kategoriami pomiarowymi opi-
su są sformułowania typu: „bardziej”, „mniej” itp. Uporządkowanie grupy badanych kon-
sumentów od postawy najbardziej (w danej grupie osób) negatywnej do najbardziej po-
zytywnej jest punktem wyjściowym do dalszych analiz, np. dotyczących wpływu po-
staw na realne zachowania nabywcze. 

Celem artykułu jest rozpoznanie postaw konsumentów wobec e-usług, w tym próba 
określenia czy w ostatnich latach postawy te uległy zmianie. W artykule wykorzystano 
wyniki badań field i desk research. Ze źródeł wtórnych zaprezentowano dane dotyczą-
ce funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce gromadzone przez Głów-
ny Urząd Statystyczny. Źródła pierwotne stanowią dane ilościowe zebrane w 2012 i 2017 
roku techniką ankiety on-line (WEB) wśród konsumentów e-usług w Polsce. 

Postawy konsumentów – wybrane zagadnienia teoretyczne

Postawy są ważnym czynnikiem psychologicznym mającym wpływ na zachowania kon-
sumentów. W literaturze można znaleźć wiele ich definicji, które pochodzą z różnych dys-
cyplin i szkół naukowych. Postawa może być określona jako „pewien względnie stały sto-
sunek emocjonalny lub oceniający do przedmiotu, bądź też dyspozycja do występowa-
nia takiego stosunku, wyrażająca się w kategoriach pozytywnych, negatywnych lub neu-
tralnych” [Mika 1984]. To także „indywidualna predyspozycja do oceniania przedmiotu 
bądź pewnego aspektu świata w korzystny lub niekorzystny sposób” [Antonides, van Ra-
aij 2003]. Postawa jest trwałą oceną ludzi, obiektów, idei, sytuacji itp. Postawy określa się 
także jako „względnie stałe skłonności do pozytywnego lub negatywnego ustosunko-
wania się do obiektu postawy” [Wojciszke 2002]. Odnoszą się do przedmiotów i zjawisk 
w otoczeniu, a zachowania konsumentów są uzewnętrznieniem się ich postaw.

Na postawy składają się trzy komponenty [Marody 1976]:
 · komponent poznawczy, tj. wiedza i przekonania dotyczące przedmiotu postawy,
 · komponent afektywny (emocjonalno-oceniający), tj. uczucia w stosunku do przed-

miotu postawy – przejawia się w upodobaniach i preferencjach,
 · komponent behawioralny (motywacyjny), tj. zachowanie intencjonalne bądź zacho-

wanie realne wobec przedmiotu postawy.
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Postawy konsumentów wobec e-usług – stagnacja czy zmiana?

Należy zwrócić jednak uwagę na rozróżnienie tendencji do zachowania (rozumia-
nych jako deklarowana chęć jego wykonania) oraz zachowania (co wynika z często ob-
serwowanej rozbieżności pomiędzy tymi elementami) (rys. 1).

Rysunek 1. Struktura postawy

 przekonania 

emocje 

tendencje do 
zachowania 

zachowanie 

 

Źródło: [Jachnis, Terelak 1998].

W  nawiązaniu do komponentów postaw warto zwrócić uwagę na ich własności 
[Churchill 2002]:

 · postawa jest predyspozycją do reagowania na obiekt, a nie faktycznym zachowa-
niem wobec tego obiektu;
 · postawa jest trwała w czasie;
 · postawa jest zmienną uśpioną, która powoduje konsekwencje w zachowaniu wer-

balnym lub fizycznym;
 · postawie przysługuje prymat ukierunkowania (związana jest z preferencjami odno-

szącymi się do ocen obiektu albo odczuć wobec obiektu). 
W badaniach poszczególnych komponentów postaw konieczne staje się ustalenie 

zbioru obserwowalnych wskaźników poddawanych pomiarowi. Badania postaw pole-
gają na analizie obserwowalnych reakcji respondentów na określone sytuacje. Postawy 
przyjmują wartości mieszczące się w przedziale: „postawa skrajnie pozytywna – posta-
wa zdecydowanie negatywna”. Można je mierzyć za pomocą różnych skal, w tym nomi-
nalnych i porządkowych. W badaniach postaw korzysta się także z wyższego poziomu 
pomiaru (przedziałowego i stosunkowego) wykorzystując do tego celu skalę Thurstone-
’a oraz skalę stałej sumy [Sagan 2004]. W badaniach postaw konsumentów często podej-
muje się próby modelowego ujęcia tego zagadnienia. W literaturze znanych jest wiele 
modeli postaw, wśród których należy wymienić model ELM (Elaborated Likelihood Mo-
del), model Fishbeina, model racjonalnego działania (model of reasonable action) Fishbe-
ina i Ajzena [Kaczmarczyk 2007; Sagan 2004]. 

Pomimo tego, że jedną z własności postaw jest ich trwałość w czasie, to nie oznacza 
to, że nie mogą ulegać zmianom. To właśnie czas, jak również inne determinanty mogą 
wpływać na ich modyfikację. Zmiany te często następują szybciej w stosunku do no-
wych zjawisk czy nowych produktów pojawiających się na rynku. Przykładem mogą być 
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e-usługi – kategoria usług świadczonych elektronicznie, która na naszym rynku obecna 
jest od kilkunastu lat. 

E-usługi – próba identyfikacji

Kategoria e-usług jest coraz częściej definiowana w  literaturze. Podjęli się jej m. in. 
K.K. Boyer, R. Hallowell, A.V. Roth [2002], R. Järvinen, U. Lehtinen [2004], K.D. Hoffman, 
J.E.G. Bateson [2007], A. Henten [2008] czy Te-Hsin Liang [2011]. Za e-usługi uzna-
je się „nową formułę świadczenia usług, a  tym samym zaspokajania potrzeb, przy wy-
korzystaniu Internetu, od momentu kontaktowania się firmy z  klientem (indywi-
dualnym lub instytucjonalnym) w  celu przedstawienia oferty, poprzez zamówie-
nie usługi, jej świadczenie i  kontakt po wykonaniu usługi” [Dąbrowska 2008, s. 44]. E-
usługi to także „forma świadczenia usług przy wykorzystaniu Internetu, zawierająca  
w szczególności prezentację usługi, zamówienie usługi, zapłatę za usługę oraz korzystanie  
z usługi przez Internet, z zastrzeżeniem, że w przypadku wybranych usług korzystanie  
z nich (konsumpcja) odbywa się w świecie rzeczywistym (niewirtualnym)” [Wolny 2013, s. 16]. 

Za e-usługi uznaje się wyłącznie usługi, które: polegają na wysyłaniu i odbieraniu da-
nych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunika-
cyjnych; świadczone są na indywidualne żądanie usługobiorcy (zindywidualizowane); 
realizowane są bez konieczności przebywania obu stron jednocześnie w tej samej loka-
lizacji (zdalnie) oraz spełniają warunek konkretnej odpowiedzi na konkretnie postawio-
ne zapytanie czy zamówienie [Wolny 2012, s. 79]. 

Ze względu na ich specyfikę wyróżnia się następujące typy e-usług oferowanych na 
rynku [Wolny 2013, s. 17–18]: 

 · usługi świadczone tradycyjnie i on-line – każdy element procesu świadczenia usługi 
może odbywać się tradycyjnie i w Internecie);
 · usługi świadczone wyłącznie on-line – wszystkie elementy procesu świadczenia 

(prezentacja usługi, zamówienie usługi, zapłata za usługę, korzystanie z usługi) odby-
wają się w Internecie;
 · usługi sprzedawane on-line, ale świadczone tradycyjnie – prezentacja usługi, zamó-

wienie i zapłata za nią odbywa się w Internecie, a korzystanie z usługi w świecie rzeczywistym. 
Zakres świadczonych na rynku e-usług jest szeroki. W  literaturze oraz w  aktach 

prawnych można odnaleźć wiele przykładów takich usług. Najczęściej w klasyfikacji e-
usług wymienia się: e-administrację, e-bankowość, e-edukację, e-kulturę, e-turystykę, e-
ubezpieczenia, e-zdrowie [Dąbrowska 2008; Dąbrowska, Janoś-Kresło, Wódkowski 2009; 
Szopiński 2012; Wolny 2012]. Charakterystykę wybranych e-usług wraz z przykładowy-
mi czynnościami dokonywanymi w ich ramach w Internecie przedstawiono w tabeli 1.

Robert Wolny
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Tabela 1. Charakterystyka wybranych e-usług

E-usługi Przykłady czynności dokonywanych w Internecie

e-administracja pobieranie i składanie formularzy, pozyskiwanie informacji, rozliczenie podatku

e-bankowość otwieranie rachunków i lokat, zaciąganie kredytów, dokonywanie przelewów, spłata 
kredytów i kart kredytowych

e-edukacja
nauka na kursach i szkoleniach tematycznych, nauka języka, studiowanie na studiach 
licencjackich, studiowanie na studiach magisterskich, studiowanie na studiach pody-
plomowych 

e-kultura
zwiedzanie wirtualnego muzeum i galerii, oglądanie filmów i spektakli, czytanie i słu-
chanie książek, czytanie gazet i czasopism, słuchanie radia, oglądanie telewizji, słu-
chanie muzyki, oglądanie wideoklipów, sprawdzanie repertuaru, kupowanie biletów 

e-turystyka kupowanie wycieczek, rezerwacja miejsc noclegowych, odprawa on-line, kupowanie 
biletów autobusowych, kolejowych i lotniczych

e-ubezpieczenia obliczanie składki ubezpieczenia, zakup ubezpieczeń, zgłaszanie szkody, pozyskiwa-
nie informacji o odszkodowaniu

e-zdrowie
wyszukiwanie informacji dotyczących profilaktyki zdrowotnej, sprzedawanie leków, 
sprzedawanie sprzętu medycznego, monitorowanie stanu zdrowia, wyszukiwanie le-
karzy specjalistów oraz przychodni i poradni, zapisy na wizyty

Źródło: opracowanie własne. 

Dokonując klasyfikacji e-usług można przyjąć kryterium przeznaczenia (konsumen-
ta, do którego są kierowane). Biorąc pod uwagę rodzaj świadczonych e-usług można 
uznać, że wszystkie z nich mogą być świadczone zarówno konsumentom indywidual-
nym jak i instytucjonalnym. Różnica będzie jednak w zakresie ich świadczenia. 

Wyniki badań

Zmiany postaw konsumentów wobec e-usług są pochodną zmian wynikających ze sto-
sunku konsumentów do Sieci i  szerzej określanych technologii ICT. W ostatnich latach 
w Polsce Internet, urządzenia i aplikacje mobilne miały wpływ na zmiany zachowań pod-
miotów rynkowych w wielu wymiarach, jak również na postawy wobec nich. Dynamicz-
ny rozwój ICT znajduje szerokie zastosowanie w  sektorze usług, a  jego modernizacja 
technologiczna determinuje poziom nowoczesności całej gospodarki. Nie pozostaje to 
bez wpływu na postawy konsumentów wobec nowoczesnych technologii, które coraz 
częściej ułatwiają funkcjonowanie na rynku. O stanie rozwoju ICT w Polsce może świad-
czyć poziom wskaźnika DESI (Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego1). 
W 2017 roku Polska zajmuje 23 miejsce wśród państw Unii Europejskiej ze wskaźnikiem 
1 Digital Economy and Society Index opracowany przez Komisję Europejską jest indeksem, który służy ocenie 
rozwoju krajów UE w zakresie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Zagregowano w nim zestaw 5 
współczynników dotyczących: łączności, kapitału ludzkiego, korzystania z Internetu, integracji technologii cy-
frowych i cyfrowych usług publicznych. Wskaźnik przyjmuje wartości w przedziale (0, 1), a im wyższa jego war-
tość, tym lepszy jest poziom cyfryzacji [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi].

Postawy konsumentów wobec e-usług – stagnacja czy zmiana?
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na poziomie 0,43 (przy średniej dla wszystkich państw UE wynoszącej 0,52) [https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland]. Upowszechnienie techno-
logii ICT szczególnie w sektorze usług decyduje o stopniu rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego i e-gospodarki. 

O rosnącym zainteresowaniu ICT wśród konsumentów świadczą dane dotyczące ko-
rzystania przez nich z Internetu. W latach 2012–2017 obserwuje się stały wzrost odsetka 
takich osób (z 67,6% w 2012 roku do 80,4% w 2017 roku). Regularnie z Internetu korzy-
sta obecnie podobny odsetek mężczyzn i kobiet. Najmniejszy odsetek korzystających 
znajduje się w przedziale osób w wieku powyżej 65 lat (36,4% w 2017 roku), a najwięk-
szy w przedziale do 24 lat (99,7% w 2017 roku). W przedziale osób powyżej 65 roku ży-
cia w badanych latach obserwuje się największy wzrost odsetka osób regularnie korzy-
stających z Internetu. W 2017 roku korzystało z niego co najmniej 1 raz w tygodniu nie-
mal 99% osób z wyższym wykształceniem, prawie 3/4 osób z wykształceniem podsta-
wowym i około 2/3 z wykształceniem podstawowy i zawodowym (tab. 2).  

Tabela 2. Osoby regularnie1 korzystające z Internetu w latach 2012–2017 (w %)

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ogółem 67,6 68,0 71,9 72,9 77,7 80,4

w tym wg

płci
mężczyźni 68,7 69,2 72,5 74,4 78,5 80,9

kobiety 66,7 67,0 71,4 71,6 77,0 79,9

wieku

16–24 lat 98,4 98,9 98,8 99,2 99,3 99,7

25–34 lat 94,4 94,7 96,8 96,8 96,0 98,0

35–44 lat 84,7 85,6 89,0 89,0 92,7 94,8

45–54 lat 63,8 65,2 69,5 72,3 75,7 79,1

55–64 lat 39,7 41,1 49,3 55,9 56,5 60,2

65–74 lat 18,4 20,6 25,9 26,4 31,8 36,4

wykształ-
cenia

podstawowe lub 
gimnazjalne 42,7 43,8 48,8 51,9 57,7 62,2

średnie 65,9 64,9 69,0 69,0 74,5 77,4

wyższe 95,3 95,6 97,2 97,9 98,4 98,6

1 co najmniej raz w tygodniu

Źródło: [Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych…. ]

Robert Wolny
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Wzrost odsetka konsumentów korzystających z Internetu przekłada się na liczbę ku-
pujących przez Internet. W latach 2012–2017 odsetek osób zamawiających przez Inter-
net dobra i usługi do własnego użytku prywatnego wzrósł o 16,2 punktu procentowe-
go (z 40,0% do 56,2%). Mniejszy wzrost odnotowano w przypadku wyszukiwania infor-
macji przez konsumentów o towarach lub usługach (58,4% w 2017 roku, w porównaniu 
do 47,5% w 2012 roku) (tab. 3).

Tabela 3. Wybrane cele korzystania konsumentów z Internetu w latach 2012–2017 (w %)

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wyszukiwanie informacji o towarach lub 
usługach 47,5 45,5 50,1 42,2 56,6 58,4

Dokonywanie zakupów towarów lub usług 
przez Internet 40,0 42,0 45,1 47,6 52,9 56,2

w tym w ciągu ostatnich 3 miesięcy 20,8 22,6 24,5 24,1 30,7 33,1

od 3 miesięcy do 12 miesię-
cy temu 9,6 9,0 9,7 12,8 11,2 11,9

ponad rok temu 9,6 10,4 10,9 10,7 11,0 11,2

Źródło: [Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych….]

Próbę szacowania zmian postaw konsumentów wobec e-usług podjęto na podsta-
wie własnych badań bezpośrednich2 przeprowadzonych w 2012 roku i 2017 roku. Porów-
nując wyniki badań z tamtych lat należy mieć świadomość z ograniczeń jakie temu to-
warzyszą, a które związane są z tym, że przeprowadzono je na dwóch różnych próbach. 
Jednakże zastosowanie tej samej techniki badawczej, przeprowadzenie badań w opar-
ciu o to samo narzędzie oraz te same wielkość obu prób (N=1200 każda) pozwalają na 
dokonanie konfrontacji wyników. 

W badanych latach obserwuje się zmianę postaw respondentów wobec zakupu/ko-
rzystania z usług w Internecie. Znacząco spadł odsetek osób zgadzających się ze stwier-
dzeniem, że zakupy usług online są zbyt skomplikowane. Obserwuje się także wzrost 
pozytywnych opinii na temat oszczędności czasu i pieniędzy związanego z dokonywa-
2 Badania ilościowe w  2012 roku przeprowadzono techniką ankiety on-line (WEB) na próbie 1200 konsu-
mentów korzystających z e-usług. W badaniach wzięło udział niemal tyle samo kobiet (50,3%) co mężczyzn 
(49,8%). Wśród respondentów niemal 30% stanowiły osoby do 24 roku życia oraz w wieku 25–34 lat. Niemal co 
piaty respondent był w wieku 35–44 lat, a co siódmy powyżej 45 lat. Wykształceniem wyższym legitymowało 
się niemal 60% respondentów, a ponad 35% średnim. Badania ilościowe w 2017 roku przeprowadzono tech-
niką ankiety on-line (WEB) roku na próbie 1200 konsumentów korzystających z e-usług. W badaniach wzięło 
udział niewiele więcej kobiet (53,2%) niż mężczyzn (46,8%). Wśród respondentów ponad 30% stanowiły oso-
by do 24 roku oraz powyżej 45 lat. Co czwarty respondent był w wieku 25–34 lat, a niemal co szósty respon-
dent był w wieku 35–44 lat. Wykształceniem wyższym legitymowało się niemal 40% respondentów, a niemal 
47% średnim. 
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niem zakupu usług przez Internet (głównie wzrost odsetka respondentów zgadzających 
się na poziomie 5 i 6). Badani w 2017 roku częściej niż badani w 2012 roku przyznawali, 
że w Internecie mają dostęp do wielu usług oraz, że w przyszłości chętniej będą kupo-
wać usługi online niż tradycyjnie w placówkach usługowych. Z analizy danych wynika, 
że znacząco wzrósł odsetek respondentów, którzy przyznają się do tego, że obawiają się 
oszustw związanych z płatnościami za zakupy usług w Sieci. W 2012 roku było to 38,1% 
badanych, a w 2017 roku aż 81,8% (tab. 4). Obawy konsumentów są potęgowane przez 
liczne doniesienia medialne, jak i raporty z badań dotyczących tego typu oszustw. Dla 
przykładu w 2014 roku 62% Europejczyków obawiało się oszustwa finansowego w Inter-
necie [Consumer Security Risks Survey 2014].

Tabela 4. Postawy wobec zakupu/korzystania z usług w Internecie (w %) 

Wyszczególnienie
Ocena w 2012 roku Ocena w 2017 roku

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Zakupy usług w 
 Internecie są zbyt 
skomplikowane

2,8 1,6 3,4 6,1 6,3 16,5 63,3 4,3 6,4 8,6 11,1 17,3 26,5 25,8

Zakupy usług w  
Internecie pozwa-
lają zaoszczędzić 
czas

4,1 2,7 2,0 6,8 12,1 21,4 51,0 0,8 0,9 3,8 8,2 14,5 26,3 45,4

Zakupy usług w  
Internecie pozwa-
lają zaoszczędzić 
pieniądze

3,1 2,7 5,1 13,4 18,8 23,3 33,6 1,3 2,2 4,1 15,6 21,9 25,7 29,2

Zakupy w Inter-
necie ułatwia-
ją dostęp do wie-
lu usług

5,2 3,1 4,2 9,4 13,4 20,4 44,4 1,0 1,3 3,3 13,0 16,0 29,5 35,7

W przyszłości 
będę chętniej ku-
pować usługi w In-
ternecie niż trady-
cyjnie w placów-
kach usługowych

4,5 5,0 5,8 22,9 18,4 16,0 27,5 2,3 2,7 4,6 17,0 20,3 25,2 27,9

Obawiam się 
oszustw związa-
nych z płatnościa-
mi za usługi w In-
ternecie

11,5 18,5 16,2 15,6 14,8 10,8 12,5 1,5 2,5 4,7 9,5 19,1 26,4 36,3

Ocena na skali od 1 do 7, gdzie 1 to całkowicie się nie zgadzam, a 7 całkowicie się zgadzam.

Źródło: badania własne. 

Postawy konsumentów wobec zakupu/korzystania z e-usług przekładają się na ich 
realne zachowania nabywcze. W  badanych latach zaobserwowano wzrost zaintere-
sowania respondentów wszystkimi e-usługami. Z  najbardziej popularnej e-usługi (e-
bankowość) w badanych latach korzystało ponad 83% respondentów. W 2017 roku nie 
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odnotowano znaczącego wzrostu w  popycie na tą usługę. W  2017 roku zanotowano 
zdecydowanie większe zainteresowanie respondentów e-kulturą (ponad 80% w stosun-
ku 56,9% w 2012 roku). Tak duży wzrost zainteresowania respondentów nie powinien za-
skakiwać – popyt na rynku kultury w Polsce rośnie. Konsumenci coraz częściej dokonu-
ją rezerwacji i zakupu biletów do instytucji kultury przez Internet. Biorąc pod uwagę tyl-
ko jeden subrynek rynku kultury – rynek usług kinowych można zauważać, że liczba wi-
dzów kinowych w Polsce osiągnęła w 2016 roku 51,96 mln osób (wzrost w stosunku do 
roku poprzedniego o 13,48 pkt. procentowego). W porównaniu do 2012 roku liczba wi-
dzów w kinach wzrosła o niemal 14,5 mln osób [GUS 2013; GUS 2017]. Mniejszy wzrost 
popytu odmontowano na pozostałe e-usługi (od 8,2 punktu procentowanego w przy-
padku e-edukacji do 4,1 punktu procentowego w przypadku e-ubezpieczeń) (rys. 2). 

Popyt na e-usługi wyraża ujawnione przez nabywców zamiary korzystania/zakupu 
usług w  Internecie, będące wynikiem ujawnionych potrzeb, które w przypadku usług 
odpłatnych powinny być poparte funduszem nabywczym. Istotny wpływ na rozmiary 
zapotrzebowania na e-usługi oprócz postaw konsumentów mają determinanty podję-
cia zakupu/korzystania z usług w Internecie. Z wielu badań prowadzonych na ten temat 
wynika, że jedną z podstawowych przesłanek jest możliwość zakupu/korzystania z e-
usług 24 godziny na dobę (zalicza się do nich także wygoda dokonywania zakupu/ko-
rzystania z e-usług oraz oszczędność czasu) [Dąbrowska, Janoś-Kresło, Wódkowski 2009; 
Szopiński 2012; Wolny 2013]. Wzrost popytu na e-usługi zależy ponadto od spełnienia 
oczekiwań konsumentów, którymi kierują się przy korzystaniu z e-usług. Należą do nich: 
chęć skorzystania z e-usług najwyższej jakości; oszczędność środków finansowych przy 
zakupie oraz poświęcenie na zakup jak najmniejszej ilości czasu. 
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Rysunek 2. Kupowanie/korzystanie z usług w Internecie przez respondentów (w %)

Źródło: badania własne. 

W celu skorelowania determinant korzystania z e-usług z oczekiwaniami konsumen-
tów wykorzystano analizę korespondencji. Analiza korespondencji jest eksploracyjną 
techniką analizy tablic kontyngencji, która zmierza do odtworzenia odległości między 
punktami reprezentującymi wiersze i/lub kolumny w przestrzeni o mniejszej liczbie wy-
miarów przy jednoczesnym zachowaniu jak największej liczby pierwotnych informacji 
[Gatnar, Walesiak 2004, s. 284]. W analizie zestawiono to czego oczekują respondenci 
podczas kupowania/korzystania z e-usług w Internecie:

 · kupowania/korzystania z usług jak najwyższej jakości (A);
 · wydania na usługę jak najmniej pieniędzy/oszczędzania pieniędzy (B);
 · poświęcania na kupienie/korzystania z usług jak najmniejszej ilości czasu (C);

z determinantą kupowania/korzystania z e-usług, jaką jest możliwość zakupu/korzy-
stania z usług 24 godziny na dobę. Jako miarę odległości wykorzystano odległość eu-
klidesową, stosując przy tym normalizację symetryczną. W wyniku analizy ustalono, że 
pierwszy wymiar wyjaśnia 97,9%, natomiast drugi – 2,1% bezwładności (tab. 5).
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Tabela 5. Wyniki analizy korespondencji

Wymiar Wartość 
osobliwa Bezwładność

Proporcja bezwładności Ufność – wartość oso-
bliwa

Wyjaśniona Skumulowana
Odchyle-
nie standar-
dowe

Korelacja

2

1 0,282 0,080 0,979 0,979 0,012 0,017

2 0,041 0,002 0,021 1,000 0,008

Ogółem 0,081 1,000 1,000

Źródło: badania własne.

Pierwszy wymiar jest w największym stopniu wyjaśniany przez respondentów, któ-
rzy nadają rozważanemu czynnikowi rangę bardzo wysokiego wpływu (69,3%) oraz 
umiarkowanie wysokiego wpływu (22,9%). Drugi natomiast dotyczy respondentów, któ-
rzy nie potrafią ocenić wpływu możliwości zakupu/korzystania z usługi 24 godziny na 
dobę przy kierowaniu się wyborem sposobu zakupu/korzystania z usługi (tab. 6).

Tabela 6. Przegląd punktów wierszowych

Możliwość zakupu/
korzystania 
z usług 24 godziny 
na dobę

Masa Bezwładność

Udział

punktu w 
bezwładności wymiaru

wymiaru  
w bezwładności punktu

1 2 1 2 Ogółem

bardzo niski wpływ                       0,143 0,000 0,003 0,045 0,756 0,244 1,000

niski wpływ                           0,143 0,001 0,013 0,019 0,970 0,030 1,000

umiarkowanie niski 
wpływ                    0,143 0,003 0,031 0,073 0,952 0,048 1,000

ani niski ani wysoki 
wpływ                   0,143 0,003 0,017 0,796 0,498 0,502 1,000

umiarkowanie wyso-
ki wpływ                    0,143 0,018 0,229 0,005 1,000 0,000 1,000

wysoki wpływ                          0,143 0,001 0,014 0,060 0,919 0,081 1,000

bardzo wysoki wpływ                       0,143 0,055 0,693 0,002 1,000 0,000 1,000

aktywne ogółem 1,000 0,081 1,000 1,000

Źródło: badania własne.
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Biorąc pod uwagę kwestię najistotniejszego czynnika, na jakim zależy konsumentom 
przy zakupie/korzystaniu z usług w Internecie, pierwszy wymiar w największym stopniu 
tworzą respondenci, którym zależy na jak najmniejszej ilości czasu poświęcanego na tę 
czynność (61%). Drugi wymiar w największym stopniu tworzą respondenci, którym naj-
bardziej zależy na kupieniu/skorzystaniu z usługi jak najwyższej jakości (63,3%) (tab. 7).

Tabela 7. Przegląd punktów kolumnowych

Oczekiwania dotyczące 
kupowania/ korzystania 
z usług w Internecie

Masa Bezwładność

Udział

punktu w bezwładności 
wymiaru

wymiaru  
w bezwładności punktu

1 2 1 2 Ogółem

kupowanie/korzystanie 
z usług jak najwyższej 
jakości (A)

0,333 0,004 0,034 0,633 0,717 0,283 1,000

wydanie na usługę jak 
najmniej pieniędzy/
oszczędzanie pienię-
dzy (B

0,333 0,029 0,356 0,311 0,982 0,018 1,000

poświęcanie na 
kupienie/korzystanie 
z usług jak najmniejszej 
ilości czasu (C)

0,333 0,049 0,610 0,057 0,998 0,002 1,000

aktywne ogółem 1,000 0,081 1,000 1,000

Źródło: badania własne.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że respondenci, którym najbardziej za-
leży na skorzystaniu z usługi najwyższej jakości (A) to przede wszystkim osoby, dla któ-
rych możliwość zakupu/skorzystania z usługi 24 godziny na dobę ma ani niski ani wyso-
ki wpływ na decyzję o zakupie/skorzystaniu z usługi przez Internet. Z kolei respondenci, 
którym najbardziej zależy na oszczędzaniu pieniędzy (B) to przede wszystkim osoby, dla 
których możliwość zakupu/skorzystania z usługi 24 godziny na dobę ma bardzo niski, ni-
ski, umiarkowanie niski lub umiarkowanie wysoki wpływ na decyzję o zakupie/skorzy-
staniu z usługi przez Internet. Respondenci, którym najbardziej zależy na poświęcaniu 
na zakup/korzystanie z usługi jak najmniejszej ilości czasu (C) to osoby, dla których moż-
liwość zakupu/skorzystania z usługi 24 godziny na dobę ma wysoki lub bardzo wysoki 
wpływ na decyzję o zakupie/skorzystaniu z usługi przez Internet (rys. 3).
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Rysunek 3. Wyniki analizy korespondenci – mapa percepcji
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Źródło: badania własne.

Zakończenie

Przyszłość rynku usług w  Polsce należy do usług świadczonych/sprzedawanych  
w  Internecie. Z  analizy tendencji rynkowych oraz przeprowadzonych badań własnych 
wynika, że w przyszłości można spodziewać się wzrostu popytu na e-usługi. Rozwój ryn-
ku e-usług jest dowodem innowacyjności zarówno sposobu świadczenia usług, jak i in-
nowacyjnych zachowań konsumentów. Postawy konsumentów mają duży wpływ na po-
strzeganie i sposób świadczenia e-usług. Jak wynika z badań konsumenci coraz bardziej 
cenią oszczędność czasu i pieniędzy związaną z korzystaniem z e-usług. Doceniają ich 
szeroką ofertę w  Internecie oraz częściej przyznają, że w przyszłości będą z nich chęt-
nie korzystać. Z analizy korespondencji wynika, że z główną determinantą korzystania 
z e-usług, jaką jest możliwość zakupu/skorzystania z nich 24 godziny na dobę silnie sko-
relowane jest oczekiwanie konsumentów co do poświęcania na zakupy e-usług jak naj-
mniejszej ilości czasu. Biorąc pod uwagę to, że współcześni konsumenci to osoby bardzo 
ceniące sobie czas, a możliwość dokonywania zakupów w jak najkrótszym czasie jest dla 
nich kluczowa, to korzystanie z usług przez Internet jest dla nich bardzo dobrym rozwią-
zaniem. Odpowiadając na pytanie postawione w tytule artykułu można uznać, że mamy 

Postawy konsumentów wobec e-usług – stagnacja czy zmiana?



234

do czynienia ze zmianą postaw konsumentów. Można uznać, że postawy te są pozytyw-
ne, co przekłada się na ich zachowania nabywcze. Obserwuje się wzrost popytu, szcze-
gólnie na usługi w zakresie e-kultury. 
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Wprowadzenie

Handel elektroniczny w dzisiejszym świecie stanowi istotny element gospodarki świa-
towej i doczekał się wielu opracowań z zakresu swojego funkcjonowania – począwszy 
od analizy prostych wskaźników ekonomicznych, a  skończywszy np. na rozważaniach 
dotyczących nowoczesnego społeczeństwa. Nie ulega wątpliwości, że określone zacho-
wania uczestników handlu elektronicznego wpływają na jego rozwój, ale i sam fakt ist-
nienia handlu elektronicznego oddziaływuje na jego użytkowników. W niniejszym arty-
kule autorzy badają pewien wycinek wspomnianych interakcji, zwłaszcza w kontekście 
wykorzystania elektronicznych portali aukcyjnych. Wspomniane portale są miejscem 
sprzedaży dóbr w  drodze licytacji1, dzięki czemu stanowią doskonałe i  unikalne miej-
sce, gdzie następuje wycena dóbr – zwłaszcza dóbr unikalnych, często o bardzo trud-
nej do określenia cenie końcowej, zależnej od np. indywidualnych upodobań (ceny he-
doniczne)2. Celem artykułu staje się prześledzenie określonych zachowań, jak i pewnej 
charakterystyki użytkowników aukcji elektronicznych – co łącznie powinno w  znaczą-
cy sposób ułatwiać śledzenie procesu kształtowania się cen. W literaturze polskojęzycz-
nej nie ma zbyt dużo monografii przedstawiających problem funkcjonowania mechani-
zmów aukcyjnych w formach elektronicznych (zwłaszcza w relacjach B2C czy C2C). Część 
z tych pozycji ma charakter przeglądowy (np. Dziuba [2008]), występują także pozycje 
analityczne (np. Drabik [2007], Kuśmierczyk [2010]], czy też specjalistyczne (np. Kuśmier-
czyk [2013]). Oczywiście, w ramach wielu książek poświęconych szeroko rozumianej go-
spodarce elektronicznej poruszany jest temat sprzedaży aukcyjnej – ale opisy te dotyczą 
przede wszystkim technicznych mechanizmów przeprowadzania aukcji. Z kolei w kon-
tekście samych mechanizmów kształtowania się cen na dobra unikalne, można odnaleźć 
wiele interesujących artykułów poświęconych problemom wykorzystania hedonicznych 
modeli cen (np. Kompa, Witkowska [2014, ss. 165–182]). Prezentowany artykuł stanowi 
powiązanie tych dwóch nurtów.

1 Należy zauważyć, że nowoczesne portale aukcyjne często oprócz typowych licytacji udostępniają inne formy 
sprzedaży (np. opcję zakupu bezpośredniego) – często te inne formy mają już większe znaczenie, niż te zwią-
zane z mechanizmami licytacji (przykładowo w allegro.pl aukcje stanowią już od jakiegoś czasu nie więcej niż 
10% wszystkich ofert [Retailnet 2014]).
2 Ceny tego typu nazywane są cenami indywidualnych upodobań, cenami amatorskimi (szczególnie w nu-
mizmatyce i filatelistyce), a często – zwłaszcza w przypadku dzieł sztuki czy np. rynku nieruchomości – jako 
wspomniane ceny hedoniczne (obok cen, ważnym zagadnieniem jest także tworzenie indeksów tych cen – 
w czym pionierem był A.T. Court [1939, ss. 99–117]).
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Wykorzystanie mechanizmów aukcyjnych w analizie 
kształtowania się cen

Jak wspomniano, elektroniczne portale aukcyjne stanowią doskonałe miejsce umożli-
wiające uchwycenie wielu (choć oczywiście nie wszystkich i nie zawsze w sposób bezpo-
średni) czynników wpływających na kształtowanie się ceny. Wśród tych czynników moż-
na wyróżnić następujące grupy3:

 · Czynniki dotyczące „prestiżu” sprzedawcy. Analizie może być poddane doświadcze-
nie sprzedającego (np. biorąc pod uwagę czas rozpoczęcia działalności na portalu au-
kcyjnym) czy jego wiarygodność (oceniana np. na podstawie stosunku komentarzy 
pozytywnych do negatywnych).
 · Czynniki związane z  szeroko rozumianym promowaniem towaru. Analizie poddać 

można określone metody marketingowe (np. wyróżnienie aukcji, umieszczanie jej na 
pierwszym miejscu na liście wyszukiwania), ale i sposób prowadzenia aukcji (np. dłu-
gość trwania aukcji, wybór czasu końca aukcji).
 · Czynnik związane z „prestiżem” kupującego. W tym przypadku analizie można pod-

dać czynniki analogiczne do tych poruszanych w przypadku sprzedawcy.
 · Czynniki związane ze sposobem kształtowania się cen podczas licytacji. Jest to sze-

roka grupa czynników, takich jak np. liczba licytujących osób, liczba osób obserwują-
cych, czas i wysokość składanych ofert w czasie licytacji.

Celem szczegółowym stawianym przed niniejszym artykułem jest próba znalezienia 
odpowiedzi na pytania: jakie czynniki – i ewentualnie w jakim stopniu – mogą wpływać 
na kształtowanie się ceny końcowej w aukcji internetowej.

Metoda i sposób przeprowadzenia badania

W  badaniu zdecydowano się prześledzić opinie osób z  grupy wiekowej 19–24 lata. 
O przyjęciu takiej grupy zadecydowały inne badania wskazujące na to, że to właśnie ta 
grupa wiekowa charakteryzuje się największym odsetkiem osób dokonujących zakupów 
w polskich sklepach internetowych (53%). Co więcej, była to jedyna grupa, gdzie wspo-
mniany odsetek uległ zwiększeniu w  porównaniu do roku poprzedzającego4. Badanie 

3 Porównaj: Zakonnik, Czerwonka [2015, ss. 67–81].
4 Według dostępnych badań grupa 19–24 lat zazwyczaj łączona jest z grupą 15–18 lat. Jednakże w przedsta-
wianym artykule zdecydowano się na przyjęcie właśnie grupy 19–24 lat. Dane na podstawie Gemius [2016, 
s. 32]. 
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zostało przeprowadzone na grupie studentów w regionie łódzkim5. W badaniu wykorzy-
stano kwestionariusz ankiety w formie papierowej.

W celu wyznaczenia odpowiedniej liczebności osób decydującej o reprezentatyw-
ności uzyskiwanych wyników, skorzystano ze wzoru na minimalną liczebność próby:

Wzór 1. Wzór na minimalną liczebność próby

gdzie:

Nmin – minimalna liczebność próby;

Np – wielkość populacji, z której pochodzi próba;

α – poziom ufności (wartość dla α); 

f – wielkość frakcji; 

e – założony błąd maksymalny.

Źródło: Naukowiec.org [2017].

Według aktualnych badań GUS, obecnie w  Polsce jest 1  348  822 studentów [GUS 
2017]. Przy uwzględnieniu wielkości próby, odczytano wartość dla rozkładu normalne-
go – 1,96 (zakładając poziom ufności α=0,05). Wielkość frakcji założono na poziomie 0,5 
(poziom domyślny). Jako zakładaną wielkość błędu maksymalnego przyjęto przedział 
5%–10%. W efekcie końcowym – podstawiając dane do wzoru nr 1 – ustalono, że dla błę-
du e=5% liczebność próby powinna wynosić 384 osoby. Dla błędu o wielkości e=10% li-
czebność próby powinna wynosić 96 osób.

Badanie zostało zrealizowane w grudniu 2017 roku. Ankietę skierowano do 400 po-
tencjalnych respondentów. Otrzymano 115 zwrotów. Osiągnięto więc zamierzoną mini-
malną liczebność próby (zawierała się ona w przedziale <96,384>).

W  celu przeanalizowania uzyskanych odpowiedzi wykorzystano oprogramowanie 
IBM SPSS Statistics (wersja 24). W  analizie zastosowano proste miary statystyki opiso-
wej, wykorzystano również podstawowe testy statyczne oraz współczynniki przedsta-
wiające siłę związku. W przypadku testów wykorzystano testy niezależności z przyjętą 
parą hipotez:
 H0 : badane cechy są niezależne
 H1: ~ H0

5 W badaniu uwzględniono 3 szkoły wyższe z regionu łódzkiego (w tym jedną niepubliczną). Za wyborem gru-
py studentów decydowała uproszczona procedura przeprowadzenia badania, a poniekąd także fakt, że to wła-
śnie osoby z wykształceniem wyższym stanowią najliczniejszą grupę kupujących w polskich sklepach inter-
netowych (60%).
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Sprawdzianem hipotezy H0 była statystyka chi-kwadrat, która dla tablicy dwudziel-
nej określona jest wzorem przedstawianym poniżej:

Wzór 2. Statystyka testu chi-kwadrat dla tablic dwudzielnej

 

gdzie:

nij – liczebności empiryczne;

nij’ – liczebności teoretyczne.

Źródło: Ostasiewicz i in. [1997, s. 265].

W artykule, w części poświęconej prezentacji wyników, podawano obliczony poziom 
istotności dwustronnej (oznaczony przez p). Za istotne statystycznie uznawano wyniki 
nie przekraczające ustalonego poziomu (0,1). Rozstrzygając o sile związku, wykorzysta-
no stosowany w pakiecie SPSS współczynnik Tau-b Kendalla, obliczany wzorem poda-
nym poniżej:

Wzór 3. Współczynnik Tau-b Kendalla

gdzie:

Nc - rangi zgodne;

Nd – rangi niezgodne;

N0 – n*(n-1)/2 (gdzie n to liczebność);

N1 – współczynnik poprawki 1;

N2 – współczynnik poprawki 2.

Źródło: Knight [1966, ss. 436–439].

Współczynnik Tau-b Kendalla może osiągać wartość od -1 do 1, gdzie wartości bez-
względne od 0 do 0,2 mówią o bardzo słabej zależności, wartości od 0,2 do 0,4 o zależ-
ności dostrzegalnej ale stosunkowo słabej, od 0,4 do 0,7 o  zależności umiarkowanej, 
a wartości od 0,7 do 1 o zależności silnej [Sobczak 2006, s. 161]. W dalszej części artyku-
łu, przy prezentowanych wynikach podawano obliczoną wartość współczynnika (ozna-
czoną jako Tau-b). 
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Jako zmienne w badaniu przyjęto głównie wybrane czynniki przedstawione w punk-
cie drugim artykułu. Dodatkowo zebrano informacje o podstawowej charakterystyce ba-
danych osób (np. płeć) oraz częstotliwości i sposobie korzystania z portalu aukcyjnego.

Wyniki badań

Pytania wstępne
Wśród badanych osób 31 % zadeklarowało, że regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) 
dokonuje zakupów na portalu aukcyjnym. Z kolei aż 50% badanych stwierdziło, że zaku-
pów takich dokonuje przynajmniej kilka razy w roku. Dokładne wyniki zaprezentowano 
na wykresie poniżej:

Wykres 1. Odpowiedzi na pytanie ankiety – jak często dokonujesz zakupów na porta-
lu aukcyjnym?

(n=115)

Źródło: opracowanie własne.
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Kiedy analizę ograniczono tylko do osób, które brały kiedykolwiek udział w licytacji 
(a nie tylko dokonywały zakupów bezpośrednio, czyli wykorzystywały tzw. opcję „Kup 
teraz”) podział głosów był zauważalnie różny od wcześniej prezentowanego. Co praw-
da ponownie około połowa z badanych (46%) dokonywała zakupów kilka razy w roku, 
jednak już 52% respondentów deklarowało regularne zakupy na allegro.pl. Szczegóło-
we dane przedstawiono na zamieszczonym poniżej wykresie.

Wykres 2. Odpowiedzi na pytanie ankiety (tylko osoby licytujące) – jak często doko-
nujesz zakupów na portalu aukcyjnym?

(n=46)

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane informacje trudno jednoznacznie porównywać z wynikami innych dostęp-
nych badań6 – niemniej wydają się być dość zgodne7.

W uzupełnieniu informacji dotyczących ostatniego wykresu należy dodać, że w przy-
padku pytania czy respondent korzystał kiedykolwiek z  formy licytacji (kluczowej dla 
śledzenia procesu kształtowania się cen hedonicznych), podział odpowiedzi kształtował 

6 Prezentowane w artykule dane dotyczą trochę innego przedziału wiekowego i konkretnego portalu aukcyjnego.
7 Porównaj np.: Gemius [2016, s. 32]; Ceneo [2016, s. 3]. 
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się mniej więcej pół na pół – jednak z przewagą osób, które nigdy nie licytowały (56%)8. 
Autorom artykułu interesującą wydała się kwestia czy forma licytacji może być atrakcyj-
na dla kupującego sama w sobie (jako ta, która zapewnia np. dodatkowe emocje zwią-
zane z rywalizacją z innymi kupującymi). Odpowiedź w tej kwestii okazała się twierdzą-
ca. Wśród osób poddanych badaniu prawie 1/3 potwierdziła postawione przypuszcze-
nie. Co ciekawe, ograniczając grupę tylko do osób, które kiedykolwiek licytowały, odse-
tek ten zwiększył się nieznacznie (o 8 punktów procentowych – do 41%).

W formularzu ankiety zawarto jeszcze jedno pytanie z kategorii ogólnych. Wiązało 
się ono z często podnoszonym w literaturze problemem użytkowania tzw. snajperów 
w procesie licytacji dóbr (np. Szpringer [2005, ss. 122–125]). Snajper to program kom-
puterowy umożliwiający podanie ceny maksymalnej przez użytkownika i automatyczne 
zaoferowanie jej w portalu aukcyjnym np. na sam koniec trwania licytacji (licząc w ten 
sposób na to, że inni współlicytujący nie będą w stanie zareagować i przebić ceny). Ba-
danych zapytano więc, czy kiedykolwiek słyszeli o  takim systemie. Wśród wszystkich 
badanych (a dokładniej wśród tych którzy dokonali kiedykolwiek zakupu na allegro.pl) 
aż 1/5 odpowiedziała twierdząco. Ograniczając zakres badanych do osób kiedykolwiek 
kupujących w ramach licytacji, odsetek ten powiększył się o blisko 3/4 (czyli do ponad 
35%). Należy jednak zauważyć, że nadal wynosił tylko około 1/3 badanych – i co cieka-
we nie zmieniał się w zależności od tego czy respondent częściej, czy też rzadziej doko-
nywał zakupów.

Po pytaniach wprowadzających badani zostali zapytani o ocenę szeregu czynników9, 
które mogą wpływać na kształtowanie się ceny na aukcji internetowej. 

Pytania dotyczące czynników mogących wpływać na kształtowanie się cen
Wśród potencjalnych czynników mogących skłonić licytujących do podjęcia decyzji 
o  złożeniu konkretnej oferty w  ramach licytacji, wyróżnić można – jak już wspomina-
no – tzw. czynniki określające doświadczenie i zaufanie do sprzedającego. W badaniu, 
jako wyraziciela tej grupy czynników, wybrano liczbę pozytywnych komentarzy ocenia-
jących sprzedającego. Zgodnie z początkowym przypuszczeniem ponad 2/3 (67%) ba-
danych zadeklarowało, że pozytywna ocena sprzedającego może wpłynąć na wysokość 
składanej oferty końcowej w aukcji (co ważne, nie miało znaczenia czy respondent kie-
dykolwiek licytował na portalu aukcyjnym). 

8 Oczywiście fakt ten ograniczać może dokładność uzyskiwanych wyników – niemniej w określonych, kluczo-
wych kwestiach w analizie wyników uwzględniano np. jedynie osoby, które kiedykolwiek licytowały. Co wię-
cej – zastosowany we wzorze na minimalną liczebność próby współczynnik frakcji (0,5) okazał się dobrze do-
brany. 
9 Konkretne pytania nawiązywały do czynników umieszczonych w podrozdziale „Wykorzystanie mechani-
zmów aukcyjnych w analizie kształtowania się cen”. 
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Wśród czynników określających możliwe zachowania sprzedających mogące wpły-
wać na cenę końcową licytowanego dobra skupiono się na trzech kwestiach. Pierwszą 
z nich był aspekt marketingowy – zapytano o znaczenie wyróżniania aukcji (np. pierw-
sze miejsce na liście wyszukiwanych wyników). Co ciekawe zdania w tej kwestii były do-
kładnie podzielone (50% do 50%). Drugie pytanie z tej grupy dotyczyło łącznego cza-
su trwania aukcji, czyli czy dłuższe oferowanie przedmiotu może wpływać na uzyskaną 
cenę końcową. W tym przypadku odpowiedzi były już raczej twierdzące – ponad 2/3 ba-
danych (i 3/4 osób, które kiedykolwiek licytowały) potwierdziło postawione przypusz-
czenie. Ostatnim pytaniem z tej grupy, było pytanie dotyczące wyboru pory dnia (jak 
i samego dnia) końca aukcji, jako możliwego czynnika wpływającego na uzyskanie od-
powiedniej ceny finalnej. Także w przypadku tego pytania odpowiedzi były zdecydo-
wanie na „tak” – i to w większym stopniu niż w przypadku pytania poprzedniego (80%). 

Ostatnią grupą badanych czynników była grupa związana z – szeroko rozumianym 
– zachowaniem kupujących (w tym z ich doświadczeniem). Także w tym przypadku za-
dano trzy pytania. Pierwsze z nich dotyczyło tego, czy liczba osób biorących udział w li-
cytacji może wpływać na cenę końcową. W przypadku tej kwestii odpowiedzi były po-
dzielone – choć raczej ze wskazaniem na „nie” (ponad 55% nie dostrzegało tu zależno-
ści). Drugie z pytań dotyczyło tego, czy liczba osób, które przeglądały stronę aukcji (ale 
niekoniecznie licytowały) może wpływać na możliwość uzyskania większej ceny final-
nej. Odpowiedź wydaje się twierdząca (zdaje się, że im więcej osób było zainteresowa-
nych przedmiotem aukcji, tym cena końcowa może być większa) – jednakże responden-
ci tego nie dostrzegali (twierdziło tak blisko 3/4 badanych osób). W końcu ostatnie z py-
tań z tej grupy dotyczyło tego czy fakt, że współlicytują osoby z większym doświadcze-
niem może skłaniać do zaoferowania wyższej ceny w aukcji? Także i w tym przypadku, 
i to w tym samym stopniu co w pytaniu poprzednim, respondenci odpowiedzieli negatywnie.

W  kwestionariuszu pojawiło się także jedno pytanie dotyczące przypuszczalne-
go momentu kształtowania się ceny końcowej w aukcji (czyli kiedy, według badanych, 
można próbować przewidzieć końcową cenę jaka zostanie osiągnięta w aukcji). Bada-
ni w tym przypadku jednoznacznie stwierdzili, że nie potrafią tego ustalić. Ponad poło-
wa badanych (57%) odpowiedziała, że ceny praktycznie nie da się przewidzieć aż do sa-
mego końca trwania aukcji. Ewentualnie można spróbować to robić jedynie na bardzo 
krótki okres przed jej końcem (np. godzinę – w ten sposób odpowiedziało blisko 1/5 ba-
danych). Pełne wyniki uzyskane na podstawie tego pytania przedstawiono na wykresie 
poniżej.

Zachowania uczestników aukcji internetowych a proces kształtowania się cen –  
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Wykres 3. Odpowiedzi na pytanie ankiety – kiedy według Ciebie mniej więcej kształ-
tuje się cena końcowa w licytacji?

(n=115) 

Źródło: opracowanie własne.

Zależności statystyczne między wybranymi cechami mogącymi wpływać na cenę końcową
W tej części analizy przedstawiono wyniki weryfikacji hipotez o zależności poszczegól-
nych cech poddanych badaniu. W trakcie analizy wykryto kilkanaście istotnych zależno-
ści, choć należy nadmienić, że siła związku praktycznie zawsze była słaba (a w najlep-
szym przypadku umiarkowana)10.

W pierwszej części analiz wzięto pod uwagę zależność między częstotliwością doko-
nywania zakupów na portalu aukcyjnym a innymi, wybranymi cechami. Zależność słabą 
do umiarkowanej stwierdzono pomiędzy częstością dokonywania zakupów na portalu 
aukcyjnym a używaniem formy licytacji (p=0,000, Tau-b=0,363 – czyli im częściej użyt-
kownik dokonuje zakupów na portalu aukcyjnym, tym częściej skłony jest do udziału 
w licytacji, a rzadziej jest skłonny do wybierania wyłącznie opcji „Kup Teraz”). Zaobser-
wowano także zależność (cechująca się słabą siłą) między wielkością miejscowości z któ-

10 Jak wspomniano we wcześniejszej części artykułu, do analiz wykorzystano test niezależności oparty o chi-
kwadrat, natomiast o sile związku orzekano na podstawie współczynnika Tau-b Kendalla. 
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rej pochodzi respondent (p=0,21, Tau-b=0,187) a analizowaną częstotliwością dokony-
wania zakupów (wynika to stąd, że z portali aukcyjnych częściej korzystają mieszkańcy 
mniejszych miejscowości11).

Kolejnymi badanymi zależnościami były te związane z  dokonywaniem zakupów 
w formie licytacji. Zaobserwowano istotną dodatnią zależność między wybieraniem for-
my licytacji a użytkowaniem tzw. snajperów (p=0,001, Tau-b=0,397). Stwierdzono tak-
że, że osoby, które korzystają z formy licytacji widzą możliwość osiągnięcia wyższej ceny 
poprzez ustalanie odpowiedniego czasu trwania aukcji (p=0,048, Tau-b=0,219).

Sporo zależności stwierdzono w przypadku pytania dotyczącego atrakcyjności licy-
towania jako wartości samej w sobie dla licytujących. Osoby, które w wymienionym kon-
tekście należy uznać za po prostu lubiące licytować dostrzegały (siła związku była ni-
ska do umiarkowanej) możliwość uzyskania większej ceny końcowej w aukcji jeśli osoby 
współlicytujące można było określić jako doświadczone (p=0,007, Tau-b=0,385). Rozwa-
żana grupa badawcza podobnie dostrzegała możliwość uzyskiwania wyższej ceny po-
przez odpowiednio dobrany czas końca licytacji (p=0,099, Tau-b=0,217). Osoby lubiące 
licytować dostrzegały możliwość wpływu (choć i tu siła związku była dość słaba) długo-
ści czasu trwania aukcji na większą uzyskiwaną cenę końcową (p=0,068, Tau-b=0,232). 
Dopełnienie tego aspektu analizy może stanowić dostrzegana (w niskim stopniu) zależ-
ność między osobami z zamiłowaniem do uczestnictwa w licytacjach a płcią (to męż-
czyźni bardziej lubią licytować – p=0,037, Tau-b=0,245) oraz między wielkością miejsco-
wości pochodzenia badanego (im mniejsza miejscowość, tym większa skłonność do ko-
rzystania z formy licytowania, p=0,057, Tau-b=0,205).

Kończąc analizę dotyczącą relacji związanych z charakterystyką respondentów, war-
to jeszcze zwrócić uwagę na aktywność zawodową badanych osób. Osoby które nie 
podjęły jeszcze pracy uważały, że liczba licytujących może wpływać na oferowaną cenę 
końcową (p=0,074, Tau-b=0,206) – podobnie oceniały one wpływ liczby osób już prze-
glądających aukcje (p=0,004,Tau-b=0,320). O większej możliwej cenie końcowej uzyski-
wanej w aukcji (p=0,084, Tau-b=0,196) może także decydować – według niepracujących 
– czas końca aukcji. 

W  przypadku bezpośredniego pytania dotyczącego snajperów, obok wcześniej 
wspomnianych zależności, dostrzeżono jeszcze dwie. W  pierwszym przypadku użyt-
kownicy tych programów w słabym stopniu (ale istotnym statycznie), zanegowali możli-
wość podejmowania decyzji o ostatecznej składanej przez siebie ofercie cenowej w za-
leżności od pozytywnych komentarzy o  sprzedającym (p=0,028, Tau-b=0,311). Nato-
miast osoby te dostrzegały możliwość wpływu na własną oferowaną cenę maksymalną 
uwzględniając liczbę osób, które już przeglądały daną ofertę (im więcej takich osób, tym 
większa możliwa do zaoferowania cena) (p=0,075, Tau-b=0,232).
11 Co zgodne jest z innymi badaniami – Gemius [2016, s. 32]. 
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Kończąc przedstawianie dostrzeżonych zależności statystycznych, warto wspomnieć 
o związkach między odpowiedziami na pytania dotyczące wpływu określonych czynni-
ków na możliwość kształtowania się ceny końcowej w aukcji. Osoby, które dostrzegały 
możliwość zwiększenia własnej oferowanej ceny w aukcji w zależności od liczby licytu-
jących, wskazywały również na dwie możliwości. Po pierwsze na możliwość zwiększania 
ceny oferowanej w aukcji w zależności od liczby osób już przeglądających ofertę (prak-
tycznie była to jedyna stwierdzona w całym badaniu zależność o sile umiarkowanej – 
p=0,000, Tau-b=0,525). Po drugie, na możliwość zwiększania ceny w ofercie końcowej 
w aukcji w zależności od tego z kim współuczestniczy się w licytacji (udział osób bardziej 
doświadczonych może skłaniać do zaoferowania większej ceny – p=0,003, Tau-b=0,399). 
Zaobserwować można było także zależność między opiniami osób, które wskazywały 
na możliwości zwiększenia ceny końcowej ze względu na liczbę osób odwiedzających 
stronę aukcji a opiniami dotyczącymi możliwości zwieszenia ceny końcowej w kontek-
ście doświadczenia osób biorących współudział w licytacji (p=0,014, Tau-b=0,319). Tak-
że możliwość zwiększenia ceny w zależności od doświadczania osób współuczestniczą-
cych w licytacji wykazuje związek z dostrzeganiem specjalnie ustalanego czasu końca 
aukcji wpływającego na wyższą cenę finalną (p=0,040, Tau-b=0,279). Zauważyć moż-
na, że opinia odnośnie możliwości uzyskania większej ceny przez specjalne wyróżnianie 
oferty wiąże się (choć w słabym stopniu) z opinią o wpływie specjalnego doboru cza-
su końca aukcji na wielkość uzyskanej ceny końcowej (p=0,053, Tau-b=0,243). W końcu, 
wspomniana opinia o specjalnie dobranym czasie końca aukcji współwystępuje z opi-
nią o długości czasu trwania aukcji – co razem wpływać ma na cenę końcową (p=0,059, 
Tau-b=0,229).

Podsumowanie

Podsumowując uzyskane wyniki należy zauważyć, że badana grupa, zgodnie z przypusz-
czeniem, cechowała się znacznym doświadczeniem w  dokonywaniu zakupów na por-
talach aukcyjnych (w naszym przypadku allegro.pl) – jedynie niecałe 8% badanych ta-
kiego doświadczenia nie posiadało. W trakcie tworzenia kwestionariusza badania wyda-
wało się, że istotnym może być podział na osoby, które mają doświadczenie w korzysta-
niu z mechanizmu licytacji i na osoby, które dokonywały zakupów bezpośrednio (korzy-
stając z opcji „Kup Teraz”). W wielu aspektach badania rozróżnienie to nie było znaczące 
w kontekście uzyskiwanych wyników. Właściwie jedynie pytanie związane z użytkowa-
niem oprogramowania typu snajper ukazywało pewne różnice (tak w bezpośrednich od-
powiedziach, jak i w testach niezależności) – choć trudno się temu dziwić (osoby licytują-
ce używały narzędzi pozwalających na osiąganie lepszych wyników). W przypadku pytań 
dotyczących czynników mogących wpływać na cenę końcową w aukcji, uzyskiwano cza-
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sami nieintuicyjne odpowiedzi. Badani byli dość zgodni z tym, że lepsza opinia o sprze-
dającym może decydować o uzyskaniu wyższej ceny. Z kolei nie do końca zgadzali się ze 
skutecznością działań marketingowych (przynajmniej wybranych działań) stosowanych 
w celu uzyskania wyższej ceny końcowej w aukcji (być może inaczej byłoby w przypadku 
pytania, czy działania marketingowe wpływają na sam fakt sprzedaży dobra – nie było to 
jednak celem badania). Badani zgodzili się natomiast ze stwierdzeniem, że na cenę koń-
cową może wpływać umiejętnie wybrany moment końca, jak i długość trwania licyta-
cji. Ciekawymi w analizie okazały się odpowiedzi związane z pytaniami o to, czy np. licz-
ba licytujących, liczba obserwujących lub ich doświadczenie w oczach współlicytujących 
może skłaniać do zaoferowania wyższej ceny. W każdym przypadku (wśród ogółu osób 
badanych) uzyskiwano odpowiedzi negatywne. Wydaje się, że w praktyce cechy te – na-
wet jeśli niedoceniane przez ogół badanych – mają jednak przynajmniej pośredni zwią-
zek z osiąganą ceną końcową. 

Pewną korektę tych wniosków można przeprowadzić na podstawie testów niezależ-
ności. Co prawda testy potwierdziły wcześniej już opisywane i dostrzegane związki mie-
dzy wysokością ceny końcowej a czasem i długością trwania aukcji (w różnych podgru-
pach badanych), to jednak np. opinie osób niepracujących czy korzystających ze snajpe-
rów, dostrzegalnie korelowały dodatnio z odpowiedziami na pytania dotyczącymi liczby 
licytujących mogącej wpływać na cenę końcową. Godnym zauważenia było także to, że 
jeśli ktoś wyrażał opinię o istotności danej cechy (np. liczba licytujących wpływającą na 
cenę końcową), to często wskazywał również na istotność innych cech.

Konkludując należy dodać, że przedstawione w artykule czynniki stanowią zestaw 
zmiennych, które mogą zostać użyte przy tworzeniu hedonicznych modeli kształtowa-
nia się cen na dobra o trudnej do wyceny wartości.
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E-learning Project Management Based on IPMA 
Methodology

Abstract: Working with projects is still more commonly used in organizations of different 

kind. To be effective, the project management requires certain methodology and a special 

set of skills. Methodology enables planning and then executing the ideas, inserting them 

into a specific format and time frames. As e-learning projects are popular and often realized 

both for academic and business purposes, it is useful to have a set of tools and rules ena-

bling to implement it according to a specific order. The aim of this paper is to propose a con-

cept for e-learning project management with a direct implementation of the International 

Project Management Association standard. An example of phase model, stakeholders ana-

lysis and communication plan are presented.

Key words: e-learning, distance learning, project, methodology of e-learning, IPMA, project 

management, phase model

Introduction

The access to education improves constantly, still new projects are carried out. In the 
field of e-learning there can be noticed a dynamic growth, facilitated especially due to 
social, mobile, analytics, and cloud (known as SMAC) technologies. According to the la-
test market study released by Technavio, the size of the global corporate e-learning mar-
ket is predicted to reach an approximate amount of USD 31 billion in revenue by the end 
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of 2020. Also, the corporate eLearning market is expected to grow at a CAGR1 of 11.41% 
during the 2016 to 2020 period [Docebo 2016]. In academic e-learning still more inte-
rest is put on the open access, electronic resources development and e-courses creation 
process. To improve it, a good communication and management is needed. The project 
team has a lot of facilities since e-learning projects use IT. There are many tools enabling 
effective managing of the e-learning project. They facilitate sharing and managing reso-
urces, gathering and organizing feedback, creating checklists for the tasks. 

The process of an e-course development, requires sharing a lot of resources like fi-
les of large size and different media. A file management system is necessary then. In the 
field of file sharing the mostly commonly used tools are Google drive and Dropbox, that 
support all major file formats. Setting everyday tasks to meet long term goals calls for 
a good management system. To stay organized and in sync we can use Trello, which is 
free and enables real time collaboration, Asana, for teams to track their work and get 
results (even for complex projects), Smartsheet to plan, track, automate, and report on 
work, its key features are Gantt charts and calendar view as well as reports. On the per-
sonal level of managing the tasks, Remember The Milk and Evernote can be useful. In or-
der to review a developed e-course, organize and track all the comments, one can use 
course reviewers like zipBoard or Review My eLearning, as well as eBridge. All the IT tools 
mentioned above can help to manage the e-learning project effectively, but the core is 
the idea and professional attitude. Orderly structured project enables to see all its steps 
and required resources. To prepare the structure easily we can use certain methodology.

Project management methodology

A project management methodology is “a set of appropriate repeatable processes that 
help introduce consistency, flexibility and efficiency while improving quality in mana-
ging an enterprise’s (or department’s) projects. It typically consists of process descrip-
tions, templates, roles and responsibilities, Life Cycles and Work Breakdown Structures, 
together with other support information” [Goff 2013]. The reasons to use a methodolo-
gy are: improving alignment of projects to the strategy of the organization, increasing 
competitive advantage, producing better business results (faster and cheaper), suppor-
ting in requirements prediction, improvement of communication, assuring the best allo-
cation of the resources, identifying the PM knowledge, skill and competence needs, im-
proving skills and performance of project teams, improve stakeholders satisfaction with 
all projects. 

1 Compound annual growth rate (CAGR) is a business and investing specific term for the geometric progres-
sion ratio that provides a constant rate of return over the time period.
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One of the approaches including the above mentioned areas is the methodology of 
International Project Management Association (IPMA). Before we go to its main assump-
tions, let us focus on the general key success factors of a project. 

Key factors of Project Management success 

Education develops and changes its shapes as well as the complexity due to the integra-
tion with information and communication technologies (ICTs). E-learning, as a form of di-
stance education using ICT tools, becomes still easier to design and implement, though 
the success in e-learning implementation and even more its outcomes are not guaran-
teed. It is crucial to define the success factors connected with the implementation of the 
project. It is also advised to use corresponding methodology enabling to put some order 
into the process, divide it into phases and assign the roles. Research carried out by the 
Standish Group [Chaos Report 2014] into successful ICT projects, indicate the major re-
asons that a project will succeed. The most important three are: user involvement, execu-
tive management support, and a clear statement of requirements. In figure 1 all the suc-
cess factors mentioned by the executive managers are shown. 

Figure 1. Project success factors

 

 User Involvement

 Executive Management Support

 Clear Statement of Requirements

 Proper Planning

 Realistic Expectations

 Smaller Project Milestones

 Competent Staff

 Ownership

 Clear Vision & Objectives

 Hard-Working, Focused Staff

Other

Source: Chaos Report 2014.

The importance of the Executive Management Support is also confirmed in a  e-
learning tip by [Applebee, Veness 2006]: „Ensure project managers are appointed at su-
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itably high level within the organizational hierarchy”. Following the citation of T. van 
Aiken’s research [Hermarij 2013], some correlation between the three main factors are 
enhanced, leading to the general rules: 1) Small projects have a higher success rate than 
larger projects; 2) Projects with a  shorter time scale have a  higher chance of success; 
3) Projects with a smaller team have a higher chance of succeeding than those with a lar-
ger team.

It’s also worth to emphasize the role of Persona in e-course development. To deter-
mine the exact requirements of the target group, knowing the audience is essential, it is 
the paramount to success. Creating an online course requires knowledge about the au-
dience member groups. Some research is necessary to find out what our learners would 
prefer and how we should motivate them to complete the course. In order to find the 
key factors of the course, the designer can implement one of the User experience (UX) 
methods – create a Persona, which is a profile of audience member groups for whom we 
are designing a product – an e-learning course in this case. Persona should bring a tan-
gible, detailed description of the typical user. Persona is a representation of a type of 
customer. Personas help to answer the question: „Who are we designing for?”. They are 
helpful in specifying the target groups – for example the learners, who are a special gro-
up of customers. 

Creating personas, as well as other tasks in the project, have their attributes like time, 
budget, person responsible etc. In order to keep them all in a good order and to mana-
ge them easily, some models are proposed. As it has been emphasized [Archibald 2012], 
there are many reasons to use the Project Life Cycle Process Models. Especially impor-
tant it is to:

 · enable all persons concerned with creating, planning and executing projects to un-
derstand the processes;
 · capture and document the best experiences within the organization;
 · enable all the project roles and responsibilities and the project planning, estimating, 

scheduling, monitoring and control methods and tools to be appropriately related to 
the overall project life cycle management process; 
 · enable the effective application of project management software application packa-

ges that are integrated with all appropriate corporate information systems.
In this article a proposal of a phase model of a e-learning project is shown. The as-

sumptions correspond with the above rules and the phase model is based on IPMA me-
thodology described briefly in the next paragraph.
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The standard of International Project Management 
Association (IPMA) 

The International Project Management Association (IPMA) was founded in Europe in 
1967 [Kousholt 2007] as a federation of several national project management associa-
tions. This federal structure is maintained till now, it includes member associations on 
every continent except Antarctica. IPMA offers a 4-level, covering technical, contextual, 
and behavioral competences. The certification program is based on the IPMA Individual 
Competence Baseline (ICB), which is „a global standard that defines the competences re-
quired by individuals working in the fields of project, programme and portfolio manage-
ment” [Coesmans 2015]. It contains 29 competence elements (CEs), which are organized 
in three competence areas: 

 · people (the personal and interpersonal competences necessary to succeed in pro-
jects, programmes and portfolios); 
 · practice (the technical aspects of managing projects, programmes and portfolios);
 · perspective (the contextual competences needed when moving into a broader envi-

ronment).
Transferring the above mentioned areas to the scope of the manager’s activity, we 

can use the definition of individual competences. The IPMA standard defines it as fol-
lows: „the application of knowledge, skills and abilities in order to achieve the desired re-
sults”. Knowledge means the collection of information and experience that an individu-
al possesses, skills are specific technical capabilities that enable an individual to perform 
a task and ability is the effective delivery of knowledge and skills in a given context [Co-
esmans 2015]. Their relation is shown below, in figure 2: 

Figure 2. The relation between individual competences in IPMA methodology 

 Source: Coesmans 2015.
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In previous version of IPMA ICB the competences were expressed in the „Eye of Com-
petence” (figure 3), where behavioral competences refer to People, technical ones refer 
to Practice and contextual competences mean the Perspective area. 

Figure 3. The Eye of Competence in IPMA methodology

. 
Source: Coesmans 2015.

The IPMA Eye of Competence can be applied in the three management domains of 
project management (as well as programme or/and portfolio management). A specific 
set of competences allows to manage projects with a success. Comparing IPMA to other 
competence standards, regulations and codices in the context of project management, 
the authors concern it as complete and fully suitable [Bartoška, Flégl, Jarkovská 2012]. In 
a comparative study [Palma, Ríos, Minán 2011] IPMA standard is described as exceeding 
its scope in comparison with many other approaches and standards (e.g. ABET, CDIO, Tu-
ning project). 

Managing a sample e-learning project with IPMA 
Methodology 

Each project consists of a few stages, in most methodologies (like IPMA) called phases. 
They contain certain parameters like duration time, level of the assets involvement, the 
methods of planning, realizing and evaluation. Depending on the industry, branch or 
the type of the project, different phase models can be applied. In general there can be 
distinguished 4 phases described below, plus monitoring/controlling. Each of them is ti-
mely restricted and includes certain activities and specified results to achieve designa-
ted objectives. 
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The first phase – starting (or initiating) the project, involves recognizing the possibili-
ties and the need to implement a given project and making the right decisions that give 
the project a run. This phase has two distinct stages, the first one giving the product – 
Project Charter, which closes the period of uncertainty as to whether to undertake a pro-
ject at all. The Project Charter establishes the decision which says “we carry out this pro-
ject for this purpose, planning to achieve such benefits”. The second stage is a general 
organization, consisting of preparation for the project realization. In this stage no deta-
iled planning or any progress exists yet, nevertheless a suitable environment for project 
development is prepared.

The second phase – planning – is also called project development. It is aimed at de-
fining the exact expectations connected with the project, the requirements, the corre-
sponding partial products, scheduling the resource involvement and finally determining 
the exact time frame of the individual stages of the project.

Phase three – implementation (also called executing or project delivery), consists in 
controlling the activities of the project team and consumption of resources, so that the 
progress of works is consistent with the adopted plan (often referred to as the control 
phase). In this phase, a physical or conceptual effort is made to achieve the assumed par-
tial products. The project manager’s team starts to carry out the work that was defined 
during the previous phase. The main objective of the team is to stay on track in accor-
dance with the plan. This phase goes all the way to the end of the project, but many va-
rious activities take place during this phase. 

Phase four – closing the project is the implementation of the objectives achieved, 
formal presentation of the project results to the contracting party, archiving the project 
documentation and formal closure of the project. It is an administrative stage in which 
partial products are no longer produced. Most often it is a relatively long stage, in which 
eg. warranty periods are in progress.

Parallel to Phases 2, 3 and 4, the process of controlling the compliance of currently 
carried out activities with the assumed objectives of the project runs. It consists in mo-
nitoring the correctness and progress of work and undertaking corrective actions in the 
event of irregularities or deviations from the assumed project objectives.

According to IPMA, a project can be presented in a form of phase model. It conta-
ins the phase names, their scope and main activities, person responsible for each phase 
(usually Project manager), exemplary budget, time frames, product and the milestones. 
The milestones are the key, significant events in the project. They usually indicate chan-
ge of phases with the decision of repeating the phase or more previous ones, of project 
close out, or of starting the next phase. An example of milestones and the phase pro-
ducts are shown on the scheme below (figure 4).

E-learning Project Management Based on IPMA Methodology



260

Figure 4. Milestones and the phase products of a typical e-learning project

Source: own elaboration on the basis of Bickford 2008.

A concept of a phase model containing specific products and milestones is presen-
ted in the table below. The aim of the sample project is to deliver an online course ba-
sing on the content from a traditional course. The assumptions are as follows: the cour-
se in the traditional form lasts 15 weeks, 30 hours. The students need additional 15 ho-
urs to have a reflection, repeat the knowledge and do some extra assignments to obta-
in the learning outcomes. The exam is held after the course. The online course is set up 
on Moodle LMS. The online course contains presentations with quizzes, additional reso-
urces (like pdf files, links to websites), activities like quizzes, assignments or lessons. The 
unit for the course presentation-like resources is 60 slides. What’s of a special importan-
ce in the case of the presentations, is their interactivity. The aim of inserting the presen-
tations into the modules is not just to „hang” some content, but to engage the students 
and make them learn actively. Thus the use of additional tools like H5P2 (to create, share 
and reuse HTML5 content and applications) is recommended. The duration of the pro-
ject is about 13 months (from 05.01.2018 to 31.01.2019).

Table 1. Phase model of a e-learning project

Phase name Phase Scope. 
Main Activities

Person 
responsi-
ble

Exem-
plary 
budget 
[€ ]

Time Product Milestone

Initiation Stakeholders analysis, 
Goals setting,
Project Team building

Project 
Manager

1 000 05.01.18
–
25.01.18

Project 
Charter

Decision abo-
ut continuing 
the project

2 Available free on https://h5p.org/. 
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Phase name Phase Scope. 
Main Activities

Person 
responsi-
ble

Exem-
plary 
budget 
[€ ]

Time Product Milestone

Planning Identifying roles and 
responsibilities for 
each team member; 
Budget; Define Reso-
urces; Communica-
tion plan; Risk analy-
sis; Outline module 
structure; Fill in Story-
board Templates.

Project 
Manager

2 000 26.01.18
–
26.02.18

Storyboard 
Template

Decision abo-
ut continuing 
the project

Documenta-
tion phase
(realisation)

Contracts signing
-LMS (Moodle) Pro-
vider, 
-SMEs
-Instructional Desi-
gner (IDs)
-IT support
-other actors

Project 
Manager

500 27.02.18
–
15.03.18

Contracts 
signed

Decision abo-
ut continuing 
the project

Build
a Prototype
(realisation)

Creating Persona
Subject Matter de-
livery
Preparing scenarios
Begin development 
of the external we-
b-site, multi-media, 
and LMS site. 
Edit and format con-
tent

Project 
Manager
(and ID, 
SMEs)

8 000 16.03.18
–
30.09.18

Storyboard 
Templates;
Personas;
LMS confi-
gured.

Decision abo-
ut continuing 
the project

Gather and
Refine
(realisation)

Gather final pieces of 
information and/or
content. Add final to-
uches to the project. 
Course review
Create Maintenance 
Guide.

Project 
Manager

5 000 01.10.18
–
15.11.18

Project 
Charter
Maintenan-
ce Guide

Decision abo-
ut continuing 
the project

Deliver and
Implement
(realisation)

Hand off the project 
from the Instructional 
Design Team to the 
Subject Matter Expert

Project 
Manager

3 000 16.11.18
–
20.12.18

Maintenan-
ce Guide
Sign Off 
Document

Decision abo-
ut continuing 
the project

Evaluate This is process oc-
curs while the pro-
ject is implemented. 
The project is gene-
rally evaluated by stu-
dents within the cour-
se or program, as well 
as Teachers.

Project 
Manager

2 500 21.12.18
–
31.01.19

Surveys 
and Asses-
sments

Decision abo-
ut continuing 
the project

Source: own elaboration on the basis of IPMA methodology.
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The tasks described in the table above, can be presented in the form of a timeline. 
Usually the projects documentation contains Gantt’s charts. For the purpose of this ar-
ticle a free application GanttProject3 for project scheduling and management has been 
used. The result of putting the tasks in the timeframes is presented below (figure 5). 

Figure 5. Gantt’s chart of the phase model of a e-learning project

Source: own elaboration.

The realization phase (the longest and the most expensive one) contains many tasks 
which are grouped in four main issues: Documentation, Build a Prototype, Gather and 
Refine, Deliver and Implement Phases. The main actors performing the tasks in the co-
urse creation process are: 

 · Subject Matter Experts (SMEs), 
 · Instructional Designer (ID, e-learning Methodologist) 
 · E-learning Designer (Grapic Designer, IT specialist). 

SMEs are the experts who have domain knowledge, authority and credibility in 
a specialty or field [Miller 2014]. In general their main attributes are: formal or informal 
work experience, information to share (commonly called content); a level of thought le-
adership within their sphere of influence. It’s worth to notice, that SMEs are not neces-
sarily natural born teachers. It’s the Instructional Designer’s role to cooperate with the 
SMEs to prepare the content in the most convenient way for the user. Next step is the 
preparation of visual representation of the content and instructions. This is the role of E-
learning Designer. A scheme of an e-learning team is presented below (figure 6).

3 Available on http://www.ganttproject.biz/download/free. 
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Figure 6. The e-learning team

Source: own elaboration on the basis of Theodorides 2016.

The roles in the e-learning project are shown on the next figure (figure 7). The Pro-
ject Manager’s role is to keep the whole project scope, facilitate the processes and con-
trol the quality during the whole project duration. 

Figure 7. Roles in an e-learning project

Source: own elaboration on the basis of Bickford 2008.
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Good, effective communication between the main actors of the project, as well as 
between all the stakeholders, gives best final results. Thus a proper communication plan 
is inevitable. Below an exemplary plan has been presented (table 2). It shows the content 
of communication, its purpose, actors, time and methods/means.

Table 2. Communication plan for a e-learning project

What (Content of 
Communication)

Why (Purpose;
then Description)

Who  
(Sender → Recipient)

When (Timing or
Periodicity) 

How (Me-
thods of
Communica-
tion) 

Information on 
the progress of 
work

“Keep up to date”
The ability to track 
the project sta-
tus on an ongoing 
basis

Team members → PM Once a week e-mail

Information  
about changes in 
the project 

The possibility to 
make corrections 
in individual acti-
vities

PM → Team members If necessary –im-
mediately

e-mail, phone

Information on 
the state of work, 
problems and ri-
sks

Possibility of quick 
reaction

Team members → Team 
members

Once a week e-mail, phone

Progress report
The feeling of par-
ticipating in the 
project

Team members → Project 
authorities (Supervisors)

Once a month e-mail (new-
sletter)

Report on the sta-
te of the project

A sense of control Team members → Project 
authorities (Supervisors)

3–5 days after 
completing each 
stage of the pro-
ject (milestone)

e-mail, me-
eting

Source: own elaboration on the basis of IPMA methodology.

Identification of the stakeholders and determining their commitment is an impor-
tant issue as it allows for predicting the commitment, opposition and support subjects. 
The three main steps in the stakeholders analysis are: 1) Identification of the (important) 
stakeholders, 2) Characterization of the stakeholders, 3) Decision about which strate-
gy to use to influence each stakeholder. In this paper the author focuses on the first two 
steps. In the table below (table 3) the stakeholders of an e-learning project are identi-
fied and described. 

Table 3. Stakeholders identification in a e-learning project

Stakeholder Description

Teaching staff Responsible for teaching/learning process appropriated to a subject.

Academic affair staff Command the academic secretary at some university. Responsible for the 
execution of education and research.
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Stakeholder Description

The faculty dean Person with significant authority over a specific academic unit.

Researcher and teacher Responsible for teaching/learning process in an academic unit and for 
conducting a researching. Product beneficiary, User.

General counsel of e-learning Responsible for distance education area and the coordination of all activi-
ties involved in it. Product beneficiary, expert and manager.

Students, Postgraduate stu-
dents

Product beneficiary and user.

ICT counsel Expert in ICT in education and e-learning.

SMEs Subject Matter delivery.

Instructional Designer Designer of learning objects.

e-learning Designer Creating visual representation of the information.

LMS administrator e-learning platform expert. User, assessor.

Source: own elaboration on the basis of Romero et al. 2014.

The stakeholders’ commitment in the project has been shown in Table 4.

Table 4. Stakeholders commitment matrix (e-learning project)

Stakeholder Active 
Opposition

Passive 
Opposition

Neutral Passive 
Support

Active 
Support

Teaching staff x → → → → → → → → → o
Academic affair staff x → → → → → o
The faculty dean x→ → → o
Researcher and teacher x → → → →  → → → → 
General counsel of e-learning xo
Students, Postgraduate stu-
dents

x → → → → → → → o

ICT counsel x → → → o
SMEs

Instructional Designer xo
e-learning Designer xo

LMS administrator xo

Source: Own elaboration on the basis of Jepsen, Eskerod 2009.

x = current position, o = necessary/wanted position

*Example of content filled in by the author.
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Conclusions

The methodology presented in this paper supports academic e-learning project mana-
gement. The study is not representative for all projects that can be thought of. Howe-
ver, this proposal of phase model, stakeholders analysis and communication plan gives 
a background for further research. The proposed methodology refers to key factors of 
project management success. It includes general approach which can be the basis for 
specific e-learning project on various subject matter. 
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Webinaria jako metoda szkolenia telepracowników

Webinars as a Method of Training Teleworkers

Abstract: The market, the solutions, and the methods of utilizing information and commu-

nication technologies undergo constant changes. This is mainly related to new technolo-

gies appearing, the upturn in IT use throughout society and within companies, as well as 

the companies’ increasing requirements regarding the employees’ skills. Webinars are also 

an important trend which has gradually been gaining in popularity. Its significance with re-

spect to supporting the development and effectiveness of the companies, as well as indi-

vidual employees, is on the increase. One cannot speak of adapting and adjusting compa-

nies to their business environments without developing and investing in employees. This 

process is in turn related to training and undertaking development-related actions which 

frequently involve the use of modern information technology in the form of webinars. They 

present a very good solution for teleworkers. 

Key words: telework, remote work, work communication, webinars, webinars in telework

Wprowadzenie

Webinarium jest rodzajem internetowego szkolenia przeprowadzanego i realizowanego 
przy użyciu technologii streamingującej, umożliwiającej obustronną komunikację mię-
dzy prowadzącym szkolenie a uczestnikami. Do przeprowadzania webinariów wykorzy-
stuje się wyspecjalizowane narzędzia technologiczne. Webinarium ma przypominać tra-
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dycyjne spotkanie i dać namiastkę bezpośredniego kontaktu, mimo nierzadko dużych 
odległości dzielących jego uczestników. Ta forma komunikacji wykorzystywana jest naj-
częściej jako narzędzie szkoleniowe i marketingowe [Kraus, Kasprzyk, Chorób 2011, s. 67]. 

Szkolenie prowadzone jest przez Internet z wykorzystaniem specjalistycznego opro-
gramowania, którego użytkownikami są dwie strony, tj. osoba nadająca treści (tzw. tre-
ner) oraz uczestnicy (odbiorcy). Obie strony mają możliwość komunikowania się ze sobą. 
Nazwa „webinarium” pochodzi od web seminar, oznaczającego seminarium (szkolenie) 
w  Internecie. W  literaturze można natknąć  się  także na nazwę „webcast”, która obec-
nie nie jest już jednak uznawana za adekwatną. Webcast służył do komunikacji jedno-
stronnej, co oznacza, że tylko prowadzący szkolenie miał możliwość komunikowania się 
z uczestnikami, ci ostatni zaś nie mogli brać udziału w szkoleniu. W nowoczesnych webi-
nariach natomiast komunikacja przebiega dwukierunkowo. Prezentacja jest transmito-
wana wraz ze zrzutem ekranu komputera prowadzącego, co daje możliwość wyświetla-
nia na ekranie dowolnych informacji, tj. grafiki, tekstu; istnieje także opcja udostępnia-
nia głosu. Uczestnicy szkoleń mają możliwość interakcji z prowadzącym w formie czatu, 
dzielenia się własnym ekranem lub transmisji głosowej. Ponadto mogą udostępniać pli-
ki oraz wysyłać swój ekran bezpośrednio do innych użytkowników. 

W artykule przedstawiono założenia webinariów, proces ich realizacji oraz korzyści 
wynikające z ich zastosowania w przedsiębiorstwie.

Ogólne informacje na temat webinariów

Webinarium z  założenia ma odwzorować spotkanie „na żywo”. Szkolenia odbywające 
się w ten sposób są najczęściej znacznie krótsze niż tradycyjne. Nagrywanie webinarów 
umożliwia dostęp do ich zapisu w dowolnym czasie po szkoleniu, co staje się obecnie 
coraz popularniejsze. W  Internecie znajdziemy bogatą ofertę szkoleń i narzędzi do ich 
przygotowania i prowadzenia. Można nawet powiedzieć, że w ostatnich latach obserwu-
je się wręcz lawinowy przyrost narzędzi do transmisji wideo i prowadzenia webinarów. 
Wcześniej narzędzia te były bardzo drogie i przeznaczone dla wąskiego grona specjali-
stów, obecnie ceny oprogramowania do tworzenia webinariów są niskie, a w przeważa-
jącej części nawet dostępne za darmo w ramach usług online. Przykładem może być bez-
płatny Skype, który idealnie nadaje się do prowadzenia małych szkoleń. Powstają także 
dedykowane serwisy typu Webex (www.webex.com) czy GoToWebinar (www.gotome-
eting.com) oferujące specjalistyczne narzędzia przydatne do prowadzenia efektywnych 
prezentacji i szkoleń. Webinaria przeprowadzono po raz pierwszy w Stanach Zjednoczo-
nych i do dzisiaj właśnie w tym kraju są one najchętniej wykorzystywane. Dzięki global-
nej sieci do szkoleń odbywających się na terenie USA mają dostęp wszyscy zainteresowa-
ni, a nie tylko osoby obecne na miejscu. Rozwój webinarów i ich coraz powszechniejsze 
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zastosowanie skutkuje potrzebą zdobycia i podniesienia kompetencji związanych z ich 
obsługą przez firmy, które chcą włączyć webinary i transmisje wideo do swojej oferty. 

Tabela 1. Najpopularniejsze serwisy oferujące kursy i szkoleń

Nazwa Adres Opis

TED www.ted.com TED – skrót od technology, entertainment, design. Stro-
na WWW prowadzona przez organizację non-profit, któ-
ra od 1984 organizuje konferencje poświęcone najnowszym 
trendom i zjawiskom społecznym. Prezenterzy są starannie 
selekcjonowani, ich prezentacje są na najwyższym poziomie. 
Wiele filmów z wystąpieniami przetłumaczono na dziesiątki 
języków (tłumaczenia w postaci napisów)

Academic 
Earth 

www.academicearth.org Wykłady z renomowanych uczelni, m.in. Yale, MIT, Harvard. 
Rozległy zakres tematyczny – od chemii po biologię, fizykę 
i psychologię. Możliwość obejrzenia zarówno pojedynczych 
wykładów, jak i całych kursów

Academia.edu www.academia.edu Portal dla naukowców i badaczy, którego misją jest rozwój 
badań naukowych poprzez dzielenie się przez naukowców 
wynikami i wnioskami z prowadzonych projektów badaw-
czych. Zapisani uczestnicy mogą publikować swoje prace, śle-
dzić innych uczestników i łączyć się w grupy zainteresowań

iTunes  
University

Dostęp z poziomu
programu iTunes

Serwis w ramach programu iTunes (dla użytkowników pro-
duktów firmy Apple), pozwalający na bardzo szeroki dostęp 
do treści edukacyjnych z wielu dziedzin. Dobrym przykładem 
jest oferta ponad 1800 produktów edukacyjnych uniwersyte-
tu Oxforda w ramach iTunes University, opisana na stronach: 
itunes.ox.ac.uk/

Do Lectures dolectures.com Portal zawiera prezentacje mówców dorocznej konferencji 
„Do lectures”. Jest to przedsięwzięcie podobne do TED (patrz 
początek tabeli), jednak znacznie bardziej kameralne i wyse-
lekcjonowane. 
Wystąpienia skoncentrowane są na dokonywaniu realnej 
zmiany w biznesie, życiu, społeczeństwie

YouTube www.youtube.com Najpopularniejszy na świecie portal wymiany plików wideo. 
Na stronie głównej można wybrać zakładkę „Edukacja”, która 
grupuje filmy o tematyce edukacyjnej, praktycznie na każdy 
temat. Filmy mogą być umieszczane na innych stronach dzię-
ki udostępnianym kodom (tzw. embed).

Supermemo.
net

www.supermemo.net Portal oferujący kursy nauki języków oraz programów kom-
puterowych. Poza korzystaniem z licznych kursów firmowych 
umożliwia tworzenie samodzielnych kursów przez użytkow-
ników. Mogą być one potem udostępniane innym użytkow-
nikom serwisu www. supermemo.net/freeUsersCourses. Kur-
sy udostępniane są poprzez instalowane programy, online, 
a także na urządzeniach mobilnych – telefonach i tabletach, 
z możliwością synchronizacji online.
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Khan Academy www.khanacademy.org Organizacja non-profit udostępniająca nieodpłatnie na swo-
ich stronach internetowych tysiące materiałów edukacyjnych. 
Uczący się mogą oglądać filmy edukacyjne z wykładami, roz-
wiązywać ćwiczenia, dyskutować z innymi uczącymi się. W bi-
bliotece Khan Academy znajduje się ponad 3000 minikursów. 
Zarejestrowani uczestnicy mogą śledzić swoje statystyki, do-
tyczące nauki i czasu spędzonego na portalu.

Źródło: [Zając, Dębska 2012, s. 33].

Oprogramowanie i sprzęt do realizacji webinariów

Do przeprowadzania webinariów wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowa-
nie, które pozwala m.in. na:

 · transmisję głosu – poprzez VoIP lub telekonferencję,
 · transmisję wideo – z wykorzystaniem kamery internetowej,
 · pokaz slajdów i prezentacji,
 · dzielenie pulpitu,
 · udostępnianie plików [Kraus, Kasprzyk, Chorób 2011, s. 69]. 

Wiele aplikacji umożliwia także prowadzenie krótkich testów, ankiet i quizów. Profe-
sjonalne usługi mogą być bardzo drogie, z kolei te, które są dostępne za darmo, często 
mają ubogą funkcjonalność, a w samych materiałach konferencyjnych pojawiają się re-
klamy. W każdym przypadku nie uzyskujemy pełnego zestawu potrzebnych usług [Hill 
2013, s. 2]. Dostęp do wielu usług darmowych może być niebezpieczny ze względu na 
brak szyfrowania transmisji danych, poza tym oprogramowanie może wykradać dane 
użytkowników podczas trasmisji webinarów. Zaszyfrowanie informacji polega na za-
stąpieniu widocznej zawartości znakami nieczytelnymi dla osoby niepowołanej [Simon 
2002, s. 243]. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na dobór oprogramo-
wania do prowadzenia szkoleń w Internecie.

Najważniejszy sprzęt do webinaru to:
 · komputer – wyposażony w wydajny procesor, szybki dysk twardy oraz wystarczają-

cą ilość pamięci RAM; 
 · przeglądarka internetowa – istnieje oprogramowanie, za pomocą którego można 

prowadzić webinaria bezpośrednio w przeglądarce internetowej;
 · mikrofon – niezwyke ważne urządzenie; od jakości głosu prowadzącego zależy kom-

fort słuchaczy, a tym samym ich motywacja do słuchania przeprowadzanego webinaru;
 · kamera – można wykorzystać zewnętrzną kamerę lub tę wbudowaną w standardzie, 

np. w laptopach.
Jakość obrazu wideo zależy także od programu do przeprowadzania webinarów 

[Eichstaedt 2016]. Oprogramowanie tego typu jest obecnie ogólnodostępne i  istnieje 
wiele aplikacji stworzonych przez firmy z USA i Europy Zachodniej. 

Michał Trziszka
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Szkolenia oparte na webinariach

Webinarium jest realizowane za pośrednictwem transmisji audio oraz wideo w Interne-
cie z jednego źródła do dużej grupy odbiorców. Do wzięcia udziału w webinarium nie-
zbędny jest komputer z głośnikami oraz dostępem do Sieci. Uczestnicy webinarium nie 
widzą się wzajemnie, widzą jedynie czynności prezentowane przez prowadzącego i mają 
możliwość słuchania jego wykładu. Podczas webinarium każdy uczestnik może zadawać 
pytania w  formie pisemnej, dzielić się wątpliwościami i opiniami za pomocą udostęp-
nionego czatu, a nawet poprosić o głos, który dzięki technologii streamingującej będzie 
można zaprezentować online. Transmisja szkolenia przebiega na żywo, przy czym może 
ono zostać nagrane i udostępnione kolejnym użytkownikom w późniejszym czasie.

Webinaria pozwalają na interakcję, której nie zapewni żadna transmisja w Sieci. Zale-
tą rozwiązań tego typu są niewielkie bariery uczestnictwa, zarówno dla gospodarzy, jak 
i uczestników. Z tego względu webinaria są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób za-
trudnionych w formie telepracy [Brzozowski 2010, s. 32]. 

Uczestnicy szkolenia mają możliwość zdobycia nowej wiedzy podczas wysłuchiwa-
nia webinariów i oglądania przez Internet prezentacji prowadzącego szkolenie. Niezwy-
kle ważne jest to, że webinarium umożliwia udział w szkoleniu bez opuszczania swoje-
go miejsca pracy – wystarczą tylko komputer lub tablet z dostępem do Internetu, głośni-
ki oraz ewentualnie mikrofon. Zatem webinarium to nic innego jak tradycyjne szkolenie 
przeniesione z sali wykładowej do Internetu. Termin szkoleń jest wyznaczony na kon-
kretną godzinę oraz dzień. Możliwość szerokiego wykorzystania formy webinarium do-
wodzi jego elastyczności i skuteczności działania [Walkowiak, ss. 257–258]. 

Zaletą webinarium jest to, że potrafi ono skupić w jednym miejscu wiele osób, ofe-
rując szkolenie dostępne z każdego miejsca na świecie. Co istotne, w przypadku szkoleń 
internetowych nie ponosi się kosztów podróży, a także oszczędza się czas. Należy rów-
nież zaznaczyć, że organizacja webinarów jest mniej kosztowna z tego względu, iż, ina-
czej niż w przypadku klasycznych szkoleń, odpadają koszty wynajmu sal oraz cateringu. 

Główną wadę webinariów może stanowić dystrakcja słuchaczy, najczęściej wynika-
jąca z korzystania w tym samym czasie z innych stron internetowych, serwisów społecz-
nościowych, telefonu; na skupienie czytelnika może też wpływać muzyka i wiele inne 
czynników. „Nie można zapomnieć o czynniku kontaktu bezpośredniego. W przypadku 
spotkań stacjonarnych kontakt bezpośredni nie jest niczym zaburzony, ale słuchacz czu-
je na sobie wymierną presję (jednakże brak tej presji może być postrzegany jako zaleta), 
która może być potrzebna przy przekazywaniu informacji w przypadku osób pewnych 
siebie” [Walkowiak, s. 258].

Łatwiejszy przepływ informacji, a także znaczne obniżenie kosztów przeprowadza-
nia szkoleń przyczyniają się do zwiększenia zasięgu konkurencyjności. Nowe technolo-
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gie wpływają na zmiany w zakresie organizacji pracy, wymuszając tworzenie nowych 
modeli biznesowych. Wzrost liczby dostępnych produktów w  postaci cyfrowej (m.in. 
treści, oprogramowanie) oraz łatwość ich kopiowania sprawiają, że coraz trudniej sprze-
dawać te dobra w formie konfekcjonowanej na nośnikach fizycznych. Technologie in-
formatyczne doprowadziły do zmian w komunikacji oraz dały możliwość łatwiejszego 
upowszechniania materiałów. Wykorzystując Internet, firmy mają możliwość stworzenia 
własnych systemów komunikacji, skierowanych bezpośrednio do obecnych i przyszłych 
klientów [Zając 2012, s. 3]. 

Webinaria w telepracy

Wiek informacyjny to okres rozwoju środków informatycznych, przetwarzających i gro-
madzących informacje, oraz środków komunikacyjnych, przetwarzających i  odbierają-
cych informacje. Ich wykorzystanie wpłynęło na zwiększenie wydajności pracy, przyczy-
niło się do dominacji sektora usług i technologii informatycznych, a także zmian w dys-
trybucji zasobów. 

W konsekwencji rozwojowej społeczeństwa powstała nowa forma organizacji pra-
cy polegająca na stałym wykonywaniu zadań z dala od miejsca, w którym oczekuje się 
rezultatu pracy i w którym jest on wykorzystywany. W pracy zdalnej wykonywanie za-
dań odbywa się z użyciem nowoczesnych środków przekazu bez osobistego kontaktu 
z pracodawcą. Praca zdalna polega na operowaniu informacjami i danymi oraz ich prze-
twarzaniu. Do najczęstszych zadań w tym zakresie należą: tłumaczenia, przeprowadza-
nie ankiet, działalność marketingowa, redagowanie tekstów i raportów, projektowanie 
stron www, opracowywanie graficzne oraz wiele innych, polegających na świadczeniu 
usług intelektualnych, które mogą być wykonywane w dowolnym miejscu. Praca zdalna 
należy do grupy atypowych form zatrudnienia, które zostały wprowadzone przez usta-
wodawcę, aby zbilansować wartości, na których najbardziej zależy stronom relacji za-
trudnienia – pracodawcy na elastyczności, a  pracownikowi na gwarancji bezpieczeń-
stwa socjalnego [Stroińska 2012, s. 18].

Praca zdalna w USA stanowi ponad 20% rynku pracy, w Unii Europejskiej tę formę or-
ganizacji pracy wykorzystuje ponad 15% podmiotów gospodarczych, natomiast w Pol-
sce nie jest to jeszcze powszechna forma zadaniowa – stanowi ok. 3% rynku gospodar-
czego. Jednak konieczność tworzenia nowych miejsc pracy, upowszechnienie się Inter-
netu oraz postęp w dziedzinie nowych technologii, a przede wszystkim korzyści ekono-
miczne, środowiskowe i społeczne sprawiają, że praca zdalna w wielu przypadkach go-
spodarczych staje się koniecznością [Chmielewska, Harnik, Kuzak, Przebinda 2008, ss. 38–40]. 

Webinaria są rodzajem spotkań z ekspertami, profesjonalistami, którzy dzielą się spe-
cjalistyczną wiedzą z  uczestnikami za pośrednictwem Internetu. Webinaria nadają się 
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doskonale do wykorzystania w telepracy, w przypadku której tak istotne jest, by wszyscy 
członkowie zespołów wirtualnych umieli pracować zespołowo i doskonale znali uwarun-
kowania technologiczne i wzajemne sieciowe współzależności [Grucza 2012, s. 9]. 

„Dynamiczny rozwój telepracy możliwy jest dziś przede wszystkim dzięki rozwojowi 
bardziej zaawansowanych technologii, które przyczyniają się do upowszechniania zja-
wiska i sprawiają, że staje się ono dostępne dla większej liczby osób. Decydując się na 
organizację konferencji dotyczącej konkretnej branży czy zagadnienia, należy zapewnić 
także obecność na niej liderów branżowych i cenionych specjalistów w danej dziedzi-
nie. Są oni gwarancją dużej frekwencji i zainteresowania ze strony uczestników. Oczywi-
ście aby osiągnąć maksymalny efekt, najlepiej połączyć ze sobą wszystkie formy promo-
cji. Kluczem jednak zawsze pozostaje sama tematyka webinarium i to od jej aktualno-
ści i atrakcyjności, a także profesjonalizmu prelegentów zależy ostateczny sukces” [Gru-
cza 2012, s. 36].

Korzyści z webinarium dla pracy zdalnej są następujące:
 · możliwość efektywnego nauczania rozproszonych zespołów,
 · zyskanie skutecznego narzędzia marketingowego o szerokim zastosowaniu,
 · utrwalenie wizerunku w branży,
 · usprawnienie komunikacji i przepływu informacji,
 · korzystanie z profesjonalnych materiałów edukacyjnych. 

W przypadku telepracy idealne wydaje się wdrożenie koncepcji zarządzania zorien-
towanego na rezultaty, którego głównym celem jest wynik pracy, a nie forma czy też 
sposób, w jaki zostanie ona wykonana. Telepracownikiem, tj. pracownikiem, który reali-
zuje zdalny model pracy, może być jedynie osoba, która posiada zdolność samodzielne-
go organizowania czasu, jest kreatywna oraz potrafi pracować samodzielnie, bez nad-
zoru i komunikacji. 

Webinaria umożliwiają zdobywanie lub przekazywanie praktycznej wiedzy, która 
staje się niezbędna w  szybko zmieniających się warunkach gospodarczych. Pozwala-
ją znacząco obniżyć koszty związane z  logistyką szkoleń stacjonarnych i  jednocześnie 
korzystać z wiedzy ekspertów do tej pory niedostępnych. Takie rozwiązanie jest szcze-
gólnie wartościowe dla firm współpracujących z zagranicą i pragnących wdrożyć pracę 
zdalną lub pracę w zespołach rozproszonych. 

Zakończenie

Webinarium to nowoczesna forma przeprowadzania szkoleń za pośrednictwem Inter-
netu, w przypadku której nie jest niezbędny specjalistyczny sprzęt czy drogie oprogra-
mowanie. Wszelkie narzędzia można pobrać z Internetu, konieczne jest jedynie posiada-
nie „zwykłego” komputera z dostępem do Internetu oraz kamery. Tego rodzaju szkole-
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nie można przygotować bez znaczących nakładów finansowych oraz, co istotne, bez ko-
nieczności organizowania spotkania z dużym wyprzedzeniem czasowym.

W przypadku telepracy jako coraz popularniejszej formy zatrudnienia istotne staje 
się ciągłe podnoszenie kwalifikacji telepracowników. Zmieniające się czynniki biezne-
sowo-ekonomiczne oraz rozwój technologii wymuszają nieustanne dążenie do perfek-
cji i stabilności pracy przedsiębiorstwa. Dlatego wielu menedżerów firm dba o podno-
szenie kwalifikacji swoich pracowników, wysyłając ich na szkolenia zewnętrzne. Spora 
liczba przedsiębiorców decyduje się na wybór równie efektywnych i bogatych w infor-
macje szkoleń opartych na webinariach, dzięki którym w sposób wygodny oraz tańszy 
mogą zapewnić ciągły rozwój telepracowników i całego przedsiębiorstwa.
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Nowe technologie a edukacja logistyczna wobec 
wyzwań gospodarki 4.0 

New Technologies and Logistic Education against Challenges  
of the Economy 4.0

Abstract: Socio-economic and technological changes as a  result of the dissemination of 

digitization, computerization, robotization and internetization, creating reality based on 

information and knowledge, covered also the world of educational units beyond the world 

of entrepreneurs. The current requirement of competitiveness is increasingly affecting the 

employment process. Entrepreneurs are looking for people with knowledge, skills and com-

petences allowing for effective and effective operation in the world of economic competi-

tion. To have such employees available on the market, it is important to prepare them prop-

erly. It is important not only to teach them, but also let them learn from each other, which is 

particularly evident in the logistics industry.

The dynamics of changes in economy 4.0 forces entities involved in the integration of pro-

duction, distribution, transport, storage and customer service processes to carry out the 

tasks entrusted to them in an effective, reliable, efficient and quick manner. Therefore, em-

ployed people must not only possess professional knowledge and specific skills, but above 

all, constantly learn. The innovative technological solutions in the field of education come 
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to support these needs, which although today are treated as a supplement in the future 

may turn out to be a standard.

Key words: new technologies, logistic education, digitalisation, economy 4.0

„Co usłyszę zapomnę. 
Co zobaczę, zapamiętam.

 Co sam zrobię, zrozumiem”
Konfucjusz

Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój cyfrowego świata informacji sprawił, że proces zdobywania wiedzy, 
kształtowania pożądanych umiejętności oraz nabywania kompetencji pozwalających na 
realizację wyznaczonych celów ulega zmianom. Zacierają się różnice między tym, co na-
macalne, a tym, co cyfrowe. Uczenie i nauczanie ulegają rekonfiguracji w zakresie progra-
mowym, procesu dydaktycznego oraz relacji jednostki edukacyjne – przedsiębiorcy, aby 
nauka nie odbiegała od przemian gospodarczych. Ingerencja nowych technologii w za-
kres i sposób zdobywania informacji oraz wiedzy przez uczniów, studentów oraz pracow-
ników sprawia, że jednostki naukowo-dydaktyczne zmuszone są do przekształceń pro-
gramów, metod oraz instrumentarium wykorzystywanego w procesie nauczenia. Teoria 
oraz zdobywanie praktyki w realiach gospodarczych staje się swoistą kartą przetargową 
na rynku pracy w zawodzie logistyka. 

Celem tego artykułu jest zobrazowanie przeobrażeń w  edukacji logistycznej oraz 
wykazanie niezbędności zastosowań innowacyjnych form i  metod nauczania wobec 
wyzwań, jakie niesie ze sobą przyszłość. 

Realizacja tak ujętego celu wymagała od autorów dookreślenia obszarów cząstko-
wych rozważań. W zgodzie z ujętą procedurą badawczą postawiono następujące pyta-
nia: jakie czynniki kształtują rzeczywistość gospodarki 4.0? Jak obecnie przebiega pro-
ces edukacji logistycznej w Polsce? W jakim zakresie nowe technologie – jako transmite-
ry edukacyjno- komunikacyjne – mogą sprzyjać bądź dyskredytować proces nauczania 
i uczenia się oraz jaka przyszłość rysuje się w zakresie edukacji logistycznej? 

Uzyskanie odpowiedzi, a tym samym realizacja celu niniejszego artykułu, wymaga-
ły pozyskania informacji zarówno z istniejących źródeł papierowych, cyfrowych oraz od 
samych uczestników procesu edukacyjnego. W procesie badawczym zastosowano po-
dejście idiograficzne z zastosowaniem metod rozumiejących, które w zamierzeniu miały 
dostarczyć możliwość wglądu w „istotę rzeczy”. Posłużono się techniką analizy seman-
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tycznej, współwystępowania terminów oraz przydatnością publikacyjną źródeł na rzecz 
materiału. Dopełnieniem była metoda sondażowych badań ankietowych. Wykorzystu-
jąc technikę ankiety internetowej, pozyskano materiał ze źródeł pierwotnych.

Cyfryzacja i technologizacja gospodarki 4.0

Ekosystem gospodarki wiedzy, sygnujący obecny wiek, utożsamiany jest z  symbio-
zą technologii i  informacji. Cyfryzacja stanowi zasadniczą siłę kształtującą drugą epo-
kę technologiczną. Raport Digital Yearbook przegotowany przez serwis „We Are Social” 
podał, że liczba osób z dostępem do Internetu w 2016 roku liczyła 3,42 mld, co stanowi-
ło blisko 46% całej populacji ziemskiej z tendencją wzrostową. Zgodnie z raportem Ge-
mius1 liczba internautów w Polsce w lipcu 2018 roku wyniosła ogółem 26,9 mln, z cze-
go na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz 
w pracy) – 22,6 mln, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 22,1 mln. 

Funkcjonowanie w stechnologizowanym świecie zorientowanym na wiedzę, cyfry-
zację, umaszynowienie oraz robotyzację oznacza współistnienie ludzi i urządzeń [Walsh 
2018, Kurzweil 2016]. Współczesność naznaczona jest przez cyfrowy krwioobieg danych 
sprawiając, że wirtualizacja świata obok globalizacji staje się markerem poziomu rozwo-
ju gospodarek poszczególnych krajów. Zestawienie rozwiązań technicznych i technolo-
gicznych obejmuje gromadzenie oraz przetwarzanie danych w  chmurze, technologie 
mobilne, analizę wielkich zbiorów danych i media społecznościowe w prowadzeniu biz-
nesu. Biliony połączonych ze sobą urządzeń z ogromną mocą obliczeniową transmitują 
dane i zawarte w nich informacje. „Rewolucja 4.0” oznacza, że połączone ze sobą kom-
putery oraz maszyny wyposażone w czujniki wsparte na oprogramowaniu pozwalają na 
inicjowanie komunikacji współtworzącej system współdziałania człowieka z maszynami 
[Sułkowski, Kolasińska-Morawska, Morawski 2018, ss. 263–284].

Gospodarka elektroniczna (e-economy) nazywana także e-gospodarką, gospodar-
ką cyfrową lub gospodarką bitów jest „metodą prowadzenia działalności gospodarczej 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych i sieci komputerowych, 
jest elementem przenikania się i połączenia technologii IT, telekomunikacyjnych i wie-
dzy” [Żurak-Owczarek, ss. 16–17]. Na tym tle „przemysł 4.0”, „dystrybucja 4.0” oraz zin-
tegrowane łańcuchy dostaw determinowane są nowymi technologiami. Do najczęściej 
stosowanych należą robotyka, inteligentne fabryki, business intelligence, systemy cy-
ber- fizyczne, systemy wbudowane, komunikacja maszyna – maszyna, inteligentna logi-

1 Raport „E-commerce w Polsce 2018. Gemius dla e-Commerce Polska” – Badanie postaw, zwyczajów i moty-
wacji zrealizowane na przełomie marca i kwietnia 2018 roku metodą ankiety elektronicznej na bazie techniki 
CAWI. Liczebność próby wynosiła 1500 internautów w wieku co najmniej 15 lat.
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styka, RFID2/AIDC, Internet wszystkiego oraz interfejs człowiek – maszyna w różnych za-
stosowaniach [Pfohl 2016, s. 14].

Instytut badawczy Gartner szacuje, że do roku 2020 IoT obejmie około 26 miliardów 
urządzeń. Konkurencyjna firma Allied Business Intelligence (ABI) twierdzi z kolei, że licz-
ba ta przekroczy 30 miliardów. Potentat technologiczny Cisco wieści, że tych urządzeń 
będzie w rzeczonym przedziale czasowym 50 miliardów. Z kolei według Nelson Rese-
arch będzie to 100 miliardów; Intel wspomina o 200 miliardach, a Intel Data Corporation 
(IDC) o 212 miliardach [Miller 2016, s. 29]. Zgodnie z  raportem IDC (International Data 
Corporation) Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide światowy ry-
nek Internetu Rzeczy będzie rósł corocznie około 16,7%. Światowy Rynek Internetu Rze-
czy będzie wart w 2020 r. już 1,5 bln USD [http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerI-
d=prUS42799917, dostęp: 15 maj 2017], a w 2024 roku kwota ta może oscylować wokół 3 
bln USD [Domaradzki 2016, s. 46]. 

Wszechobecna łączność (hyperconnectivity), aplikacje i  usługi oparte na chmurze 
obliczeniowej (cloud computing), analityka dużych zbiorów danych (Big Data Analytics 
– BDA), duże zbiory danych działające jako usługa (Big-Data-as-a-Service – BDaaS), auto-
matyzacja (automation), robotyzacja (robotisation), wielokanałowe (multi-channel) oraz 
wszechkanałowe (omni-channel) modele dystrybucji produktów i usług [Pieriegut 2016, 
s. 18] skutkują wzrostem znaczenia logistyki jako jednego z obszarów gospodarki. Prze-
niesienie aktywności gospodarczej do wirtualnego świata oznacza, że finalizacja działań 
wymaga aktywności logistycznej.

Wobec wyznań cyfrowej rzeczywistości logistyk staje się jednym z najbardziej po-
szukiwanych zawodów. Logistycy potrzebni są obecnie niemal w każdej dziedzinie go-
spodarki. Pracodawcy poszukują pracowników myślących analitycznie, cechujących się 
zdolnościami organizacyjnymi o doskonałych umiejętnościach komunikacyjnych, wła-
dających językami obcymi oraz cechujących się zamiłowaniem do stosowania nowych 
technologii [Raport Mc Kinsey&Company 2018, ss. 29–37]. Takiemu wyzwaniu powinien 
pójść w sukurs system edukacyjny.

Ścieżki edukacji logistycznej w Polsce

Edukacja logistyczna w Polsce występuje w podziale na edukację formalną i nieformal-
ną. Edukacja formalna wynika z systemu oświaty w Polsce i obwarowana jest przepisami 
prawa, jakie dotyczą edukacji dzieci i młodzieży. Kształcenie młodych logistyków możli-
we jest od poziomu szkół ponadgimnazjalnych – licea i technika, a także szkoły branżo-
we. Natomiast kolejny poziom edukacji może mieć miejsce w trakcie studiów licencjac-

2  RFiD – radiofrequency identyfication – technologia wykorzystująca specjalne metki z zakodowanymi informa-
cjami o danym produkcie. Szerzej na ten temat: Kolasińska-Morawska 2011, ss. 171–182.
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kich i magisterskich. Uzupełnienie wiedzy lub przebranżowienie dokonuje się w trakcie 
studiów podyplomowych, a także poprzez certyfikację. 

Podczas edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych odbywa się nauczanie w klasach 
profilowanych logistycznych lub w klasach o profilu „technik logistyk”. W trakcie nauki 
uczniowie mogą zdobyć kwalifikacje zawodowe po zdanych egzaminach. Istnieje możli-
wość uzyskania trzech kwalifikacji w zawodzie „technik logistyk”:

 · A.30. organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach pro-
dukcji, dystrybucji i magazynowania,
 · A.31. zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, 
 · A.32. organizacja i monitorowanie przepływów zasobów i informacji w jednostkach 

organizacyjnych.
Kwalifikacje te można zdobyć przez zdanie egzaminów przed Centralną Komisją Eg-

zaminacyjną. Istnieje możliwość zdawania egzaminów po kursach zawodowych, które 
mogą być prowadzone przez jednostki edukacyjne publiczne i prywatne. Ponadto, moż-
na także otrzymać kwalifikacje zawodowe w pokrewnych dziedzinach, takich jak: tech-
nik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik żeglugi śródlądowej, tech-
nik transportu kolejowego, technik transportu drogowego.

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 września 2017 roku, została zmienio-
na podstawa programowa oraz zasady przeprowadzania egzaminów. Zmiany te wy-
nikały z  ustawy Prawo oświatowe z  dn. 14 grudnia 2016 r. [prawo.sejm.gov.pl, dostęp 
28.02.2018].

Kwalifikacje zawodowe umożliwiają podjęcie pracy w zawodach związanych z logi-
styką. Dzięki certyfikatom zawodowym łatwiej o podjęcie pracy, gdyż wyróżniają one 
potencjalnego pracownika na rynku pracy. Jednocześnie należy pamiętać, że możliwe 
jest jedynie podjęcie pracy na niższych szczeblach w strukturach różnorodnych przed-
siębiorstw. 

Stanowiska na wyższych szczeblach są dostępne po uzyskaniu dyplomu licencjata 
lub magistra na kierunku logistyka. Zgodnie z danymi GUS z dn. 30 listopada 2016 roku 
[Dane wstępne dot. szkolnictwa wyższego, dostęp: 28.02.2018], liczba absolwentów kie-
runku logistyka w 2016 roku na studiach I stopnia w Polsce wyniosła 7054 osoby, a na 
studiach II stopnia 2179. Rozkład absolwentów w podziale na województwa przedsta-
wia wykres poniżej.
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Wykres 1. Rozkład liczby absolwentów kierunku logistyka w 2016 roku z podziałem 
na województwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego w roku aka-

demickim 2016/2017 – stan w dniu 30 listopada 2016 [http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/

edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20162017-dane-wstepne,8,4.html, dostęp: 28 luty 2018].

Edukacja logistyczna jest możliwa także w ramach studiów podyplomowych. Naj-
częściej tę formę wybierają osoby, które chciałyby zmienić pracę lub uzupełnić wiedzę 
z zakresu logistyki. Coraz częściej jednak wybierane są studia i kursy, które gwarantują 
uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w postaci szkoleń certyfikowanych.

Certyfikacja w logistyce to przede wszystkim uzyskanie kwalifikacji ustandaryzowa-
nych przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne (ELA). Możliwe są dwa poziomy certyfikacji:

 · EJLog – European Junior Logistician, dla osób zarządzających logistyką na niższych 
szczeblach, wymagane jest zdanie dwóch egzaminów obowiązkowych z Podstaw biz-
nesu oraz Projektowania łańcuchów dostaw i rozwiązań logistycznych, a także dwóch 
egzaminów z obszarów do wyboru: Obsługa klienta, Popyt, produkcja i planowanie 
wymagań dystrybucji, Zaopatrzenie, Magazynowanie, Transport; ponadto kandyda-
ci muszą wykazać się co najmniej dwuletnią praktyką zawodową związaną z obszara-
mi logistyki;
 · ESLog – European Senior Logistician, dla osób zajmujących stanowiska zarządcze 

w  logistyce oraz prowadzących działalność doradczą, wymagane jest zdanie trzech 
egzaminów obowiązkowych z  Podstaw biznesu, Projektowania łańcuchów dostaw 
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i rozwiązań logistycznych, Popyt, produkcja i planowanie wymagań dystrybucji oraz 
dwóch egzaminów z następujących obszarów do wyboru: Obsługa klienta, Zaopatrze-
nie, Magazynowanie, Transport. Ponadto kandydaci muszą wykazać się co najmniej 
pięcioletnim stażem pracy na stanowiskach związanych z  zarządzaniem logistyką. 
Inne rodzaje certyfikatów dotyczą dziedzin pokrewnych z  logistyką, jak na przykład 
certyfikacja kompetencji zawodowych przewoźników drogowych.

Ścieżki edukacji logistycznej w Polsce mogą przybierać również nieformalną postać. 
Często są to różnorodne formy szkoleń, z których korzystają osoby pracujące w obsza-
rach związanych z logistyką. Szkolenia te mogą dotyczyć nowoczesnych metod zarzą-
dzania logistycznego oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych 
w systemach logistycznych. 

Wymienione etapy edukacji logistycznej mogą być realizowane w formie zajęć kon-
taktowych z nauczycielem, wykładowcą czy trenerem. Jednakże mogą mieć także for-
mę blended learningu, czyli połączenia zajęć kontaktowych z edukacją e-learningową 
bądź też wykorzystania jedynie platformy e-learningowej.

Nowe technologie na rzecz edukacji logistycznej

Podstawowym warunkiem funkcjonowania nowego społeczeństwa informacyjnego jest 
stworzenie możliwości ciągłego kształcenia się obywateli [Sroka, Stamka 2005, s. 11]. 
Edukacja antycypująca przyszłość już dziś, wykorzystując innowacyjne rozwiązania 
technologiczne, sprzęga realną i  wirtualną rzeczywistość, skutkując przemianą metod 
i technik stosowanych w procesie nauczania oraz uczenia się. 

Nauczanie jako proces przeszło wiele zmian od klasycznej pracy nauczyciel – 
uczeń aż do obecnie coraz częściej pojawiającej się postaci e-learnigu3 (e-nauczania, 
e-kształcenia) utożsamianego z distance learnig (ang. d-learning)4. Computer Supported 
Collaborative Learning (CSCL) lub inaczej kooperatywne uczenie się wspomagane kom-
puterem jest nowoczesną technologią kształcenia, bazującą z jednej strony na osiągnię-
ciach dydaktyki w zakresie zdalnej edukacji, szczególne w zakresie e-learnigu, a z dru-
giej na technologiach informatycznych rozwijających narzędzia komunikacji sieciowej 
i organizujących procesy pracy grupowej, głownie w systemach CSCW (Computer Sup-
ported Cooperative Work). Połączenie doświadczeń na polu zdalnej edukacji oraz z ob-
szarze stosowania wspierających procesy zarządzania systemów CSCW pozwoliło na 
3  Przedrostek „e” znajduje asocjacje z easy (łatwy), engaging (angażujący), experimental (doświadczany), elec-
tric (elektryczny), electronic (elektroniczny), economical (ekonomiczny), effective (efektywny) oraz executive 
(nadzorujący).
4 Znane już od ponad 300 lat. W USA w 1700 roku pojawił się pierwszy korespondencyjny kurs, a w Polsce 
w  roku 1776 Uniwersytet Krakowski uruchomił pierwszy zawodowy kurs dla rzemieślników realizowany na 
odległość.
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stworzenie koncepcji CSCL, zapewniającej efektywne kształcenie zdalne w grupach ko-
operujących ze sobą osób [Meger 2013, s. 7]. Rozwiązania takie, jak: Blutooth, WAP (Wi-
reless Application Protocol, GPRS (General Packet Radio System), UMTS (Universal Mobi-
le Telecommunications System), wyzwoliły z kolei m-learning (ang. mobile learning) for-
mułę nauczania, która oznacza, iż osoby uczestniczące w procesie edukacyjnym wyko-
rzystują telefony, a właściwie smartfony bądź iPhony jako transmitery komunikacyjne. 

Kolejne lata, naznaczone systemami klasy LMS (ang. Learning Management System), 
zintegrują doświadczenia online i offline uczestników procesu edukacyjnego w ramach 
jednego systemu. W tym kontekście technologia wspomaga uczących się, pozwalając 
im doświadczyć realności stanów rzeczywistych mimo często przestrzennego oddale-
nia między uczestnikami oraz obiektami. Tradycyjne ćwiczenia, warsztaty, projekty oraz 
gry symulacyjne są coraz częściej wzbogacane komponentą technologii teleinformacyj-
nych, stanowiąc niejako naturalny etap w edukacji.

Szczególną rolę w tym procesie przypisuje się również kształceniu multimedialne-
mu, które jest nauczaniem i  uczeniem się wielokodowym, wielozmysłowym i  wielo-
stronnie aktywizującym uczniów [Kubinowski 2003, s. 264]. Model 4C lub w wersji pol-
skiej 4K5 zyskuje funkcjonalne wsparcie realizacji w postaci multimedialnej (tabletów, in-
teraktywnych tablic, ang. smart boards, laptopów, smartfonów oraz wirtualnych okula-
rów). Metody nauczania powinny aktywizować uczniów do zgłębiania wiedzy niezbęd-
nej im do funkcjonowania w świecie przyszłości, by pełniej przygotować przyszłych pra-
cowników.

W nowej przestrzeni społeczno-gospodarczej odnajdą się tylko ci, którzy będą potra-
fili ustawicznie się rozwijać oraz posługiwać się innowacyjnymi urządzeniami, a przede 
wszystkim koegzystować z maszynami. Dostęp do informacji w dowolnym miejscu i cza-
sie, zapewniający pracownikom możliwość ciągłego doskonalenia, to wymóg gospodar-
ki wiedzy.

Edukacja w stylu smart 

Szkolnictwo wyższe w Polsce przechodzi obecnie proces transformacji6 i reorientacji na 
cele zdefiniowane w nowej strategii rozwoju. Jednym z głównych wyzwań w tym obsza-
rze jest adaptacja do europejskich standardów pracy naukowo-dydaktycznej oraz zmie-
niających się wymagań wobec absolwentów szkół wyższych [Niesler, Wydmuch 2013, 
s. 65]. Istotną składową tego procesu jest, obok technologizacji, wprowadzenie progra-
mów studiów nakierowanych na upraktycznienie. Celem takiego podejścia w edukacji 

5 To: komunikacja, koordynacja, kooperacja oraz konstrukcja.
6 Na ten temat wypowiada się prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski w monografii Kultura akademicka. Koniec uto-
pii?, wydanej przez PWN, Warszawa 2016.
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jest konieczność odpowiedzi na płynące z rynku pracy zapotrzebowanie na osoby, które 
nie tylko posiadają wiedzę, ale także potrafią ją wykorzystać w praktyce. Stąd też istotną 
częścią edukacji stały się praktyki, warsztaty i projekty realizowane w toku studiów w po-
rozumieniu z przedsiębiorstwami. Przykładem współpracy przy praktycznych profilach 
nauczania może być dualny system edukacji zastosowany w Niemczech. Jest to z pew-
nością dobry kierunek dla edukacji, zwłaszcza logistycznej, ponieważ to dziedzina, która 
wymaga praktycznych umiejętności, a doświadczenie stało się równie cenne, co dyplom. 
Ważne jest nie tylko źródło pozyskiwania wiedzy, ale także sposób jej pozyskania. Im bar-
dziej angażujący, doświadczalny i namacalny, tym większa szansa na przyswojenie i za-
pamiętanie treści przedmiotowych.

Wykres 2. Ustosunkuj się do podanych kwestii „Na kierunku, na którym studiuję ….”

Źródło: badania własne: Katarzyna Kolasińska-Morawska, Upraktycznienie kierunku logistyka, Maj 2016 – n 

191, metoda ankiety internetowej.

Potwierdzeniem jest zgodność z oczekiwaniami samych zainteresowanych studen-
tów7, którzy pragną, by wiedzę, którą nabędą w toku zajęć, cechował kanon 5P, czyli pro-
fesjonalny przedsiębiorca praktyk przekazujący wiedzę poprzez praktyczne przykłady. 

Innowacyjne metody i  techniki nauczania w  połączeniu z  zebranym doświadcze-
niem w  realizacji procesów logistycznych na bazie koegzystencji ze światem maszyn, 
stają się niezwykle atrakcyjną formułą edukacyjną dla uczestników programów eduka-
cyjnych [Kolasińska-Morawska, Pytel 2017, ss. 275–295]. Istotność w takim podejściu po-
świadcza coraz częstsze współwystępowanie oraz współorganizowanie przez człowie-
ka i  maszyny procesów magazynowania oraz transportu. Świat edukacji logistycznej, 

7 Wyniki z badania przeprowadzonego w SAN w maj 2017 rok na próbie 191 osób – studentów studiów I stop-
nia kierunku logistyka. 
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by przygotować kadry do przyszłych zadań, musi stale śledzić trendy rynkowe oraz być 
w stałym kontakcie z przyszłymi pracodawcami. Uczestnicy zajęć muszą mieć możliwość 
doświadczania procesów w rzeczywistym świecie zdarzeń, by móc w pełni przygotować 
się do pracy w zawodzie. 

Według raportu Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, na świe-
cie wykorzystywanych jest ok. 2 mln robotów przemysłowych. Blisko połowa z nich znaj-
duje się w  zaledwie trzech państwach: Niemczech, Japonii i  Stanach Zjednoczonych. 
Oprócz USA, Chin, Rosji i Japonii, w tym swoistym „wyścigu robotów” silną pozycję zaj-
muje również Europa. W ramach programu SPARC Komisji Europejskiej, UE zainwestuje 
700 mln euro w badania nad robotyką przemysłową, zaś konsorcjum 180 spółek euro-
pejskich ma przekazać dodatkowe 2,1 mld euro do roku 2020.

Dowodem coraz powszechniej wkraczającej do intralogistyki automatyzacji i robo-
tyzacji są pojazdy typu AGV (Automated Guided Vehicles) o ładowności 1,5 tony, pracu-
jące w trybie ciągłym, wspomagające procesy transportu, usprawniające procesy prze-
pływu zasobów w magazynie. Firma Amazon wykorzystuje roboty Kiva Systems. Na te-
renie USA z końcem 2016 w 20 centrach dystrybucyjnych działało 45 tysięcy takich ro-
botów wspomagających pracowników w wykonywaniu czynności magazynowych. Po-
jedynczy robot mierzy nieco ponad 40 cm waży 145 kg i może przewozić przesyłki o wa-
dze do 317 kg, usprawniając procesy pakowania i kompletowania paczek.

Innym przykładem może być system Pick-by-vision [http://www.csb.com/pl-pl/ofer-
ta-produktow-i-uslug/oprogramowanie-dla-obszaru-sterowania/kompletacja/pick-by-
vision.html, dostęp: 10.06.2018], wspomagający proces kompletacji, integrujący zalety 
metody Pick-by-Voice i Pick-by-Light, który w połączeniu z systemem klasy ERP pozwala 
pracownikowi magazynu, wyposażonemu w specjalne okulary wyposażone w wyświe-
tlacz oraz skaner nałożony na palec, na swobodne poruszanie się wózkiem magazyno-
wym celem realizacji procesów kompletacji. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania 
proces staje się intuicyjny, wydajny oraz maleje liczba pomyłek. 

Kolejnym rozwiązaniem, łączącym ludzi ze światem maszyn w realizacji procesów lo-
gistycznych, jest robot Toru. Urządzenie wyposażone w system czujników, zintegrowany 
z systemem WMS, pozwala zintensyfikować procesy kompletacji dzięki lokalizacji miejsc 
towaru, poboru asortymentu do swojego wnętrza oraz przemieszczeniu go do miejsca 
pakowania, gdzie może nastąpić kolejna faza procesu realizacji zamówienia. Ten robot 
może pracować 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, zwłaszcza stanowić dodatkową 
pomoc w czasie szczytów sprzedażowych.

Zbliża się czas robotów nowej generacji zdolnych do widzenia, przemieszczania się, 
reagowania na otaczające je środowisko oraz wykonywania precyzyjnych czynności 
w połączeniu z ludźmi. Przykładem może być robot Atlas firmy Boston Dynamics, który 
wykazuje giętkość, zwinność oraz płynność ruchową i reprezentuje grupę humanoidal-
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nych maszyn zdolnych do niezależnej nawigacji w skomplikowanych i złożonych warun-
kach środowiskowych.

To tylko kilka przykładów wskazujących na trend umaszynowienia procesów logi-
stycznych. Przyszłość edukacji logistycznej powinna zmierzać w kierunku zaprezento-
wania innowacyjnych technologii uczniom i  studentom, by mogli poczuć przedsmak 
kolaboratywnego środowiska człowiek–maszyna przyszłej pracy. Przykładem takiego 
podejścia jest uruchomienie w  roku akademickim 2018/2019 w  Społecznej Akademii 
Nauk profilu specjalnościowego na kierunku Logistyka „Koordynator pojazdów autono-
micznych”. W toku zajęciowym studenci będą przygotowywali się do zdania egzaminu 
celem uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika. Uczestnicy zajęć 
laboratoryjnych będą poznawać nowoczesne technologie ADC, EDI, EPC, RFID oraz na-
uczą się modelowania procesów logistycznych przy użyciu systemów informatycznych 
klasy CRM, ERP oraz WMS, a także wykorzystania innowacyjnych systemów informatycz-
nych (Speed, SAP, Giełdy transportowych), by posiadać umiejętności skutecznego za-
rządzania informacją. Z kolei współpraca z partnerami strategicznymi – LINK Sp. z o.o. 
i VOLVO Trucks Poland pozwoli na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. 

W  najbliższej przyszłości na znaczeniu będą zdecydowanie zyskiwały specjaliza-
cje w  zakresie wirtualizacji procesów logistycznych, e-logistyki, automatyzacji i  auto-
nomiczności oraz szeroko rozumianych technologii informatycznych usprawniających 
i  optymalizujących procesy logistyczne [Erkiert 2018, s. 41]. Istotne w  procesie nowo-
czesnej edukacji jest wykorzystanie takich rozwiązań, które pozwolą efektywnie wyko-
rzystać czas spędzony na nauce. Laboratoria, warsztaty, projekty wsparte nauczaniem 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz wizytami studyjnymi, 
praktykami i zajęciami realizowanymi w przedsiębiorstwach, to przyszłość nauki w za-
wodzie logistyka. Jak wskazują trendy gospodarcze, zarządzanie logistyczne wkrótce 
będzie opierało się na współpracy człowieka z robotami, dlatego należy szukać rozwią-
zań, które pozwolą na przygotowanie uczniów i studentów jako przyszłych pracowni-
ków do zawodu. 

Zakończenie

Reasumując, gospodarka zbliża się do momentu, w którym roboty staną się niezbędne 
w  świecie usług logistycznych. Mimo że obecnie nadal większość czynności logistycz-
nych nadal wykonują ludzie, już wkrótce odbieranie, pakowanie i  transportowanie to-
warów będzie domeną robotów. Roboty coraz częściej wkraczają tam, gdzie większość 
czynności jest mało skomplikowanych i  powtarzalnych, gdzie środowisko jest niebez-
piecznie dla człowieka, co pozwala obniżyć ryzyko wypadków przy pracy. Nacisk na 
optymalizację oraz automatyzację procesów oraz rozwój systemów IT sprawiają, że co-
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raz więcej podmiotów działających w branży logistycznej decyduje się na wprowadza-
nie robotów oraz maszyn. Roboty programowe już dzisiaj w znaczącym stopniu zastępu-
ją człowieka w automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych. Robotyzacja pro-
cesów biznesowych (Robotic Process Automation – RPA) znajduje zastosowanie wszędzie 
tam, gdzie integracja wielu systemów teleinformatycznych jest złożona i problematycz-
na, a rozwiązania bazujące na robotach symulujących w środowisku wirtualnym pracę 
człowieka są bardziej efektywne.

Inteligentna edukacja przyszłych pracowników oznacza wdrożenie do programów 
nauczania takich metod i technik, które pozwolą na uzyskanie wiedzy, kompetencji oraz 
umiejętności realizacji czynności i zadań logistycznych ręka w rękę z robotami oraz ma-
szynami. Praktyka oraz doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji programu edukacyj-
nego, wsparte wykorzystaniem urządzeń oraz intuicyjnych aplikacji, stają się immanent-
ną składową procesu przygotowania przyszłych pracowników do pracy w logistyce.
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Wstęp

 W dzisiejszych czasach spotykamy się  z procesem konwergencji rzeczywistego  i wirtu-
alnego świata. Odpowiedzią na wyzwania związane  z istotą konwergencji  i rozwojem 
nowych technologii stała się transformacja cyfrowa. Jest ona rodzajem przemiany orga-
nizacyjnej całego przedsiębiorstwa, funkcji  i  łańcuchów dostaw. Badania opublikowa-
ne przez Roland Berger Strategy Consultants  i BDI, wykazały, że istnieją cztery dźwignie 
procesu transformacji cyfrowej,  a  mianowicie: cyfrowe dane, łączność, automatyzacja 
procesów, cyfrowy dostęp konsumentów [Bloching, Oltmanns, Leutiger i. in. 2015, s. 20]. 
Wśród technologii wspierających transformację cyfrową należy wymienić: Internet rze-
czy, sztuczną inteligencję, chmurę obliczeniową, automatykę, analitykę dużych zbiorów 
danych [Pieriegud 2017, s. 3].  W zasadzie od czasu, kiedy liczba urządzeń podłączonych 
do Internetu przekroczyła liczbę ludności można mówić  o Internecie rzeczy. Internet rze-
czy to technologia  z obszaru systemów informacyjnych, której zadaniem jest zwiększe-
nie efektywności komunikacji  w wyniku połączenia wielu procesów czy też przedmio-
tów  w  jeden spójny system wymiany informacji [Szozda 2017, s. 121]. Internet rzeczy 
można również rozumieć jako ekosystem,  w którym przedmioty mogą komunikować się 
między sobą, za pośrednictwem człowieka lub bez jego udziału [Grodner, Kokot, Kolenda  
i in. 2016, s. 3]. Od czasu, kiedy  w 2015 r. na rynek trafiły urządzenia wybieralne oraz małe 
nadajniki, tzw. beacon, spotykamy coraz częściej pojęcie Internet wszechrzeczy (zob. rysunek 1). 

Rysunek 1. Model Internetu wszechrzeczy1

Źródło: [Pieriegud 2017, s. 15].
1 Dzięki łączności zachodzą wielostronne relacje: P2P (człowiek – człowiek), P2M (człowiek – maszyna), M2M 
(maszyna – maszyna).
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 W opinii W. Paprockiego fenomen cyfryzacji wymaga wiedzy, kompetencji  i umie-
jętności [Paprocki 2017]. Dysponując odpowiednimi zasobami ludzkimi – ludźmi  o nie-
zbędnym doświadczeniu  i niezbędnych kompetencjach zawodowych – można tworzyć 
nowe modele  i nowe możliwości biznesowe  w łańcuchach dostaw.

Internet wszechrzeczy oznacza sieć podmiotów, danych, procesów  i  ludzi ciągle 
podłączonych do Internetu za pośrednictwem urządzeń, takich jak: komputery, smart-
fony, tablety czy też oprogramowania, które umożliwiają stałą łączność.

Niemniej, jak zauważa W. Paprocki,  w epoce cyfryzacji zamiast stabilnych łańcuchów 
dostaw mamy do czynienia  z dynamiczną siecią,  w ramach której operator wirtualnej 
platformy, realizując swoją strategię marketingową, permanentnie zmienia relacje  z róż-
nymi producentami  i dostawcami [Paprocki 2017]. Pozyskanie kompetencji operatora 
wirtualnej platformy zmienia model prowadzenia  i  zarządzania biznesem, rozszerza 
pole aktywności, pozwala na swobodne kształtowanie struktury przychodów  i zmniej-
sza ryzyka, które występują podczas zarządzania własnymi zasobami. Powstające mo-
dele związane  z koncepcją e-mobilności oparte są na koncepcji pięciokąta mobilności 
(zob. rysunek 2).

Rysunek 2. Model pięciokąta mobilności

Źródło: opracowanie własne M. Antonowicza za: [Paprocki 2016, s. 6].

 W niniejszym artykule autorzy koncentrują się na łańcuchu dostaw – zarówno czę-
ści procesowej związanej  z przepływem danych  i informacji, jak  i fizycznym przepływie 
materiałów. Ze względu na ograniczony zakres tej pracy, głównym elementem analizy 
są tutaj interakcje między przedsiębiorstwami (relacja dostawca – odbiorca), bez szcze-
gółowego uwzględnienia indywidualnych klientów końcowych.
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Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania aktualnych rozwiązań 
techniki  z zakresu cyfryzacji  w celu automatyzacji  i autonomizacji procesów zachodzą-
cych  w łańcuchu dostaw.

Automatyzacja  i autonomizacja procesów zakupowych

Procesy zakupowe charakteryzują się interakcją między dwoma lub kilkoma przedsię-
biorstwami. Elektroniczne platformy zakupowe służą jako narzędzia do automatyzacji 
tych procesów  i pozwalają na osiągnięcie dwóch ważnych celów – przyspieszenie pro-
cesu zakupowego  i zwiększenie jego wartości [Connaughton 2017, s. 10]. Może być to 
rozumiane również jako zmniejszenie kosztów samego procesu. Według CAPS Research 
średni czas mijający od zatwierdzenia zapotrzebowania (ang. Purchase Requisition) do 
wysłania zamówienia (ang. Purchasing Order) to 10,0 dni,  a średni koszt złożenia zamó-
wienia (są tutaj uwzględnione koszty procesowo-transakcyjne) to  z kolei 411 USD [CAPS 
Research 2014]. Badania CAPS Research zostały przeprowadzone na rynku amerykań-
skim  z uwzględnieniem firm lokalnych  i globalnych koncernów, ale zdaniem autorów ni-
niejszego artykułu  w przybliżeniu odzwierciedlają one również sytuację  w Europie  i Pol-
sce. Nie ulega wątpliwości, że te parametry można zoptymalizować, zwłaszcza że istnie-
ją duże różnice między Best-in-class in Average.  W celu osiągnięcia jak najwyższej efek-
tywności zakupów  i uniknięcia konieczności manualnej interakcji ze strony pracowni-
ków (np.  w wyniku automatycznego wygenerowania zamówienia  i manualnego wy-
słania do dostawcy) automatyzacja wymaga akceptacji wszystkich stron. Według badań 
Hackett Group  z 2016 r. dla 75% respondentów cyfryzacja  w zakresie transakcji  i łączy 
B2B (ang. Business to Business) jest najbardziej istotnym elementem  w kolejnych dzie-
sięciu latach  w transformacji procesu zakupowego [za: Connaughton 2017, s. 29]. Takie 
podejście jest uzasadnione przede wszystkim wysokim potencjałem automatyzacji pro-
cesu zakupowego. Według badań AMC do 2025 r. aż 95% operacyjnych procesów zaku-
powych będzie można zautomatyzować [Pohle 2017, s. 12]. Pomimo szerokiej oferty na 
rynku narzędzi IT, pozwalających na duży stopień automatyzacji procesów zakupowych,  
w Polsce tylko 35% firm stosuje obecnie tego typu narzędzia [Bolesławski, Traczyk, Mu-
sielak  i in. 2016, s. 14]. 

Kolejnym etapem rozwoju  w tym zakresie jest wykorzystanie informacji wewnętrz-
nych bądź zewnętrznych do autonomicznego planowania zapotrzebowania  i realizacji 
za pomocą narzędzi IT. Chodzi tutaj  w pewnym stopniu  o autonomiczne podejmowa-
nie decyzji – planowanie, wykonanie  i kontrolę – przez system [Wahlster, Kagermann, 
Lukas 2011]. Przykładem tego może być decyzja  o złożeniu zamówienia – oczywiście nie 
chodzi  o proste podjęcie decyzji  o wysłaniu kolejnego zamówienia na zdefiniowaną 
ilość produktu (ang. Order Quantity)  w chwili osiągnięcia minimalnego stanu magazyno-
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wego. Tego rodzaju rozwiązania działają już obecnie  w wielu przedsiębiorstwach, któ-
re pracują  w oparciu  o systemy WMS (ang. Warehouse Management System).  W tym wy-
padku bardziej chodzi  o uzależnienie decyzji  o złożeniu zamówienia  i ilości uwzględ-
nionej  w zamówieniu od kilku innych parametrów, które mogą być związane z:

 · sytuacją cenową – np. zamówienie różnych ilości  w zależności od obecnej ceny gieł-
dowej bądź odpowiedniego indeksu;
 · sytuacją rynkową – np. zwiększanie (bądź zmniejszanie) stanów magazynowych, je-

śli są prognozowane braki rynkowe ze względu na duży popyt – takie sytuacje wielo-
krotnie miały miejsce  w ostatnich latach;
 · sezonowością – wiele firm zmienia sezonową charakterystykę produkcji  w zależno-

ści od popytu (np. podwyższenie produkcji  w okresie przedświątecznym  i obniżenie 
produkcji  w okresie wakacyjnym) – polityka zakupowa powinna odzwierciedlać sezo-
nowość produkcyjno-sprzedażową danej firmy;
 · poziomem eksploatacji czy zużyciem;
 · innymi parametrami.

Ze względu na kompleksowość  i indywidualny charakter wielu parametrów  w od-
niesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw, autorzy nie są  w stanie przedstawić  w ar-
tykule wszystkich przypadków, ale chcą pokazać przykładowe rozwiązania. B. Mazur, R. 
Krakowiak  i M. Przybysz opisują przykład  z branży produkcji chemii budowlanej,  w któ-
rym prognoza pogody jest wykorzystywana do planowania zapotrzebowania [Mazur, 
Krakowiak, Przybysz 2017, s. 52]. Podczas znaczącego spadku temperatury zapotrzebo-
wanie na wybrane produkty/półprodukty (domieszki przeciwmrozowe) znacząco ro-
śnie. Wynika to  z dużej zmiany zapotrzebowania  w przypadku wystąpienia niskich tem-
peratur  i odpowiedniego generowania zamówień. Autonomizacja tego rodzaju rozwią-
zań wymaga dopasowania istniejących rozwiązań systemowych  w danym przedsiębior-
stwie za pomocą implementacji odpowiednich interfejsów do zewnętrznych systemów 
pogodowych (zob. rysunek 3).

Rysunek 3. Interakcja systemu zakupowego  z zewnętrznym systemem pogodowym

Źródło: opracowanie własne.
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Najpopularniejsze systemy pogodowe, takie jak: wunderground.com, openweather-
map.org, accuweather.com, umożliwiają już połączenie  z wewnętrznymi systemami ERP 
danego przedsiębiorstwa, więc nie ma wielkich przeszkód, aby takie rozwiązanie wdrożyć. 

Podobne rozwiązania  w  niedługim czasie zrewolucjonizują zarządzanie utrzyma-
niem ruchu. Firmy produkcyjne korzystają  z różnego rodzaju maszyn  i urządzeń. Każ-
de wstrzymanie produkcji pociąga za sobą utratę zysków. Wiele urządzeń  i instalacji, ta-
kich jak silniki, pneumatyka itd., bez problemu można monitorować pod względem ich 
zużycia  i prawdopodobieństwa usterki. System wówczas automatycznie może zamówić 
zarówno części zamienne, jak  i usługodawcę zajmującego się serwisem. Jest to jeden  
z powodów, dla których, według badań R. Eckhoffa, G. Güntera  i M. Markusa,  w ciągu 
kilku lat 59% firm planuje projekty związane  z mobilnym połączeniem swoich urządzeń 
[Eckhoff, Günter, Markus 2014, s. 16]. Istniejące obecnie możliwości techniczne  w dzie-
dzinie automatyzacji  i autonomizacji wciąż  w dużym stopniu pozostają niewykorzystane. 

Maszyny wendingowe  i inteligentne etykiety 

Kolejnym technicznym rozwiązaniem pozwalającym na usprawnienie  i automatyzację 
procesu zakupowego są maszyny wendingowe  i inteligentne etykiety. Ma to  o tyle istot-
ne znaczenie, że rozwiązania te pozwalają na redukcję powtarzających się procesów (jak 
np. sprawdzanie stanów magazynowych  i zamawianie niedoborów) oraz obniżenie ich 
czasu trwania do minimum. 

Maszyny wendingowe same  w  sobie nie są zjawiskiem nowym. Już dziesięć lat 
temu  w Europie wykorzystywanych było 3,7 mln. maszyn wendingowych  w ok. 10 tys. 
przedsiębiorstw. Wówczas 70% maszyn wykorzystywanych było do wydawania napo-
jów (tzw. automaty do kawy),  a 30% do wydawania jedzenia: kanapek, słodyczy, gazet 
itd. [EVA 2017, s. 1]. Dzisiaj maszyny wendingowe wykorzystywane są  w firmach bezpo-
średnio  w zakresie związanym  z szeroko pojętą produkcją na dużo większym polu, wy-
dają m.in.: 

 · narzędzia do produkcji (np. wiertła, narzędzia elektryczne itd.),
 · części zamienne,
 · materiały biurowe,
 · odzież ochronną,
 · inne produkty.

Produkty są pobierane  z maszyn zazwyczaj za pomocą odpowiedniego kodu lub 
kart pracowniczych wyposażonych  w  odpowiednie chipy. Tego typu maszyny mają 
dużo zalet, które zostały potwierdzone podczas ich eksploatacji. Firma Brammer jest 
jednym  z większych operatorów oferujących  i obsługujących maszyny wendingowe dla 
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klientów przemysłowych. Główne zalety maszyn wendingowych to:
 · Redukcja zużycia,  a  co za tym idzie kosztów na poziomie 25–40% – wynika to 

głównie  z tego, że pracownicy bardziej oszczędnie  i  z większą dbałością podchodzą 
do powierzonych im zasobów  i nie tworzą własnych „magazynków”. Dodatkowo moż-
na ograniczyć wydawaną ilość danego produktu, np. pracownik może pobrać jedynie 
jedno wiertło  o danych wymiarach.
 · Niższe koszty kapitałowe – wiele urządzeń tego typu jest udostępnianych na za-

sadzie magazynów konsygnacyjnych, tzn. klient płaci za towar dopiero  w momencie 
pobrania danej rzeczy.
 · Zwiększona produktywność – produkty są dostępne zawsze  w tym samym miej-

scu  i dzięki automatycznemu modelowi zamawiania liczba braków jest mocno ogra-
niczona [Brammer 2018].

A. Glanz  i O. Jung podkreślają dodatkowo dostępność maszyn przez 24 godziny na 
dobę  i siedem dni  w tygodniu  i możliwość automatycznego wezwania serwisu  w przy-
padku awarii [Glanz, Jung 2010, s. 141]. Jest jeszcze jedna istotna zaleta, która do tej pory 
nie była wymieniana  w literaturze przedmiotu – maszyny wendingowe mogą zreduko-
wać ryzyko popełnienia błędów. Jest to łatwe do osiągnięcia  w wyniku blokowania pro-
duktów, tak aby nie były osiągalne dla tych pracowników, którzy nie powinni mieć do 
nich dostępu.

Inteligentne etykiety pozwalają na bardzo efektywny proces realizacji zamówień, 
zwłaszcza jeśli chodzi  o produkty  o niskiej wartości  i występujące  w dużej ilości oraz 
znacznej liczbie wariantów. Przykładem może tu być szwajcarska firma Bossard, która  
w swojej ofercie ma szeroką gamę elementów montażowych dla klientów przemysło-
wych. Mimo stosunkowo niskiej innowacyjności samych produktów, model obsługi tych 
produktów za pomocą inteligentnych etykiet jest bardzo innowacyjny.  W przypadku 
produktów  o niskiej wartości – szczególnie produktów  z kategorii C – koszty proceso-
wo-transakcyjne przy pozyskiwaniu od dostawców są stosunkowo wysokie.  W wielu sy-
tuacjach przewyższają one wartość samych kupowanych dóbr. Są to też produkty  o ni-
skim potencjale optymalizacji kosztowej, dlatego niezwykle istotna jest optymalizacja 
kosztów procesowych. Etykiety Bossard smartlabel mogą być wykorzystane przy wszel-
kiego rodzaju pojemnikach magazynowych,  w których znajdują się elementy montażo-
we (zob. rysunek 4) [Bossard 2018]. Użytkownik-klient oprócz poznania nazwy  i specyfi-
ki produktu ma możliwość zamówienia brakującego produktu za pomocą znajdującego 
się na etykiecie przycisku. Etykieta wysyła bezprzewodowo sygnał do systemu zakupowego.

 W zależności od ustalonego wcześniej procesu, może być wymagane zatwierdzenie 
zamówienia przez kupca lub zamówienie jest automatycznie wysyłane do niego  w ilo-
ści wcześniej ustalonej. Schematyczny model działania opisywanych etykiet jest przed-
stawiony na rysunku (zob. rysunek 4). 
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Rysunek 4. Model działania inteligentnych etykiet Bossard

Źródło: [Bossard 2018].

Tracking and Tracing na poziomie przedsiębiorstwa  
i łańcucha dostaw 

 W wyniku występujących  w gospodarce procesów podziału pracy  i specjalizacji wyod-
rębniły się ogniwa uczestniczące  w tworzeniu wartości dodanej  w łańcuchu dostaw. Jak 
podają H. Stadtler  i Ch. Kilger, łańcuch dostaw reprezentuje „sieć organizacji, które są za-
angażowane, poprzez powiązania  w górę  i  w dół łańcucha, w różne procesy  i czynno-
ści tworzące wartość  w postaci produktów  i usług przeznaczonych dla klienta ostatecz-
nego” [Stadtler, Kilger 2008]. Instytut Logistyki szeroko opisuje łańcuch dostaw jako „se-
kwencję zdarzeń dokonywanych  w  celu zaspokojenia potrzeb konsumenta” [Institute 
of Logistics 1998]. H. Peck podaje, że jest to „przepływ materiałów, towarów i informacji 
(włączając  w to przepływ środków finansowych) wewnątrz  i pomiędzy organizacjami 
związany przez szereg materialnych  i niematerialnych mediatorów,  w tym relacje, pro-
cesy, działania  i zintegrowane systemy informacyjne” [Peck 2006]. Łańcuch dostaw moż-
na opisać, wskazując na takie jego cechy, jak:

 · struktura podmiotowa,
 · przedmiot przepływu,
 · cele, zakres czynnościowy  i obszary współdziałania uczestniczących podmiotów.  

 W zależności od konfiguracji łańcucha jego ogniwami mogą być różnego rodzaju 
firmy wydobywcze, przetwórcze  i handlowe. Ich miejsce zajmowane wzdłuż łańcucha 
dostaw wynika  z podziału pracy na kolejnych etapach produkcji  i sprzedaży wyrobów 
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[Witkowski 2010, s. 13]. Występujące  w literaturze przedmiotu opinie na temat podmio-
towego, przedmiotowego i czynnościowego zakresu współpracy uczestników łańcucha 
dostaw pozwalają na jego zdefiniowanie. Łańcuch dostaw to współdziałające  w różnych 
obszarach funkcjonalnych firmy: wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz 
ich klienci, między którymi przepływają strumienie: produktów, informacji  i środków fi-
nansowych [Witkowski 2010, s. 19, zob. Stadtler, Kilger 2008].

Podstawą tworzenia procesów produkcyjnych  o wysokiej jakości jest poprawa efek-
tywności  i  intensyfikacja wymiany informacji pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw. 
Wymiana informacji wewnątrz łańcucha ma coraz większe znaczenie dla zwiększania 
konkurencyjności poszczególnych ogniw. Ze względu na częste zakłócenia przepły-
wu informacji powstają asymetrie  w tym zakresie. Dlatego też ryzyko utraty informacji  
w rozbudowanych strukturach łańcuchów podaży przybiera na sile. Deficyty informa-
cji mogą być zmniejszane  w wyniku ciągłego dostępu uczestników łańcucha do aktual-
nych informacji dotyczących właściwości produktu (jakość)  i wymagań stawianych po-
szczególnym ogniwom łańcucha [Bezat, Jarzębowski 2011, ss. 75–84].

Identyfikacja pochodzenia produktu (ang. traceability) umożliwia śledzenie przepły-
wu partii towarów od produkcji pierwotnej aż do konsumentów końcowych (ang. trac-
king)  i  w odwrotnym kierunku (ang. tracing). Dzięki traceability istnieje możliwość wska-
zania, gdzie  w  łańcuchu zaopatrzeniowym wystąpiły problemy. Traceability definio-
wane jest jako „zdolność do identyfikacji (na wszystkich etapach produkcji  i przerobu) 
środków do produkcji, surowców różnego pochodzenia lub innych substancji przezna-
czonych do produkcji” [BLL 2001]. Identyfikacja pochodzenia produktu nie jest zupeł-
nie nową koncepcją, ponieważ jednoznaczne przyporządkowywanie „wejść”  i „wyjść” 
towarów do dostawcy lub klienta było już elementarną częścią normy ISO 9000 [za: Gir-
nau 2004].

Po ustaleniu, jaki zakres identyfikacji pochodzenia produktu jest konieczny wybiera-
ne są ogniwa łańcucha dostaw, które powinny zostać włączone do systemu T&T.

 W ramach jednego  z najbardziej kompleksowych łańcuchów dostaw, tj. łańcucha 
przetwórstwa spożywczego, surowce trafiają do produkcji bezpośrednio  z miejsca upra-
wy lub za pośrednictwem dostawców lub importerów. Podczas przeładunków  i trans-
portu do miejsca przeznaczenia partie surowców ulegają częstym procesom mieszania. 
Dlatego ważne jest, aby  w każdym ogniwie łańcucha dostaw prowadzone były jedno-
znaczne oznaczenia, które powinny zawierać ilość  i rodzaj surowca, pochodzenie (im-
port, kraj), dane sprzedawcy, dane dotyczące transportu  i magazynowania. Na rysunku 
przedstawiono to na przykładzie łańcucha dostaw zbóż (zob. rysunek 5).
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 Rysunek 5. Koncepcja traceability na przykładzie łańcucha przetwórstwa zbóż

Producent 
rolny

Skup i handel

Młyn

Piekarnia

Nr - środki do produkcji roln.

Nr – partia zbiorów

Nr – partia dostawy

Nr – partia dostawy

Nr – partia dostawy

Nr – partia magazynowa

Nr – partia dostawy

Nr – partia zbóż (w silosach)

Nr ID - przemiał

Nr – partia mąki (w opakowaniu)

Nr – partia mąki (w silosach)

Nr - samochód transportujący

Nr – silos (na mąkę) Nr – magazyn (prod. w opakowaniu)

Nr - próbka

Nr - próbka

Nr - próbka

Źródło: [Jarzębowski, Poignée 2007, s. 31].

Podstawą rozwinięcia systemu identyfikacji pochodzenia produktu  w łańcuchu do-
staw jest powiązanie zdefiniowanych jednostek produkcyjnych  z  przynależnymi im, 
istotnymi dla produktu, parametrami oraz stworzenie możliwości dostępu do odpo-
wiednich informacji [BLL 2001]. Postępowanie przy wyborze systematyki traceability 
obejmuje:

 · Ustalenie zakresu  i wybór danych – dane, które są kluczowe dla śledzenia pocho-
dzenia towarów, muszą być zidentyfikowane,  a przepływ informacji musi być ustalo-
ny zgodnie  z przebiegiem procesów  i przepływem towarów.
 · Zdefiniowanie jednostek  i wielkości (ang. Traceable Resource Unit) umożliwiające śle-

dzenie towarów –  z powodu częstych procesów mieszania łańcuch dostaw wymaga 
systematyki, która  w  jednoznaczny sposób różnicuje określone partie między sobą 
oraz tworzy nowe partie powstające  z połączenia kilu innych. 
 · Kodowanie danych – umożliwia ono powiązanie ustalonych jednostek  i wielkości  

z przyporządkowanymi im informacjami. Dzięki nadanemu kodowi istnieje dostęp do 
informacji, które kryją się za nim. Stanowi to podstawę identyfikacji pochodzenia pro-
duktów [BLL 2001].
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Cały łańcuch powinien zapewniać odpowiedni poziom jakości wszystkich produk-
tów pośrednich  i końcowych. 

Korzyści wynikające  z koncepcji traceability to:
 · zarządzanie kryzysowe – informacje  o wycofaniu  z rynku określonych grup produktów; 
 · zarządzanie ryzykiem – różnicowanie  i dokumentowanie produktów  o atrybutach 

jakościowych niedających się zdefiniować; 
 · szybki dostęp do informacji dotyczących klientów  i konsumentów;
 · logistyczna optymalizacja strumieni towarów;
 · optymalizacja zarządzania stanami magazynów;
 · system T&T jako nośnik wymiany informacji jakościowych [Poignée, Pilz 2005]. 

Podczas zbierania informacji decydująca jest zdolność do oceny informacji  i rozpo-
znania ich znaczenia. Aby takie wymagania mogły być spełnione, do łańcucha dostaw 
powinno zostać włączone również profesjonalne doradztwo  w zakresie organizacji procesów.

Organizacja zarządzania informacją  w łańcuchu dostaw wymaga uzgodnień doty-
czących:

 · treści informacji – informacje handlowe, informacje  o procesach  i produktach, wy-
magania rynkowe itd.;
 · organizacji wymiany informacji –  z przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa, centralne 

przechowywanie danych i/lub formy mieszane; 
 · kierunku wymiany informacji – zgodnie z/przeciwnie do kierunku przepływu towarów;
 · wsparcia technicznego – tradycyjne i/lub nowe media;
 · organizacji wdrożenia;
 · opieki nad systemami IT.

 W łańcuchu dostaw wymagania są przyjmowane przez poszczególne ogniwa łańcu-
cha, uzupełniane  o własne wymagania,  a następnie przekazywane swoim dostawcom. 
Zadaniem doradztwa jest zbieranie wymagań pochodzących  z rynku oraz poszczegól-
nych ogniw,  a następnie przekazanie ich  z powrotem do przedsiębiorstw  w formie za-
leceń dotyczących organizacji procesów. 

Inteligentne zarządzanie  w magazynie

Inteligentny magazyn tworzy organizacyjno-funkcjonalne ogniwo logistyczne zdolne 
do ilościowo-czasowego wyrównywania przepływu materiałowego  w łańcuchu dostaw, 
dysponujące zespołem możliwości zdalnego „odczuwania” swoich stanów wewnętrz-
nych  i zewnętrznych  w celu efektywnego sterowania wszystkimi zasobami funkcjonują-
cymi  w jego obrębie [Korzeń 2000, s. 208]. Każdy magazyn (jako ogniwo  w logistycznym 
łańcuchu dostaw) aspirujący do miana „inteligentnego” musi być wyposażony  w odpo-
wiednio rozbudowany system komunikacji informacyjnej, który: 
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 · integruje go za pośrednictwem rozległych sieci komputerowych WAN (ang. Wide 
Area Network) oraz sieci lokalnych LAN (ang. Local Area Network)  z innymi ogniwami 
łańcucha dostaw; 
 · integruje wszystkie wewnętrzne instalacje strukturalne funkcjonujące  w  budowli 

magazynowej (również  w jej bezpośrednim otoczeniu) za pośrednictwem tzw. miej-
scowych sieci (magistral) komunikacyjnych FAN (ang. Field Area Network). 

Wykorzystanie robotów, które same planują rozmieszczenie, rozprowadzają dobra 
po magazynie  i optymalizują rozmieszczenie produktów dostrzegamy, przyglądając się 
firmom: Amazon  i  Amica. Nowe kierunki rozwoju logistyki obserwujemy również na 
przykładzie Pumy, która wspólnie  z firmami: Magazino, Gigaton  i ITG  tworzy pierwszy  
w pełni zautomatyzowany magazyn. Za transport towaru  w innowacyjnym magazynie 
odpowiadać będzie nowy, inteligentny robot TORU. TORU to nadzieja firm logistycznych  
i produkcyjnych. Jest to inteligenta maszyna, wyposażona  w czujniki  i ramiona, która 
przenosi wszelkiego rodzaju pudła  i pudełka. Odebrane przedmioty TORU umieszcza na 
półkach znajdujących się  w jego wnętrzu lub od razu przenosi je do stacji wysyłkowej. 
TORU potrafi dostrzec  i interpretować środowisko pracy oraz podejmować decyzje na 
podstawie danych  z kamer, licznych czujników, wykorzystując sztuczną inteligencję (AI) 
odpowiadającą m.in. za rozpoznawanie obrazów. Taka konfiguracja ma umożliwić robo-
towi samodzielne uczenie się, dostosowanie do topologii magazynu  i sprawne funkcjo-
nowanie  w dzielonym  z ludźmi środowisku pracy. Jedną  z zalet TORU jest fakt, że może 
on wykonywać obowiązki poza standardowymi godzinami pracy, nawet przy wyłączo-
nych światłach  w magazynie. Inteligentny magazyn Pumy to projekt pilotażowy, mający 
przetestować możliwości robota, jego stabilność  w codziennym użytkowaniu  i dojrza-
łość technologiczną.  W fabrykach przyszłości aktywność człowieka ograniczona będzie 
do koniecznego minimum,  a  większość zadań wykonają roboty. Nad całą pracą czu-
wać będą zaawansowane systemy komputerowe obdarzone sztuczną inteligencją. Pro-
ces automatyzacji postępuje,  a napędza go synergia Internetu rzeczy, uczenia maszyno-
wego, nowoczesnych systemów ERP  i technologii blockchain2. Projekt  w pełni automa-
tycznego, inteligentnego magazynu to zapowiedź zmian, jakie czekają firmy produkcyj-
ne  i logistyczne  i które  w magazynach nabierają coraz większego tempa. Systemy ful-
filment3 stają się coraz bardzie złożone  i zaawansowane. Wykorzystanie robotów razem  
z systemami automatyzacji magazynów pomaga usprawnić procesy, które kiedyś wyma-
gały wielkich nakładów pracy, były powolne oraz podatne na błędy ludzkie. Inwestycja  

2 Technologia blockchain, czyli łańcuch bloków, służy do przechowywania  i przesyłania informacji  o transak-
cjach zawartych  w Internecie, które ułożone są  w postaci następujących po sobie bloków danych.
3 Fulfilment factory polega na rozwijaniu magazynów  w taki sposób, aby na dotychczas działającą struktu-
rę logistyczną zaprojektować „nakładkę” procesowo-sprzętową do efektywnej obsługi wprowadzanego wła-
śnie kanału.
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 w odpowiednio zaimplementowany taśmociąg lub systemy podajników zwiększy cał-
kowitą wydajność magazynu  i jego czas reakcji  w porównaniu ze standardowymi meto-
dami uzupełniania zapasów.  W dłuższej perspektywie pozwoli to również na zaoszczę-
dzenie pieniędzy. Zapisy wszystkich tych działań naturalnie trafiają potem do systemów  
w back office za pomocą sieci bezprzewodowych, skanerów kodów kreskowych oraz ety-
kiet RFID. Tam dane mogą zostać wykorzystane do zarządzania zamówieniami oraz lep-
szego wykorzystania powierzchni magazynowej.  W ten sposób zamykające się koło in-
formacji tworzy samomonitorującą się, inteligentną  i zintegrowaną sieć, działającą płyn-
nie  w tle operacji. Jest to serce nowoczesnej operacji magazynowej  i logistycznej. 

Wnioski

Szybkość, dokładność  i elastyczność to trzy klucze do sukcesu  w logistyce – na pewno 
wszystkie działania  i procesy  w tym zakresie będą jeszcze szybsze, bardziej dokładne  
i elastyczne. Obecne trendy sugerują, co stanie się  w najbliższej przyszłości  w logistyce  
i branży magazynowania. Będziemy świadkami coraz większej integracji oprogramowa-
nia  i automatyzacji procesów. Szerokie zastosowanie autonomicznych robotów maga-
zynowych stanie się rzeczywistością już  w niedalekiej przyszłości,  a pojazdy magazyno-
we bez kierowców będą następnym krokiem na drodze do pełnej automatyzacji. Firmy, 
które nie boją się zmian  i zwracają uwagę na nowe trendy będą niewątpliwie prospero-
wać. One właśnie inwestują dzisiaj  w bardziej inteligentną  i bardziej responsywną przy-
szłość. To one stawiają na partnerstwo  z ekspertami technologicznymi  i budują podsta-
wy tego, co nadejdzie  w przyszłości. Podsumowując, należy stwierdzić za analitykami  
z firmy Forrester , że tzw. inteligentni agenci, czyli maszyny wzorowane na organizmach 
ludzkich,  w niedalekiej przyszłości pozbawią pracy 6% społeczeństwa [https://pl-pl.fa-
cebook.com/forrester/, dostęp: 7.01.2018.]. To wskazuje, dlaczego absolutnie konieczne 
jest partnerstwo ze sprawdzonymi  i niezawodnymi specjalistami zajmującymi się tech-
nologią. Jeśli teraz nie stać cię na popełnianie błędów, tym bardziej nie będziesz mógł so-
bie na to pozwolić  w przyszłości. 
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Wstęp

Każda firma, niezależnie od branży czy lokalizacji oraz miejsca w łańcuchu dostaw, po-
winna odpowiedzieć sobie na dwa pytania: czy jako firma jesteśmy przygotowani do re-
wolucji cyfrowej oraz jak chcemy dostosować nasz biznes do transformacji, do tego, co 
się dzieje obecnie i do nadchodzących zmian? 

Cyfryzacja jest nieunikniona. Tym, którzy podejmą i wprowadzą zmiany za późno, 
grozi zniknięcie z rynku. Cyfryzacji będzie poddawane wszystko, o ile będzie to możliwe 
i uzasadnione biznesowo. Liczba rzeczy podłączonych do Internetu znacząco wzrośnie. 
Z kolei poziom cyfrowej łączności przyniesie bogactwo nowych danych. 

Cyfryzacja jest i będzie elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Na skutek 
rewolucji cyfrowej cyfrowy inteligentny łańcuch dostaw stanie się koniecznością. Tak 
samo jak kierowca nie przejedzie daleko samochodem bez świateł po nieoświetlonej 
drodze, tak i firma nie przetrwa, jeśli nie będzie miała oglądu tego, co dzieje się zarówno 
w organizacji, jak i w całym łańcuchu dostaw. Cyfrowi klienci będą wymagali coraz więk-
szej przejrzystości dostaw zapewniających informacje w czasie rzeczywistym przez 24 
godziny na dobę [Baumann, Ceniza, Massicotte, Medepalli, Thomas 2017].

Cyfrowa transformacja łańcucha dostaw to walka o przyszłość i przetrwanie. W dzi-
siejszych czasach istnieje już technologia umożliwiająca zamawianie towarów i komu-
nikację przez Internet oraz automatyczną optymalizację planów w przedsiębiorstwie, 
w tym: planów sprzedaży, produkcji, dostaw czy transportu. Systemy nie tylko komuni-
kują się, synchronizują, ale i uczą. Powszechnie dostępne są także rozwiązania, takie jak: 
roboty, systemy informatyczne czy maszyny, które pozwalają realizować zadania bez 
udziału człowieka w oparciu o dostarczane dane (automatyczne linie produkcyjne czy 
magazyny). 

W związku z powyższym orientacja kadry kierowniczej w tematyce cyfryzacji w logi-
styce musi rosnąć, i rzeczywiście rośnie, jednak i tak nadal brakuje specjalistycznej wie-
dzy praktycznej i edukacji w tym zakresie. Jak w takim razie zdobyć kompetencje?

Celem artykułu jest zaznajomienie czytelników z problematyką dostępu do 
edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy w obszarze technologii infor-
macyjnych i zarządzania łańcuchem dostaw. Opracowanie zawiera przegląd pu-
blikacji, a także wykorzystuje przeprowadzone przez autora badania, mające 
na celu weryfikację hipotezy: istnienia konieczności zmian w edukacji w Polsce w zakre-
sie zarządzania łańcuchem dostaw, potrzeby edukacji w zakresie technologii informa-
cyjnych wspierających zarządzanie łańcuchem dostaw i możliwości identyfikacji zagad-
nień, które należałoby uwzględnić w nowych programach kształcenia, w tym na stu-
diach podyplomowych. Autor dzieli się również informacjami o planowanych dalszych 
kierunkach działań, w tym prezentuje plany dotyczące kolejnych badań.
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Zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie zarządzania 
łańcuchem dostaw – nowa rola eksperta IT SCM

W 2016 roku podczas konferencji MHI, organizowanej corocznie w Stanach Zjednoczo-
nych, po raz pierwszy w historii tego wydarzenia zwrócono dużą uwagę na kwestię po-
ziomu edukacji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw (ang. supply chain manage-
ment, w skrócie SCM). MHI to prestiżowe, jednodniowe wydarzenie poświęcone zagad-
nieniom z obszaru zarządzania materiałami, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, 
w którym biorą udział najlepsi, wyselekcjonowani i zatwierdzeni do udziału eksperci.  
W trakcie konferencji obradowano na temat zintensyfikowanych programów kształce-
nia w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, które przynieść mogą wartość dodaną 
zarówno profesjonalistom, jak i przedsiębiorstwom, i które pasują do napiętych harmo-
nogramów pracowników [McCrea 2016]. Badania dowodzą, że kraje zapewniające lep-
szą edukację w  obszarze logistyki odnotowują wyższą wydajność w tym zakresie [Yil-
diz 2015]. Warto zatem zadbać o ten aspekt. Podczas MHI omawiano także ogólne tren-
dy rynkowe, oferty zarówno uczelni, firm szkoleniowych, dostawców oprogramowania 
służącego do zarządzania łańcuchem dostaw, jak i samych przedsiębiorców, będących 
uczestnikami łańcuchów dostaw. Zwrócono uwagę, że coraz więcej menedżerów i dyrek-
torów interesuje się pogłębianiem wiedzy na temat zarówno samych łańcuchów dostaw, 
jak i rozwiązań informacyjnych wspierających zarządzanie łańcuchami dostaw (ang. sup-
ply chain management information systems, w skrócie IT SCM) [McCrea 2016]. Potwierdza-
ją to wyniki badań przeprowadzonych przez Peerless Research Group – firmę specjalizu-
jącą się w badaniach z zakresu łańcucha dostaw, logistyki oraz produktów i usług związa-
nych z transportem materiałów (rysunek 1).

Łączenie ról informatycznych i zarządzania łańcuchem dostaw. Nowe kierunki 
kształcenia w zakresie IT SCM
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Rysunek 1. Zainteresowanie kształceniem w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw

Źródło: opracowanie własne na podstawie [McCrea B. 2017, ss. 18–23].

Podczas konferencji MHI podkreślono, że rośnie zainteresowanie kształceniem w za-
kresie zarządzania łańcuchem dostaw i że trend ten napędzają takie czynniki, jak: brak 
kwalifikacji adekwatnych do potrzeb, dynamicznie rozwijająca się cyfryzacja łańcuchów 
dostaw oraz postępująca ewolucja ich strategicznej roli w biznesie. Dyrektor generalny 
stowarzyszenia APICS, wiodącego na świecie dostawcy badań, publikacji, programów 
edukacyjnych i certyfikacji w obszarze łańcucha dostaw, operacji oraz zarządzania lo-
gistyką, potwierdził, że nawet studia MBA nie przygotowują do profesjonalnego stra-
tegicznego zarządzania łańcuchami dostaw. Poinformował jednocześnie, że w danym 
roku APICS zmodyfikował swoje programy edukacyjne i certyfikacyjne w odpowiedzi na 
zmieniające się zapotrzebowanie na kształcenie. Podczas konferencji podniesiono pro-
blemy braku standardów w zakresie SCM, akcentując konieczność uwzględnienia cyfry-
zacji w biznesie [McCrea 2016].
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Gail Rutkowski, dyrektor National Shippers Strategic Transportation Council – sto-
warzyszenia specjalistów w dziedzinie transportu i logistyki, słusznie zauważa, że jak-
kolwiek aktualnie nie brakuje programów kształcenia w zakresie transportu, to nadal 
odbiegają one od tego, co powinna zawierać oferta. Wskazuje jednocześnie, że bardzo 
istotna jest nie tylko teoria, ale i praktyka, doświadczenie. Podkreśla to także Mary Lue 
Peck, która do grudnia 2017 roku była szefową stowarzyszenia ISM, osobą przez kilkana-
ście lat odpowiedzialną za rozwój programów, produktów i usług oferowanych przez tę 
pierwszą i najstarszą międzynarodową organizację zajmującą się profesjonalnym zarzą-
dzaniem łańcuchem dostaw. 

Dynamika zmian w omawianym obszarze jest bardzo duża. Pojawiają się nowe tren-
dy, aktualnie takie jak e-handel (ang. e-commerce) i wielokanałowość (ang. omnichan-
nel), które bardzo szybko stają się elementem budowania przewagi konkurencyjnej 
[McCrea 2017]. Coraz szerzej stosowane są także technologie wykorzystujące fale radio-
we do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (ang. Radio-frequency 
identification, w skrócie RFID). System edukacji musi nadążać za tymi zmianami i dostoso-
wywać ofertę do zapotrzebowania rynku pracy, dzięki czemu staje się wartościowy dla 
biznesu [Bazaras, Čižiūnienė, Ramūnas, Kabashkin 2016]. Irvin Varkonyi, dyrektor zarzą-
dzający Scope Consulting, amerykańskiej firmy konsultingowej w zakresie technologii 
i rozwiązań branżowych, podkreśla, że edukacja w przedmiocie oprogramowania wspie-
rającego zarządzanie przedsiębiorstwem i współczesnych technologii jest krytyczna dla 
przemysłu [Varkonyi 2017]. Z kolei Dwight Klappich, wiceprezes do spraw badań w fir-
mie Gartner, będącej światowym liderem na rynku analityczno-doradczym w obsza-
rze technologii informatycznych, zauważa, że cyfryzacja biznesu, Internet rzeczy i inte-
ligentne maszyny wymuszają zmiany organizacyjne i konieczność przedefiniowania ról. 
Podkreśla, że skoro cyfrowy biznes to biznes oparty na technologii, transformację cyfro-
wą przejdą tylko te firmy, które poradzą sobie z łączeniem ról informatycznych (w skró-
cie IT) i łańcucha dostaw [Levans 2017]. Kwestię tę porusza także Christian Titze, wielolet-
ni pracownik tej samej firmy, dyrektor ds. badań w zakresie technologii informacyjnych 
wspierających zarządzanie łańcuchem dostaw. Zaleca opracowanie i wdrożenie rozwią-
zań służących wsparciu zarządzania przedsiębiorstwem. Nakłania do stworzenia mecha-
nizmów zarządzania i podejmowania decyzji dotyczących inwestycji i kierowania swoją 
strategią cyfryzacji łańcucha dostaw, uwzględniając zarówno trendy w technologii, jak  
i potencjał transformacyjny dla danego biznesu. Zaleca systematyczne przeprowadza-
nie analizy stanu obecnego i identyfikowanie rozbieżności w procesach oraz techno-
logii, opracowanie planów naprawczych w celu likwidacji niezgodności i zapobiegania 
nieprawidłowościom, a także adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu. Sugeru-
je też ustanowienie roli IT w łańcuchu dostaw, powołując się na najnowsze badania i in-
dywidualne ankiety, które potwierdzają, że wiodące firmy koncentrują się na zapewnie-
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niu wydajnych i skutecznych usług oraz na tym, jak IT może pomóc im wygrać z konku-
rencją. Dotyczy to również łańcucha dostaw i odpowiedniej odgórnej, obejmującej róż-
ne horyzonty czasu, strategii IT w łańcuchu dostaw jako czynnika wzrostu i transforma-
cji [Titze 2015]. 

Nowy kierunek kształcenia w przedmiocie rozwiązań 
informatycznych wspierających zarządzanie  
łańcuchem dostaw

W 2016 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane zarówno przez ekspertów, jak 
i naukowców specjalizujących się w obszarze technologii informacyjnych wspierających 
zarządzanie łańcuchem dostaw powstało Stowarzyszenie Technologii Informacyjnych  
i Zarządzania Łańcuchem Dostaw (nazywane w skrócie IT SCM).

Dwa lata wcześniej, w następstwie licznych obserwacji i wywiadów z profesjonalista-
mi, postawiono hipotezę, że istnieje potrzeba powołania stowarzyszenia, które realizo-
wałoby następujące cele:

a) tworzenie platformy wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy w zakresie techno-
logii informacyjnych i zarządzania łańcuchem dostaw;
b) działanie na rzecz silnej pozycji zawodowej menedżera w obszarze technologii in-
formacyjnych i zarządzania łańcuchem dostaw;
c) tworzenie i promowanie dobrych praktyk biznesowych;
d) tworzenie i promowanie programów naukowych w zakresie technologii informa-
cyjnych i zarządzania łańcuchem dostaw;
e) realizowanie celów naukowych i oświatowych w zakresie technologii informacyj-
nych i zarządzania łańcuchem dostaw;
f) wspieranie procesów transferu technologii i budowy powiązań kooperacyjnych na 
linii B2B oraz w relacjach Nauka–Biznes.

Rok później, w 2015 roku, hipoteza ta została zweryfikowana. Zaplanowano i prze-
prowadzono wywiady ze 168 respondentami, naukowcami i ekspertami z zakresu tech-
nologii informacyjnych i zarządzania łańcuchem dostaw. W grupie badanych byli pra-
cownicy firm dostarczających oprogramowanie wspierające zarządzanie łańcuchem do-
staw, wdrażających takie systemy i powiązane technologie oraz korporacji specjalizują-
cych się w analizie i badaniach rynku IT SCM. W badaniu uczestniczyły także osoby, któ-
re zarządzają działami IT i SCM oraz nauczyciele akademiccy. Opinie zebrano od osób 
posiadających przynajmniej roczne doświadczenie na danym stanowisku. Responden-
ci pochodzili z regionów:

a) EMEA (ang. Europe, the Middle East and Africa) – regionu, który obejmuje Europę, Bli-
ski Wschód i Afrykę;
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b) NA (ang. North America) – regionu, w skład którego wchodzą kraje, takie jak Kanada, 
Meksyk i Stany Zjednoczone oraz 
c) APAC (ang. Asia Pacific), tj. regionu Azji i Pacyfiku.

W celu rzetelnego przeprowadzenia wywiadów opracowano zestaw pytań ułożo-
nych w logiczną całość. Każdy z rozmówców przed rozpoczęciem rozmowy był informo-
wany o celu badania. Zadbano, by pytania nie były sugestywne, a sam wywiad nie był 
zbyt długi i nużący. Ułatwiło to zebranie wymaganych danych i dalszą analizę.

Przeprowadzone badanie potwierdziło postawioną hipotezę. Badanie wykazało tak-
że, że istnieje:

a) konieczność zmian w edukacji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw oraz 
b) potrzeba edukacji w przedmiocie technologii informacyjnych wspierających zarzą-
dzanie łańcuchem dostaw.

W 2016 roku dodatkowo zweryfikował to i potwierdził wieloletni dyrektor działu IT 
SCM, pracujący dla jednej z najbardziej znanych i renomowanych na świecie firm świad-
czących usługi badawcze oraz analityczno-doradcze w obszarze IT.

Opierając się na otrzymanych wynikach badania oraz wyciągniętych wnioskach, 
podjęto decyzję, że stowarzyszenie rozpocznie pracę nad stworzeniem programu szko-
lenia, standardów i certyfikacji w zakresie technologii informacyjnych wspierających za-
rządzanie łańcuchem dostaw. W pierwszej kolejności postanowiono zweryfikować hipo-
tezę, że istnieje możliwość identyfikacji zagadnień, jakie należałoby uwzględnić w edu-
kacji z zakresu IT SCM. Celem było ustalenie, czy budowa takiego programu kształcenia 
jest wykonalna.

W związku z powyższym w 2017 roku przeprowadzono stosowne badania jakościo-
we. Jako technikę badawczą wybrano wywiad swobodny ekspercki. Opracowano ogól-
ny plan zagadnień, wokół których koncentrowała się rozmowa z respondentem. Pyta-
nia miały charakter zarówno zamknięty, jak i otwarty, w tym niektóre wymagały narra-
cji. Wywiady prowadzono z osobami posiadającymi dużą wiedzę o przedmiocie bada-
nia, pracującymi jednak w różnych środowiskach oraz posiadającymi różny zakres obo-
wiązków i doświadczenie. Starano się każdorazowo dostosować pytania do konkretne-
go respondenta i nakłonić go do wielowątkowych, dłuższych wypowiedzi, szczególnie 
dotyczących najlepiej znanego mu obszaru wiedzy. 

Badaniem objęto 97 respondentów. Dobór próby był celowy. Podobnie jak w 2015 
roku w  grupie badanych znaleźli się zarówno nauczyciele akademiccy (9 czołowych 
uczelni wyższych w Polsce, 1 uczelnia w Austrii, 1 uczelnia w Niemczech), jak i profesjo-
naliści pracujący dla: 

a) dostawców oprogramowania IT SCM (3 liderów na świecie);
b) firm doradczych wdrażających takie systemy (1 lider na świecie, 1 mniejszy dostaw-
ca usług, 3 niezależnych ekspertów działających na rynku IT SCM); 
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c) korporacji będących uczestnikami łańcuchów dostaw (6 liderów w swojej branży,  
w tym 4 z obszaru produkcji i 2 – logistyki) oraz 
d) firm prowadzących badania w zakresie IT SCM (1 lider na świecie). 

Wywiady przeprowadzono z osobami mającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie 
w danym obszarze. Respondenci pochodzili z regionów:

a) EMEA, 
b) NA oraz
c) APAC.

Przeprowadzone badanie potwierdziło hipotezę. To spowodowało, że rozpoczęto 
prace nad przygotowaniem programu szkolenia z zakresu IT SCM, który został zweryfi-
kowany i opisany przez członków stowarzyszenia IT SCM.

Tabela 1. Program szkolenia IT SCM

Lp. Moduły i podmoduły Liczba 
godzin 

Wykład Ćwiczenia

1 Zarządzanie łańcuchem dostaw i jego optymalizacja
Zarządzanie wartością firmy i strategiczna mapa 
wartości
Procesy biznesowe w zarządzaniu łańcuchem  
dostaw i wsparcie informatyczne
Korelacje występujące pomiędzy nimi
Optymalizacja łańcucha dostaw
Ryzyko łańcucha dostaw

16 16 0

2 Poziomy i horyzonty planowania  
w przedsiębiorstwie
Strategiczne planowanie łańcucha dostaw
Planowanie popytu
Planowanie sprzedaży i operacji
Główny harmonogram produkcji
Planowanie produkcji i potrzeb materiałowych
Harmonogramowanie produkcji
Realizacja planu produkcji
Klasyfikacja i segmentacja DFU
Segmentacja SKU

48 32 16

3 Metody optymalizacji łańcucha dostaw
Metody heurystyczne
Metody optymalizacyjne
Metody statystyczne

24 16 8

4 Praktyka optymalizacji procesów planistycznych
Strategiczne planowanie łańcucha dostaw
Planowanie popytu
Planowanie sprzedaży i operacji
Główny harmonogram produkcji
Planowanie produkcji i potrzeb materiałowych
Harmonogramowanie produkcji
Optymalizacja zapasów

72 48 24
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5 Zarządzanie projektem
Koncepcja zarządzania projektami
Metodyki zarządzania projektami
Podstawy planowania
Planowanie czasu i sieci projektu
Harmonogramowanie i analiza sieci projektów
Szacowanie kosztów i ustalenie budżetu
Zarządzanie jakością projektu
Zarządzanie ryzykiem w projektach
Realizacja i kontrola projektu
Ewaluacja projektu, komunikowanie, wdrożenie i 
weryfikacja końcowa
Organizacja projektowa – struktura, role i władza
Praca zespołowa i rozwiazywanie konfliktów
Zarządzanie zarządzaniem projektami
Wybór projektów i zarządzanie ich portfelem
Zarządzanie projektami międzynarodowymi
Kultura organizacyjna

16 8 8

6 Bazy danych SQL i integracja systemów
Podstawy relacyjnych baz danych
Integracja systemów i ETL
Standardy SQL
Podstawy Oracle SQL i PL/SQL
Manipulacja na danych, agregacja danych,  
generowanie raportów

32 16 16

7 Kluczowe trendy technologiczne w łańcuchu do-
staw
Najważniejsze trendy, które mają znaczenie: techno-
logia / biznes / społeczeństwo
Znaczenie łańcucha dostaw: trendy technologiczne, 
portfolio aplikacji
Przetwarzanie w chmurze i zarządzanie łańcuchem 
dostaw
Wykorzystanie kluczowej technologii i systemów w 
zarządzaniu łańcuchem dostaw
Strategia technologii łańcucha dostaw

16 16 0

Razem 224 152 72

Źródło: opracowanie własne.

Równocześnie prowadzono rozmowy z uczelniami wyższymi o otworzeniu studiów 
podyplomowych IT SCM (w 2018 roku) we współpracy ze stowarzyszeniem. Studia te 
miałyby realizować program przedstawiony w tabeli 1. Liczne dyskusje, wymiany po-
glądów i informacji przyczyniły się do podjęcia kilku kluczowych decyzji wylistowanych 
poniżej.

1. Stowarzyszanie IT SCM współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce, realizując 
ten sam program studiów podyplomowych IT SCM.  
2. Program studiów podyplomowych IT SCM może podlegać tylko drobnym mody-
fikacjom, które nie wpłyną na jakość kształcenia.
3. Studia podyplomowe IT SCM mają przygotowywać słuchaczy do planowanej 
certyfikacji IT SCM (w zakresie technologii informacyjnych wspierających zarządza-
nie łańcuchem dostaw).
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4. W ramach jednego dużego miasta stowarzyszenie prowadzi dane studia pody-
plomowe, współpracując tylko z jedną uczelnią. 
5. Każdy moduł ma przypisanego kierownika. Osoba ta odpowiada za określenie 
celu zajęć, ramowego programu modułu, metod prowadzenia zajęć i warunków ich 
zaliczenia.
6. Do jednego modułu przypisane są minimum dwie osoby.
7. Każdy wykładowca musi być członkiem stowarzyszenia.
8. Każdy wykładowca może uczestniczyć w planowanym programie certyfikacji IT SCM.
9. Każdy wykładowca może uczestniczyć w projekcie opracowania i wydania pod-
ręcznika IT SCM, publikacji przygotowującej słuchaczy do certyfikacji IT SCM.
Ustalono, że celem studiów podyplomowych jest przekazanie i poszerzenie wie-

dzy z  zakresu technologii informacyjnych wspierających zarządzanie łańcuchem do-
staw. Program studiów powinien w szczególności zainteresować osoby, które na bieżą-
co kontrolują trendy w biznesie i rozumieją rolę IT w zarządzaniu globalnym cyfrowym 
dynamicznym i inteligentnym łańcuchem dostaw. Studia przygotowują do nowej roli na 
rynku pracy – eksperta IT SCM. Absolwent studiów pozyska wiedzę, która pozwoli mu 
wspierać projekty wdrożeniowe w obszarze IT SCM oraz świadomie i lepiej zarządzać 
łańcuchem dostaw, dostosowując go do światowych standardów i wykorzystując do-
stępne narzędzia informatyczne.

Podsumowanie

Przeprowadzone w 2015 roku badania naukowe potwierdziły hipotezy, że istnieje ko-
nieczność zmian w edukacji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i potrzeba kształ-
cenia w przedmiocie technologii informacyjnych wspierających zarządzanie łańcuchem 
dostaw.

Dwa lata później pozytywnie zweryfikowano także hipotezę o istnieniu możliwości 
identyfikacji zagadnień, jakie należałoby uwzględnić w edukacji z zakresu technologii 
informacyjnych wspierających zarządzanie łańcuchem dostaw. 

W wyniku prac badawczych i projektowych opracowano program kształcenia 
w przedmiocie IT SCM. Zebrano grupę ekspertów zainteresowanych nie tylko udziałem 
w  prowadzeniu szkoleń i wykładów, ale też opracowaniem standardów w zakresie IT 
SCM, certyfikacji IT SCM i przygotowaniem dedykowanych podręczników. 

Zarówno cel badań, jak i cel stowarzyszenia IT SCM zostały osiągnięte. Liczne roz-
mowy pozwoliły także zidentyfikować dalsze kierunki działań w obszarze kształcenia. 
Z uwagi na fakt, że zgłoszono zapotrzebowanie na szkolenie w zakresie rozwiązań in-
formatycznych wspierających zarządzanie magazynem i transportem oraz bezpieczeń-
stwa cybernetycznego, stowarzyszenie planuje przeprowadzić stosowne badania po-

Milena Antosik-Panek



321

zwalające ocenić, czy adekwatne programy kształcenia w tych obszarach będą cieszyć 
się zainteresowaniem. 

Bibliografia

Baumann F., Ceniza G., Massicotte S., Medepalli A., Thomas K. (2017), Digital Supply Chain for 

Dummies, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.

McCrea B. (2016), Supply Chain Education for The Masses, ”Modern Materials Handling. Wareho-

using Management Edition.”, t. 71, wyd. 12, Peerless Media, Framingham, ss. 30–33.

Yildiz T. (2015), An empirical study on the relationship between logistics performance and educa-

tion, ”Business, Management and Education”, 13(2), ss. 249–275.

McCrea B. (2017), Logistics & Supply Chain Education: Opportunity Abounds, “Logistics Manage-

ment”, ss. 18–23.

Bazaras D., Čižiūnienė K., Ramūnas P., Kabashkin I. (2016), Competence and capacity-building 

requirements in transport and logistics market, “Transport and Telecommunication”, 17(1), ss. 1–8.

Varkonyi I. (2017), Advancing your career with Logistics education, “Defense Tranportation Jour-

nal”, ss. 12, 42.

Levans M. (2017), Are we closed to „intelligent” logistics?, “Logistics Management”, ss. 32–36.

Titze Ch. (2015), Gartner Study of Supply Chain Users Reveals the Emerging Role of Supply Cha-

in IT [online], https://www.gartner.com/doc/3151118/gartner-study-supply-chain-users, 

dostęp: 7.01.2018.

Łączenie ról informatycznych i zarządzania łańcuchem dostaw. Nowe kierunki 
kształcenia w zakresie IT SCM





PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt  5 | Część  I | ss. 323–335

Magdalena Kowalska
Uniwersytet Łódzki 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

kmagdalena91@gmail.com

Internet Transport Portal as an Improvement, 
Optimization and Control of Logistics Processes in the 
Area of Transport

Abstract: The aim of the article is theoretical-empirical presentation of logistics processes 

in the field of transport. The theoretical part of the work contains the essence of logistics 

processes with particular emphasis on logistics processes in the field of transport (transport 

processes). The concept of process and logistics was defined, then the logistic process and 

the transport process. The practical part of the article presents the SOOT – Internet trans-

port portal, whose task is to improve, optimize and control logistics processes in the area 

of transport. The work also presents the calculation of the financial usefulness of the SOOT 

system in the company X.

Key words: transport management, logistics processes, transport processes, transport portal

Introduction

The transport market, like any type of market with a typical business regulation mecha-
nism, has many important functions for all participants in the process of exchanging 
transport services. The role of transport in the economy reflects multilateral connec-
tions and its presence in almost every area of socio-economic life. Improving the forms 
of transport functioning, creating more and more modern transport systems, optimizing 
logistics processes and constant modernization of transport means and infrastructure is 
an unavoidable process.
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Consumer needs to generate the necessity of having all kinds of material goods in 
the form of a variety of products. Preparation of such products is carried out by produc-
tion processes (that is acquisition, processing and processing) in industrial companies. 
Relationships related to the production of products and their consumption take place 
through the distribution of these products, which is closely related to transport and sto-
rage processes. In order to meet the needs of consumers, increase competitiveness, im-
prove, optimize and control logistic processes in the field of transport, companies are re-
aching for modern IT technologies [Marciniak, online].

The aim of the article is theoretical-empirical presentation of logistics processes in 
the field of transport. The theoretical part of the work contains the essence of logistics 
processes, with particular emphasis on logistics processes in the field of transport (trans-
port processes). The practical part presents the transport portal – SOOT and the calcula-
tion of the financial suitability of the SOOT system in the company X.

Logistic processes in the field of transport

Logistic processes play an important role not only for the company but also for the deve-
lopment and growth of the global, European and national economy. In order to under-
stand the concept of a logistic process, one should define the concept of the process it-
self and logistics.

The process is “consecutive, causally related, specific changes constituting successi-
ve phases, stages, stages of the development of something [Krawczyk 2011, p. 96]. The 
process creates a set of activities partially ordered by direct or indirect transfer links, 
implemented in order to obtain a specific result, performed in accordance with speci-
fic rules, taking into account various internal and external factors that may facilitate the 
process or make it difficult” [Krawczyk 2008, p. 63]. While, logistics is “planning, imple-
menting and controlling efficient, economically efficient flow of raw materials, mate-
rials, finished products and relevant information from the point of origin to the point of 
consumption in order to meet customer requirements” [Coyle, Bardi, Langrey 2002, pp. 
51–52]. Combining the definition of process and logistics, we can conclude that the lo-
gistics process is a regulated chain of closely related activities related to the flow of go-
ods and information whose end result is a logistics service, that is transport and storage 
of products in a time, place quality and quantity.

The logistic processes in the company were specified in detail by J. Coyle, E. Bardi and 
C. Langley in the work entitled Logistics management. Processes that have been distingu-
ished [Dyczkowska 2014, pp. 1777–1778]:

 · moving and transporting goods;
 · storage;
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 · industrial packaging;
 · manipulation of materials;
 · inventory control;
 · order fulfillment;
 · forecasting demand;
 · production planning;
 · shopping;
 · customer service at the appropriate level;
 · location of plants and warehouses;
 · organization of returns;
 · delivery of spare parts and after-sales service;
 ·  collection and disposal of waste.

Due to the nature of the article, the author paid particular attention to logistics pro-
cesses occurring in the area of transport (transport processes).

Transport is one of the areas of economy characterized by dynamic development. It 
fulfills three basic functions in management [Krasii 2017, p. 3]:

 · consumption function (meeting transportation needs by provided transport services);
 · production function (satisfying production needs by providing transport services, 

i.e. by creating business conditions, stimulating it, and influencing the functioning of 
the market and exchange);
 · integration function (allowing for the integration of the state and society through 

transport services).
The classic definition of transport defines transport as a set of activities consisting in mo-

ving material goods in space using appropriate technical means [Zgutka, Rokicki 2015, p. 81]. 
Carrying out transport operations related in any way to moving people or goods 

with the use of appropriate means of transport, requires carrying out organizational, 
executive and commercial operations, i.e. the transport process [Starkowski 2017, p. 
1546]. Figure 1 shows the components of the transport process.



326

Figure 1. The transport process

Source: own study based on: Stajniak 2007.

The transport process is a series of specific tasks mutually corrected as a result of 
which the goods are delivered to the recipient [Neider 2014, p. 297]. The transport pro-
cess consists of three basic activities: organizational, executive and commercial (figu-
re 1). Organizational tasks include determining the route of transport, preparing trans-
port documents. By implementing activities mean transport and activities inseparably 
connected with it (loading of goods, transport, unloading). Commercial activities are re-
late to financial issues (transport charge of goods or people) [Starkowski 2017, p. 1547].  
The course of each transport process can be divided into six stages [Neider 2014, p. 297]:

 · conceptual preparation of the transport process;
 · preparation of goods for transport;
 · organization of the mixing process;
 · real transport of cargo;
 · ensuring financial legality of process servicing;
 · cost analysis and evaluation of the transport process.

Magdalena Kowalska
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Management of logistics processes in the area of transport 
– SOOT portal

SOOT (Transport Services Management System) is a transport portal created by the Com-
plex of Effective Computing Techniques ZETO S.A. The application enables the compa-
ny to streamline, optimize and fully control logistics processes in the area of transport at 
every stage. The system also supports the management of logistic processes at the plant 
(figure 2) [SOOT, online].

Figure 2. SOOT as an integration platform

Source: Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych ZETO S.A. 2017. 

The SOOT application consists of 4 main processes (figure 3) [Zespół Efektywnych 
Technik Obliczeniowych ZETO S.A. 2017, p. 4]:

 · planning and creating demand (module: transport valuation, demand for transport);
 · conducting an auction or competition (module: auctions, tender competition);
 · creating a transport order (module: transport orders);
 · management of logistics processes at the plant (module: Yard Management).

Internet Transport Portal as an Improvement, Optimization and Control of Logistics  
Processes in the Area of Transport
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Figure 3. The course of the main process in the SOOT application

Source: Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych ZETO S.A. 2017. 

Pierwszy z głównych procesów aplikacji SOOT, planowanie i tworzenie zapotrzebo-
wania, składa się z modułów: wyceny transportu i zapotrzebowania na transport. The 
transport valuation module allows in an organized and defined way to submit queries 
(by employees of purchase and trade departments) to the logistics department regar-
ding transport costs. The system makes it possible to estimate transport costs, taking 
into account many of its components, converting into a freely definable unit (eg the cost 
of transporting one ton of sand). The demand module for transport is created directly 
(from other departments of the enterprise) or indirectly (through the import of docu-
ments from the ERP system). Employees of the logistics department, using specific data 
related to the organization of transport, complete and forward selected transport order 
to a specific forwarder / carrier. The created transport demand can be used to organize 
an auction or contest of offers [Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych ZETO S.A. 
2017, pp. 4–6].

The second main SOOT process, an auction or competition, consists of the auction 
and the tender competition. Auctions and tender competition are tools that improve the 
bidding process and ensure better trading conditions (than traditional forms of negotia-
tion). The auction and the tender competition module enables the freight forwarder to 
be chosen in terms of the lowest freight cost. This module allows to specify the route on 
which the transport will be carried out, and specify: the load, time and method of char-
ging, the required type of transport, required documents, insurance, etc. The auction 
and tender competition module also allows to determine whether transport settlement 
will be per kilometer, freight, pallet or ton. Only the shippers / carriers chosen by the pro-
duction company are invited to the auction / competition (they receive information abo-
ut the auction via e-mail or SMS), then they accept the terms of the auction and bid on 
the online price of the contract [Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych ZETO S.A. 
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2017, pp. 7–10]. Organizing the auction / competition using the SOOT application provi-
des [Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych ZETO S.A. 2017, p. 11]:

 · access to the system only for shippers / carriers approved by the organizer of the auction;
 · the possibility of organizing auctions for road, rail and sea transport;
 · issuing any number of auctions simultaneously;
 · inviting any number of selected forwarders / carriers to the auction;
 · automatic archiving of the tender process with the possibility of creating reports;
 · any number of loading and unloading places on routes arranged on auctions;
 · the possibility of ending the auction (at any time and giving reasons for its interruption).

The third of the main SOOT application processes is creating a transport order. Trans-
port order module expands electronic communication between the client and the ship-
per / carrier. It streamlines, organizes and documents the forwarding of transport orders 
to shippers and carriers. It also allows electronic commissioning of specific transport se-
rvices. Thanks to this tool, the shipper can view, accept, reject specific transport orders 
(provided by the manufacturer). The customer through the transport order module has 
the option of multi-stage approval of transport orders, organizing auction or tenders 
based on them, importing them from external systems (eg from SAP) and transferring 
transport orders to selected carriers and supervising the process of their implementa-
tion. Transport orders are archived in a professional Oracle database [Zespół Efektyw-
nych Technik Obliczeniowych ZETO S.A. 2017, pp. 12–14].

The fourth main process of the SOOT tool is the management of logistic processes 
on the premises (Yard Management module). It supports logistic service of transports on 
the premises of the plant (organizing the dispatch or collection of goods), it can work as 
an independent system. The Yard Management module supports processes such as [Ze-
spół Efektywnych Technik Obliczeniowych ZETO S.A. 2017, pp. 15–19]:

 · management of loading or unloading in warehouses:
o registration of all stages of transport service at the plant,
o a transparent visualization of the process steps on warehouses and 

loading docks,
o vehicle traffic control at the plant,
o visualization of transports planned for a given day,
o weighing service for loading on several warehouses,
o direct communication with drivers via SMS \ alert system reacting to 

non-standard situations or
o prolonged service of the vehicle,
o the printout of all transport documents;
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 · transport notification:
o multi-stage planning of loading / unloading dates,
o notification available to shippers via the Internet,
o handling time windows and variable storage capacity,
o possibility of pre-booking the term of substitution,
o adaptation to external systems in the field of data import on planned 

transports,
o integration with transport orders handled in the SOOT system;

 · registration of transport:
o registration of arrival of the carrier / forwarder to the plant,
o control of notification data (driver, car, transport order, etc.),
o immediate notification of dispatchers about the loading process,
o signaling and control of delays,
o support for many entrance gates,
o integration with transport orders serviced in the SOOT system;
o registration of departure from the plant.

Implementation of the SOOT tool in a company is connected with gaining real bene-
fits for the enterprise, among others it can be included [Zespół Efektywnych Technik Ob-
liczeniowych ZETO S.A. 2017, s. 21]:

 · improvement of the process of creating transport orders for shippers and carriers;
 · improving the process of collecting offers and documenting the process of selec-

ting carriers;
 · improvement of communication between the logistics department and the carrier;
 · creating healthy competition between large, medium and small suppliers, which 

brings real;
 · financial benefits for the company;
 · optimal use of docking docks;
 · lowering expenses for telephones and paper documentation in the logistics, trans-

port and forwarding departments;
 · acceleration of the process of loading and unloading goods;
 · full control over vehicles moving around the site;
 · elimination of car packages in queues waiting in queues for loading or unloading;
 · possibility of tracking the stages of transport implementation available to all partici-

pants of the logistics chain (logistics, forwarder, customer);
 · audits carried out quickly and efficiently;
 · reducing the number of incorrect decisions.
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Calculation of the financial usefulness of the SOOT system 
in the company X

The SOOT platform has a calculator that allows to estimate the financial viability of the 
SOOT system in an enterprise based on the ROI analysis (Return On Investment).

SOOT platform calculator, taking into account the existing system implementations, 
assuming estimated system installation and implementation costs – makes ROI (Return 
On Investment) estimation in two SOOT purchase options (in both options, the cost of 
money over time was assumed, assuming a 10% discount rate). The first option assumes 
a traditional form of software license purchase in full functionality and unlimited num-
ber of users. The second option is the use of the SOOT system in the cloud – on the basis 
of monthly subscription fees, without high initial costs [SOOT, online].

For the purposes of the articles assumptions were made (input data are largely ap-
proximate and in some way averaged):

 · daily transports [items] – 10,
 · average cost of transport [PLN] – 1200,
 · average monthly gross salary in the company [PLN] – 3600.

According to the SOOT financial suitability calculation, the return on investment in 
the full functionality and unlimited number of SOOT users will result in (graph 1):

 · savings over 5 years (NPV): PLN 640,866.69,
 · payback period in months: 3.16, 
 · while return on investment using SOOT system in the cloud is:
 · savings in 5 years (NPV): 617 238.46 PLN,
 · payback period in months: 0.67.
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Graph 1. Return on investment in the full functionality and unlimited number of SOOT users

Source: own study based on: SOOT 2018 [online], http://soot.pl/, access: 15.01.18.

According to the assumptions made above, the estimated annual savings after SOOT 
implementation in the enterprise amounted to PLN 200,989.09. Table 1 presents the di-
vide of selected revenues, due to the type along with the characteristics and the amo-
unt saved after the implementation of the SOOT system.

Table 1. Divide of selected revenues

Type Information Annual savings 
amount [PLN]

Annual savings on 
transport

Customers using the SOOT system record from 4.71% 
to 35.72% savings per year on transport costs. 
The following analysis was used: 5% savings.

144 000,00

Reconciliation of 
transport within the 
company (h)

SOOT facilitates the reconciliation of transport betwe-
en departments within the company (eg between the 
sales department and the forwarding department). 
The reported reduction in labor intensity of employees 
in this area reaches 50%. 
A 30% reduction in the duration of the arrangements 
was adopted for the analysis.

4 418,18
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Arrangements with 
shippers when issuing 
transport orders (h)

SOOT significantly (up to 80%) shortens the time of re-
conciliation of transport with forwarders. 
A 30% reduction in the reconciliation time with ship-
pers was accepted for the analysis.

4 418,18

Supplementing the 
notification data (h)

SOOT transfers to shippers the obligation to complete 
their notification data (driver, car number, time of sub-
stitution, etc.). Therefore, only the control responsibi-
lities remain for the employees of the forwarding de-
partments. 
For the analysis, was adopted an 80% reduction in the 
time of employees in obtaining and preparing notifi-
cation data.

11 781,82

Charges for parking 
the car in front of the 
entrance gate

Thanks to the functionality of time windows, shippers 
can precisely plan the time of substitution of the car, 
thanks to which they can reduce the cost of transport 
by the parking - waiting for a car for service in front of 
the entrance gate.

The analysis assumes an 80% reduction in such costs.

24 000,00

Reduction of overtime
Thanks to the functionality of time windows, it is possi-
ble to precisely plan the work of employees, practically 
eliminating overtime.

2 945,45

Shortening the trans-
port settlement time 
(h)

Having well-documented agreements with shippers, 
available to both the customer and the shipper, the 
time of settling the ordered transports is definitely 
shortened.
The analysis assumed a 20% reduction in the time ne-
eded to settle transport.

2 945,45

Annual amount of savings 200 989,09

Source: own study based on: SOOT 2018 [online], http://soot.pl/, access: 15.01.18.

Summary

The improvement of the economic system and technological processes of the country 
contributed to economic growth, thus increasing the demand for transport services.

The transport process is both the transport of cargo and its organization on the sec-
tion from the sender (manufacturer or exporter) to the recipient (importer), mainly con-
sisting in preparing concept of relocation, awarding orders to entities performing speci-
fic activities for this cargo, coordination and monitoring their activities and on the pre-
paration of the necessary documents [Biniasz 2014, p. 1977].

Transport processes are characterized by a variety of solutions encountered in prac-
tice. In order to improve, optimize and control logistic processes in the area of transport, 
the Complex of Effective Computing Techniques ZETO S.A. created a transport portal – 
SOOT, enabling cooperation of all participants in the supply chain in one place. The be-
nefits of implementing the system in the company include: streamlining the process of 
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creating transport orders for shippers and carriers, streamlining the process of collecting 
offers and documenting the process of selecting carriers, improving communication be-
tween the logistics department and the carrier, optimal use of loading docks, speeding 
up the loading process and unloading goods, reducing the number of incorrect deci-
sions, which translates into real financial profits for the company.
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Abstract: Intelligent Transport Systems are solutions that use a variety of technologies – IT, 

telecommunications, automatic, measurement and management techniques used in trans-

port to protect the lives of road users (increase safety in transport), increase transport sys-

tem efficiency (shorten travel time) and protect environmental resources natural (elimina-

ting pollution, noise).

The aim of the article is the theoretical-empirical presentation of ITS as one of the elements 

of managing the logistics of the future in the city. In the theoretical part of the work presen-

ted, in broad terms, the concept of the transport system (defining: transport, road trans-

port in the city and its division, transport system and its role) and the Intelligent Transport 

System of the city (definition, purpose, scope of services and benefits. In the practical part 

of the work presented an assessment of the implementation of products, of project – Intel-

ligent Transport System – ITS Wrocław (project characteristics, survey on the assessment of 

the implementation of the products, of project – Intelligent Transport System – ITS Wrocław 

from the point of view of the user of the Wrocław city transport system).
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Introduction

“Logistics is a scientific theory of planning, managing and controlling the flow of mate-
rials, people, energy and information in systems” [Bendkowski 2017, p. 25]. It belongs to 
one of the fastest growing forms of economic activity. There are many reasons for this, 
among others: increasing awareness and consumer requirements (resulting from the in-
creasingly high quality of products and services) and the use of information technolo-
gy enabling the emergence of new optimal processes, ways of managing individual ele-
ments and areas of business and city activities. One of the areas of logistics is e-logistics 
- often called the logistics of the future. E-logistics focuses on the use of the Internet and 
various types of information systems in logistics processes [E-logistyka, online].

The wide use of the Internet as well as information systems in logistics processes can 
be observed in the area of urban logistics. City logistics is defined as “the process of opti-
mizing the operations of companies in the field of logistics and transport in urban are-
as, supported by modern information systems, taking into account environmental trans-
port, safety and economical use of energy within the framework of a market economy, 
as well as congestion” [Szołtysek 2009, p. 54]. The main objective of e-logistics in rela-
tion to the efficient and effective management of the city is the maximum automation 
and streamlining of processes through the use of for this purpose computer networks.

The increasing independence and accessibility of road transport results in negative 
economic effects on society and the natural environment. To solve the problems asso-
ciated with the flow of people and goods requires the acquisition of field activities of all 
actors. In urban areas, are introduced Intelligent Transportation Systems (abbreviated 
ITS), which “consist of a wide range of technologies (telecommunications, information 
technology, automatic and metering), and management techniques used in transport 
in order to protect the lives of road users, increase the efficiency of the transport system 
and resource protection natural environment” [Ziemska 2014, p. 107]. Intelligent Trans-
port Systems in the city are used, among others, to manage urban traffic, manage public 
transport, manage the safety of travelers, provide road information to travelers, manage 
payment systems for the use of transport services. 

The aim of the article is the theoretical-empirical presentation of ITS as one of the 
elements of managing the logistics of the future in the city. The theoretical part of the 
work was based on key scientific positions, while the empirical part of the article pre-
sents: characteristics of the Intelligent Transport System implementation (as a compo-
nent of the city’s e-logistics) on the example of the project – Intelligent Transport System 
– ITS Wrocław and a survey on the assessment of the implementation of products, of pro-
ject Intelligent Transport System – ITS Wrocław.
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Intelligent Transport System as Part of e-logistics Management in the City

Transport system of the city

The classical definition of transport is of a functional nature and defines transport as a 
technological process of all distance transport, i.e. the movement of persons, objects or ener-
gy [Tarski 1993, p. 11]. Considering internal movements in the city, you can distinguish 
transport of goods and transport of people. For the purposes of this article, the authors 
paided special attention to transport (people and goods) taking place in urbanized are-
as. Figure 1 illustrates the distribution of road transport in the city.

Figure 1. Division of road transport in the city

Source: own study based on Tundys 2008.

The first type of dislocation in the city is transport of goods (delivery transport), ge-
nerally understood as a movement for goods and urbanized center in the area and for 
the entire metropolitan area (including primarily the service sector and transportation 
to manufacturing companies). This transport deals with the relocation of objects by 
specific entities to destinations located within the city or passing through the city. It is 
the result of an exchange between service providers, producers, suppliers, traders and 
clients in the economy in combination with accompanying logistics processes. The flow 
and transport of people is the second type of displacement in the city. Its characteristics 
are mobility, the ability to self-relocate and process information and act on it. Displace-
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ments may take place by means of individual transport or public transport [Tundys 2008, 
pp. 116–118].

The structure of economic transport in cities, taking into account passenger and fre-
ight transport, indicates that the economic transport of goods is 1/3 of transport mo-
vements in the city, while passenger transport, individual and public transport is 2/3 
of transport traffic in the city [Wagner 2002, p. 27]. All movements of people and car-
goes that are performed to satisfy the economic and economic activities of a given re-
gion are considered transport processes (affecting the area of spatial planning, functions 
and urban development) [Tundys 2008, p. 115]. Each transport process takes place in the 
transport system [Krawczyk 2011, p. 273]. Tundys B. defines a transport system as: an or-
dered whole of all transport modes operating in a given area, eg a transport system of a 
city, region or state [Tundys 2008, p. 113]. The transport system includes [Głuch, online]:

 · individual communication subsystem – linear elements (road and street network), 
point-network elements (parking, reloading points, technical), traffic flows;
 · collective communication subsystem – line elements (line layout), point-network 

(stations, stops, repair workshops, back-up facilities), passenger flows, rolling stock;
 ·  pedestrian and bicycle subsystem – linear elements (network of pedestrian and bi-

cycle paths), point (parking devices for bicycles, viewpoints);
 · railway, water and air subsystem – linear elements (networks, lines), points (stations, 

stops, ports, workshops, facilities, etc.).
The transport system of the city is the backbone of the city urbanized area, determi-

nes its operation and development, playing roles [Krysiuk, Nowacki 2016, p. 124]:
 · service – enables the functioning of the area, determines the quality of life of the re-

sidents and supports the implementation of public goals (economic, living, cultural);
 · stimulating the development of the area – makes the area available (creating the so-

called key to the area) and develops the supply of transport services (anticipating the 
current needs, decides on the activation of areas);
 · the spatial component of the composition – the elements of the transport system 

have a significant effect on the spatial structure and quality of the urban landscape.
Planning a coherent transport system in cities is a serious challenge that must take into 

account the implementation of various transport needs of diverse participants of urban spa-
ce [Dębowska-Mróz, Kacprzak, Zięba 2016, p. 573]. An efficient transport system should 
be tailored to the nature, size and spatial diversity of transport needs in a given area, 
combining and interpreting all functions of the city’s performance. It should provide the 
city with the best possible communication service while minimizing the nuisance resul-
ting from its presence [Tundys 2008, pp. 116–119]. In connection with this, Intelligent 
Transport Systems appeared allowing to increase the efficiency and security of urban 
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transport systems through the use of modern information technologies [Nowotyńska, 
Kut 2016, p. 1643].

Intelligent Transport System in the city

The concept of Intelligent Transport Systems appeared for the first time at the First World 
Congress in the field of transport systems in Paris in 1994 [Szmidt 2016, p. 84]. ITS are “sys-
tems consisting of a wide range of technologies (telecommunications, IT, automation 
and measurement) and management techniques used in transport to protect the lives 
of road users, increase the efficiency of the transport system and protect natural resour-
ces” [Ziemska 2014, p. 107]. The subject of the impact of Intelligent Transport Systems is 
the transport hyper-structure, consisting of vehicles and their users, surroundings, con-
trol systems [Barwiński, Kotas 2015, p. 26].

Intelligent transport solutions are aimed at optimizing urban services by moderni-
zing existing transport infrastructure, while increasing mobility at an optimal price, low 
emissions, improving traffic safety, reducing fuel consumption and economic competi-
tiveness in the field of urban transport [Tomaszewska 2015, p. 320]. Table 1 presents the 
scope of services provided by ITS.

Table 1. The scope of services provided by Intelligent Transport Systems

Service category Type of services

Market service
- supporting transport planning (order acquisition, completing shipments, etc.)
- monitoring of shipments

Traffic management

- enforcement of traffic rules
- incident management
- infrastructure management (traffic control, creation of
intelligent intersections, etc.)

Management 
vehicles

- information on road conditions
- automated driving
- advanced vehicle condition monitoring systems
- implementation of the necessary administrative activities
- automatic vehicle inspection on the route for safety reasons
- monitoring of driving safety

Public transport ma-
nagement

- management of transport and vehicles used in public transport

Security manage-
ment

- information about accidents
- information on the transport of dangerous goods
- management of rescue operations

Electronic toll col-
lection

- electronic toll collection systems for the use of transport infrastructure

Customer service
- information for travelers and drivers before and during travel 
- electronic ticket sales

Source: [Wojewódzka-Król, Rolbiecki 2010]. 
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The implementation of ITS systems may bring benefits in the form [Mercik 2017, p. 22]:
 · reduction of travel time and energy consumption (by 45–70 percent),
 · increase the capacity of the street network by 20–25 percent,
 · improving road safety (reducing the number of accidents by 40–80 percent),
 · improvement of the quality of the natural environment (reduction of exhaust emis-

sions by 30–50 percent),
 · reducing the costs of road fleet management,
 · reduction of costs related to maintenance and renovation of road surfaces,
 · improving the comfort of traveling and the conditions of traffic for drivers traveling 

by public transport and pedestrians, increase of economic benefits in the region.

Implementation of Intelligent Transport System – project 

Intelligent Transport System - ITS Wrocław
Wroclaw as one of the pioneering cities in 2008 decided to implement the project Intel-
ligent Transport System – ITS Wroclaw. The project was planned for 5 years and its main 
goal was to increase the efficiency and effectiveness of the transport system in Wrocław. 
Specific objectives included [Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocła-
wia, online]:

 · improving car traffic in the city;
 · improving the traffic of public transport vehicles;
 · increased traffic safety.

The task of Wrocław ITS is to enable municipal services to effectively and effectively 
implement the policy of the Municipality of Wrocław in the field of optimizing the use of 
transport infrastructure of the city, while providing the participants with maximum use-
ful information about traffic conditions and optimal ways of movement. The system is a 
comprehensive IT system that acquires data from road control, measurement and public 
transport vehicles in Wrocław. It processes data (in the Traffic and Public Transport Ma-
nagement Center) and makes them available to road users, public transport passengers 
and other institutions. Based on the data obtained and processed, the system optimizes 
the work of traffic light controllers, controls electronic text boards on roads and at public 
transport stops, and supports event management in traffic and public transport [Biule-
tyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, online].

As part of the Intelligent Transport System – ITS Wrocław project, the following pro-
ducts were created [ITS, Inteligentny System Transportu we Wrocławiu, online]:

 · Traffic control system, specialized software was implemented whose task is to con-
trol traffic at all intersections connected to the system (155 intersections). All availa-
ble information from traffic control devices is forwarded for analysis to the processing 
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center. In the central system, the obtained information is compared and calculations 
made. Based on the processed information, the best decision is taken regarding the 
control of vehicle traffic.
 · Parking information, provides road users with up-to-date information on the oc-

cupancy of parking lots (in terms of the number of vacancies and the level of parking), 
on selected and included parking lots. Providing information to road users takes place 
through 12 parking information panels.
 · Information system for drivers, there are 13 tables of variable content placed at 

the most important points of the city. In order to carry out the measurements, 51 ARTR 
license plate recognition cameras and 12 Bluetooth readers supporting the measure-
ments were installed. The basic function of the driver information system is to provide 
road users with reliable comparative information about traffic conditions on two alter-
native routes between set points in the area of Wrocław.
 · Dynamic stop information, 169 information boards have been installed on the 

most important transfer nodes in order to provide passengers with information about 
the arrival time of the nearest buses or trams, and to make it available to the surveil-
lance services, which thanks to the solution can receive information on the implemen-
tation of transport tasks performed by public transport.
 · An informative internet portal is a source of up-to-date information on communi-

cation in the area of Wrocław covered by the ITS project. In particular, the portal allows:
 - tracking the current traffic volume and possible difficulties (eg repairs of pave-
ments, accidents),
 - access to archived statistical data and planned difficulties facilitating travel planning,
 - access to information on the location of places important for drivers: car parks, 
municipal office units, Police and City Guard stations,
 - access to other information related to traffic in the form of news, articles, weather 
data, etc.

The whole project has been divided into two main component tasks (task 1 and task 
2), together constituting a coherent whole: functional, technological and spatial. On im-
plementation of the Project, Wrocław obtained EU funding from the European Regional 
Development Program under the Operational Program Infrastructure and Environment 
(task 1 – 60% from PLN 42 353 833.54, task 2 – 85% from PLN 67 310 541.50). The actual 
costs of implementing ITS in Wrocław amounted to PLN 109 664 375, 04.

Intelligent Transport System as Part of e-logistics Management in the City
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Evaluation of the implementation of the products, of project 
Intelligent Transport System – ITS Wrocław – the goal and 
methodology of the study

At the turn of March and April 2018, the authors of the article conducted a survey addres-
sed to users of the transport system of the city of Wrocław. The aim of the study was to as-
sess the implementation of the products, of the project Intelligent Transport System – ITS 
Wrocław from the point of view of the transport system user in Wrocław. The following 
scientific hypothesis was adopted for the purpose of the study: from the point of view, of 
the transport system user in Wrocław, after the implementation of the products, of pro-
ject Intelligent Transport System – ITS Wrocław, the functioning of the transport system in 
Wrocław improved. 

The survey was divided into three parts. The first part of the questionnaire was aimed 
at gathering basic information about the respondents (gender, age, occupational situ-
ation). The second part of the survey referred to the preferences of the respondents in 
terms of the choice of means of transport. In this part of the research, respondents were 
also asked to determine the motivation and reasons for choosing a given means of trans-
port. The third part of the study directly referred to the assessment of the impact of the 
products, of project Intelligent Transport System – ITS Wrocław on the functioning of the 
city’s transport system (products: traffic control system at intersections, parking infor-
mation, dynamic stop information, transport information portal, driver information sys-
tem). The last question in the questionnaire survey concerned the subjective feeling of 
the user of the transport system of the city of Wrocław regarding the functioning of the 
transport system in the city. The survey was completed on social networks, forums and 
the website ankietka.pl by 203 users of the transport system of the city of Wrocław. The 
questionnaire was anonymous.

Evaluation of the implementation of the products, of project 
Intelligent Transport System – ITS Wrocław – results of the 
study

The first part of the survey was aimed at gathering basic information about users of the 
Wrocław transport system (gender, age, occupational situation).The research sample 
consisted of 203 people (114 women, 89 men). The age of people participating in the 
study is: 80% of those aged 18–26 and 27–35 (age ranges of the respondents are below 
18, 18–26, 27–35, 36–45, 46–54 years, 55–63, over 64), 53% studying / studying, 31% ha-
ving a permanent job, 6% being retired or pension and 10% unemployed.

Anita Fajczak-Kowalska, Magdalena Kowalska
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The second part of the study referred to the preferences and motivations (which gu-
ide the respondents) as to the choice of a given means of transport. When asked about 
the most frequently chosen means of transport (from: public transport, car, motorcycle, 
bicycle, foot, etc.), the largest number of people – 51% answered that it was public trans-
port. Car was in second place – 41%, 5% – responded by foot, 3% – other answer. As the 
most frequent motivation / reason for the trip, the respondents chose school / universi-
ty and work, which is reflected in the age and occupational situation of the respondents 
(these are young people, learning or working).

The third part of the study directly referred to the assessment of the impact of the 
products, of project Intelligent Transport System – ITS Wrocław on the functioning of the 
city’s transport system (products: traffic control system at intersections, parking infor-
mation, dynamic stop information, transport information portal, driver information 
system). The respondents were presented (characterized) selected products and were 
asked to evaluate the impact of products (1 – no improvement, 2 – minimal improve-
ment, 3 – improvement, 4 – significant improvement) on the operation of the city of 
Wrocław (table 2).

Table 2. Impact of the products of the project Intelligent Transport System – ITS Wro-
cław on the functioning of the transport system of the city of Wrocław

Products of the pro-
ject - Intelligent 
Transport System – 
ITS Wrocław

No improve-
ment

Minimal im-
provement Improvement Significant 

improvement

Traffic control system 
at intersections 7% 42% 40% 11%

Parking information - 39% 58% 3%

Dynamic stop infor-
mation 1% 8% 61% 30%

Transport informa-
tion portal - 15% 63% 22%

Driver information 
system - 39% 41% 20%

Source: own study.

Based on the presented results, it can be concluded that after the implementation 
of products (selected) of the Intelligent Transport System – ITS Wroclaw project, there has 
been an improvement in the functioning of the city transport system in Wrocław (accor-
ding to city users). The respondents believe that the improvement of the transport sys-

Intelligent Transport System as Part of e-logistics Management in the City
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tem of the city of Wrocław is due in particular to the implementation of the products: 
transport information portal (63%), dynamic stop information (61%) and parking infor-
mation (58%).

The last question in the questionnaire survey concerned the subjective feeling of 
the user of the transport system of the city of Wrocław regarding the functioning of the 
transport system in the city. 100% of respondents thought that despite the improve-
ment of the Wrocław transport system, this system is not efficient enough and the city 
users are not fully satisfied.

Summary

Due to the growing requirements of users of urban transport systems and minimizing 
the negative effects of transport in urban areas, effective and efficient functioning of 
transport systems is now becoming very important.

Logistics of the future (including city logistics) is focused around the use of the Inter-
net and various types of information systems in logistics processes. In order to protect 
the lives of road users, increase the efficiency of the transport system and protect natu-
ral resources in urban areas, cities implement Intelligent Transport Systems.

Wrocław, as one of the pioneer cities, implemented in 2008 the project Intelligent 
Transport System – ITS Wrocław, which main goal was to increase the efficiency and effec-
tiveness of the transport system in Wrocław. For the purpose of the article, in the period 
March-April 2018 a survey was conducted, addressed to users of the transport system of 
the city of Wrocław. The research objective was defined as: assessment of the implemen-
tation of the products, of project Intelligent Transport System – ITS Wrocław from the po-
int of view of the transport system user in Wrocław and for the purpose of the research 
the following scientific hypothesis was adopted: from the point of view, of the transport 
system user in Wrocław, after the implementation of the products, of project Intelligent 
Transport System – ITS Wrocław, the functioning of the transport system in Wrocław im-
proved. 

The purpose of the study can be considered as achieved and the research hypothe-
sis as confirmed. Considering the opinion of users the transport system of Wrocław, after 
the implementation of products (selected) of the Intelligent Transport System – ITS Wro-
cław project, there was an improvement in the functioning of the city’s transport system.

According to the authors, the study should be deepened due to the respondents’ be-
lief that the functioning of the Wrocław transport system is not sufficiently effective and 
unsatisfactory, and the size of the research sample as well as.

Anita Fajczak-Kowalska, Magdalena Kowalska
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System ERP jako procesowe ujęcie logistyki 
w łańcuchu dostaw

ERP System as a Process-based Approach to Logistics in the 
Supply Chain

Abstract: The aim of the article is to characterize the basic features of the process approach 

to logistics and to discuss the importance of ERP systems in logistics processes. The matrix 

of tasks, functions of logistic processes and occurring phenomena in the area of   operatio-

nal logistics management are presented. The possibilities of ERP information systems in cre-

ating an interactive environment supporting enterprises in the integration of all processes 

and their analysis have also been indicated. The article consists of three parts. The first pre-

sents the place of logistics in process management. The second one is devoted to the role 

of ERP in process management in the supply chain. The last one draws attention to the se-

lected ERP system module used in logistics processes. Presented is a set of benefits from the 

implementation of the ERP Dynamics NAV system on the example of a company from the 

sector of small and medium enterprises from the chemical industry. According to the study, 

for the managers participating in the implementation, the described ERP system increases 

the efficiency of logistics processes from 5% to 35% depending on the scope.
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Monika Wodnicka

Wstęp

We współczesnej gospodarce struktury funkcjonalne w praktyce zarządzania nie korelują 
w wystarczającym stopniu z dynamiką i zmiennością rynku. Coraz częściej ustępują one 
miejsca zarządzaniu za pomocą procesów. Te restrukturyzacyjne i organizacyjne zmia-
ny w kierunku podejścia procesowego, nie oznaczają rezygnacji z klasycznej orientacji 
funkcjonalnej, a wprowadzają właściwe relacje i zarządzanie całymi sekwencjami dzia-
łań, zdefiniowanych przez procesy powiązane ze sobą w specyficzny dla danej organiza-
cji sposób. Ponadto, pozwalają na zaprojektowanie struktury procesów składających się 
na łańcuch tworzący wartości zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacji z podmiota-
mi zewnętrznymi będących skutkiem powiązań kooperacyjnych organizacji z jej dystry-
butorami i nabywcami (klientami).

Również w logistyce, wymóg integrowania działań wokół procesów, a nie zadań czy 
funkcji, stał się ważny dla systemowego podejścia, także w szerszej skali, jaką stanowią 
łańcuchy dostaw. Integracja działań podmiotów współpracujących w  łańcuchach do-
staw w koncepcji efektywnej obsługi konsumenta, czyli ECR (ang. Ęfficient Consumer Re-
sponse), czy koncepcji integrowania działań, czyli CPFR (ang. Collaborative Planning, Fore-
casting and Replenishment), wymaga zastosowania podejścia procesowego [Jakiel 2009, s. 21].

Procesowe podejście uważane jest dziś za najbardziej skuteczną formę analizy lo-
giki działania przedsiębiorstw. Jak wskazuje norma jakościowa PN-EN ISO 9001, to je-
den z  kluczowych elementów bezwzględnie wymagany dla prawidłowego i  skutecz-
nego funkcjonowania organizacji. „W  niniejszej normie międzynarodowej zachęca się 
do przyjęcia podejścia procesowego podczas opracowywania, wdrażania i doskonale-
nia skuteczności systemu zarządzania jakością w celu zwiększania zadowolenia klien-
ta przez spełnienie jego wymagań” [https://centrum.jakosci.pl/wdrazanie-szj.podejscie-
procesowe.html].

 Stosowanie tego podejścia, w wyniku prawidłowego zdefiniowanie procesów, po-
wiązań i oddziaływań m.in., pozwala na lepsze planowanie, realizację, monitorowanie 
działań, a w konsekwencji doskonalenie organizacji w osiąganiu szeroko rozumianych 
celów (zadowolenie klientów, wyniki finansowe).

Dyfuzja technologii ICT dostarczyła narzędzia umożliwiające sprawne zarządzanie 
wszystkimi rodzajami procesów, w tym także logistyką, w której elektroniczna wymia-
na danych znacząco usprawniła współpracę przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. Umoż-
liwiła nieograniczony dostęp do informacji, niezależny od przepływu produktów i loka-
lizacji partnerów biznesowych. Jednym z  informatycznych rozwiązań jest system ERP, 
który z  jednej strony wspomaga działania przedsiębiorstwa, z  drugiej zaś umożliwia 
współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami. 
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Celem artykułu jest charakterystyka zasadniczych cech procesowego ujęcia logistyki 
oraz omówienie znaczenia systemów ERP w procesowym zarządzaniu logistyką. 

Opracowanie składa się z  trzech części merytorycznych: w pierwszej przedstawio-
no miejsce logistyki w procesowym zarządzaniu, druga poświęcona jest roli ERP w lo-
gistycznym łańcuchu dostaw, w ostatniej zwrócono uwagę na wybrany moduł systemu 
ERP wykorzystywany w procesach logistycznych.

Logistyka w ujęciu procesowym

Szczególne miejsce logistyki w  zarządzaniu przedsiębiorstwem to, po pierwsze efekt 
zmian związanych z rozwojem gospodarki. Logistyka nie tylko musi nadążać za zmiana-
mi, ale w wielu wypadkach je wyprzedzać, niejako generując nowe rozwiązania, koncep-
cje i sposoby działania, które w pełni odpowiadać będą nowym oczekiwaniom i potrze-
bom, szczególnie w  zakresie nowych wymogów potencjalnych odbiorców (klientów). 
Należy również dostrzec, że sama logistyka w coraz szerszym wymiarze, w sposób bez-
pośredni i  pośredni, oddziałuje na gospodarkę i  zachodzące w  niej przemiany [Coyle, 
Bardi, Langley 2012], generując tym samym kolejne nowe wyzwania sama dla siebie.

W obszarze zarządzania operacyjnego logistyką zachodzi wiele „zjawisk i procesów, 
do których zaliczamy:

 · wzrost stopnia złożoności procesów gospodarczych, co wymaga zwiększenia dyscy-
pliny dostaw, zachowania ciągłości procesów optymalizacji zapasów, sprawności po-
wiązań transportowych;
 · wzrost ilości produktów będących w obrocie; 
 · rozwój kanałów dystrybucji, mechanizację i  automatyzację procesów magazyno-

wych i  manipulacyjnych, co wymaga koordynacji przepływów produktów w  czasie 
i przestrzeni;
 · rozszerzenie form i skali powiązań jednostek produkcyjnych, usługowych, handlo-

wych, transportowych i innych, intensywność procesów outsourcingu;
 · wzrost popularności nowoczesnych systemów zarządzania łańcuchem dostaw, ta-

kich jak: System VMI (ang.Vendor Managed Inventory)/SIMI (ang. Supplier Managed In-
ventory) oraz JIT (ang. Just- in- time), czyli ‘dokładnie na czas’;
 · wzrost roli sklepów wielkopowierzchniowych, utrzymujących mniejsze zapasy i wy-

magających jednocześnie lepszej obsługi przez dostawców;
 · presję na redukcję kosztów;
 · ewolucję popytu generowanego przez klientów – związane jest to ze zmianami de-

mograficznymi, kulturowymi, migracją ludności, wzrastającymi oczekiwaniami wobec 
dostępności, wyboru, jakości produktów oraz wygody zakupów;
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 · rewolucję informatyczną i  technologiczną, których następstwem są zintegrowane 
systemy informatyczne;
 · skrócenie cyklu życia produktów [Szukalski, Wodnicka 2016, s. 145].

Po drugie, postawione przed logistyką zadanie optymalizowania systemu przepły-
wów dóbr i informacji, zarówno wewnątrz danego przedsiębiorstwa, jak i w całym łań-
cuchu dostaw, związane z koniecznością koordynowania zaopatrzenia, produkcji i dys-
trybucji determinuje dynamikę przychodów, poziom kosztów, optymalizację zapasów. 

Mówiąc o  logistyce w  ujęciu procesowym, należy wziąć pod uwagę trzy ważne 
aspekty definicyjne, a mianowicie:

1. Logistyka to proces przepływu fizycznego dóbr materialnych (surowców, mate-
riałów, wyrobów gotowych) w przedsiębiorstwie oraz między przedsiębiorstwami, 
a także przepływ towarzyszących im informacji.
2. Logistyka to pewna koncepcja zarządzania procesami przepływu dóbr oparta na 
zintegrowanym i systemowym ujmowaniu tych procesów. Ideą zarządzania logisty-
ką jest koordynacja przepływów w celu ich minimalizacji.
3. Logistyka to dziedzina wiedzy ekonomicznej badająca prawidłowości i zjawiska 
przepływu dóbr i informacji w gospodarce i jej poszczególnych ogniwach [Słowiń-
ski 2008, s. 19].
A  zatem, w  szerokim ujęciu, logistyka to proces obejmujący podstawowe funkcje 

zarządzania logistycznego w sferze zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji. To proces 
zarządzania działaniami składowania i przemieszczania produktów i informacji mający-
mi zapewnić łatwy przepływ z miejsc ich wytworzenia do miejsc finalnego użycia (kon-
sumpcji, dalszego przetworzenia).

Proces staje się logistycznym, gdy rozmieszczenie, stan oraz przepływy jego składo-
wych (ludzi, dóbr materialnych, informacji i środków finansowych) wymagają koordyna-
cji z innymi procesami ze względu na kryteria: lokalizacji, czasu, kosztów i efektywności 
spełnienia pożądanych celów organizacji [Krawczyk 2001]. 

 Można powiedzieć, że procesy logistyczne tworzą platformę przestrzenną i czasową 
dla fizycznego przepływu dóbr wraz z przepływem informacji przez kolejne fazy działal-
ności gospodarczej w przedsiębiorstwie oraz między przedsiębiorstwami, nie wyklucza-
jąc ostatecznego klienta. Dlatego przez pojęcie procesu logistycznego rozumie się m.in. 
procesy: komunikacji, magazynowania, transportu, zarządzania zapasami; zarządzanie 
przepływem materiałów; zarządzanie relacjami z dostawcami itp. Zakres zadań i funkcji 
procesów logistyki obrazuje tabela (zob. tabela 1).

Monika Wodnicka
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Tabela 1. Macierz zadań, funkcji procesów logistyki

Rodzaj 
i charakter 
zalet

Podstawowe funkcje zarządzanie logistycznego

 Sfera dystrybucji  Sfera produkcji  Sfera zaopatrzenia

Za
da

ni
a 

i p
ro

ce
sy

 lo
gi

st
yc

zn
e

D
łu

go
te

rm
in

ow
e

Planowanie procesów 
magazynowania i trans-
portu
Planowanie lokalizacji 
magazynów
Planowanie struktury dys-
trybucji
Planowanie zapasów wy-
robów gotowych
Planowanie zakresu logi-
styki zewnętrznej

Planowanie procesów ma-
gazynowania i transportu
Planowanie środków ma-
gazynowania i transportu
Planowanie struktury syste-
mów produkcji
Planowanie zabezpieczenia 
potencjału produkcji

Planowanie procesów magazyno-
wania i transportu
Planowanie miejsc magazyno-
wania
Planowanie struktury zaopatrze-
nia
Planowanie przepływów materia-
łów i surowców
Planowanie z
zakresu logistyki zewnętrznej

Śr
ed

ni
o-

 i 
kr

ót
ko

te
rm

in
ow

e Planowanie zastosowania 
środków transportu
Sterowanie zamówienia-
mi i ich realizacja 
Planowanie terminów do-
starczenia towarów
Sterowanie zapasami wy-
robów gotowych
Komisjonowanie i pako-
wanie towarów
Wymiana informacji

Planowanie zastosowania 
środków transportu
Planowanie i sterowanie 
produkcją
Sterowanie przepływem 
materiałów i półproduktów
Sterowanie wykorzysta-
niem personelu i urządzeń 
technicznych
Wymiana informacji

Planowanie zastosowania środ-
ków transportu
Planowanie i sterowanie przepły-
wami materiałów
Planowanie terminów dostaw, ro-
dzajów opakowań
Sterowanie i kontrola przyjmowa-
nia i składowania materiałów
Wymiana informacji

Za
da

ni
a 

ko
or

dy
na

cj
i p

ro
ce

só
w

 i 
sf

er
 d

zi
ał

an
ia

D
łu

go
te

rm
in

ow
e Planowanie i uzgodnienie 

programów dystrybucji
Planowanie strategii dys-
trybucji
Wybór przedsiębiorstw 
handlowych i klientów

Planowanie i uzgodnienie 
programów produkcji
Planowanie strategii pro-
dukcji
Planowanie lokalizacji pro-
dukcji

Planowanie i uzgodnienie progra-
mów zaopatrzenia
Planowanie strategii zaopatrzenia
Ocena i wybór dostawców

Śr
ed

ni
o-

 i 
kr

ót
ko

te
rm

in
ow

e Określenie potrzeb w za-
kresie dystrybucji
Określenie programów 
sprzedaży, transportu 
i magazynowania
Ustalenie poziomu obsłu-
gi dostaw

Określenie potrzeb w za-
kresie produkcji
Określenie obciążenia ma-
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Planowanie partii produkcji

Określenie potrzeb w zakresie za-
opatrzenia
Określenie programów zakupu, 
transportu i magazynowania
Określenie rozmiarów dostaw

Źródło: [Szukalski, Wodnicka 2016, s. 150].

Procesy logistyczne realizowane w przedsiębiorstwach różnią się od siebie, co wy-
nika zarówno z rodzaju działalności, wielkości przedsiębiorstwa, jak i posiadanych zaso-
bów. Dlatego, można je analizować wieloaspektowo, stosując różne ujęcia, a mianowicie: 
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 · Ujęcie zasobowe – uwzględnia zasoby niezbędne do realizacji danego procesu oraz 
rozwiązania strukturalne, w tym środki techniczne, stanowiące warunek optymalnego 
kształtowania procesów logistycznych.
 · Ujęcie funkcjonalne – dotyczy dostarczania zasobów do firmy oraz dostarczania wy-

robów gotowych klientom, w  wyniku wykorzystania rozwiązań strukturalnych, oraz 
kompleksu czynności powiązanych z integracją i realizacją przepływów. 
 · Ujęcie efektywnościowe – zawiera wartościowanie rozwiązań logistycznych w aspek-

cie jakościowej obsługi logistycznej klienta czy gospodarowania zasobami przy zasto-
sowaniu oceny parametrów: ekonomicznych, technicznych, jakościowych, społecz-
nych, ekologicznych itp. 

 Z uwagi na rosnące wymagania klientów, a także dążenie do obniżania kosztów pro-
cesy logistyczne stają się bardziej skomplikowane i labilne, stanowiąc platformę łączą-
cą potrzeby klientów z  możliwościami dostawców. Wszelkie zakłócenia w  tym obsza-
rze negatywnie wpływają na wyniki przedsiębiorstw i na jakość usług. Ich ograniczanie, 
zapewnienie odpowiedniej integracji procesów w górę i w dół łańcucha dostaw mają 
umożliwić sprawną oraz efektywną współpracę wszystkich zainteresowanych stron. Od-
chodzenie od zarządzania indywidualnymi funkcjami w kierunku zarządzania integro-
waniem działań w procesy łańcuchów dostaw jest zgodne z kierunkami ewolucji współ-
czesnego zarządzania łańcuchem dostaw, którego cechą jest wzrost elastyczności dzia-
łania, większa wrażliwość na potrzeby odbiorcy i zapewnienie odporności na zakłócenia 
[Szymczak 2015, s. 72].

Warunkiem implementowania procesów logistycznych w  ramach łańcucha do-
staw jest niewątpliwie wykorzystanie rozwiązań technologii informatycznych, które 
dają możliwość wspólnego planowania procesów logistycznych przez dostawców, pro-
ducentów i klientów, pomagają w nawiązywaniu partnerskich relacji, a w szczególno-
ści wpisują się w  podstawowe założenie nowoczesnej koncepcji logistyki tj. działania 
w myśl zasady 7W (właściwy produkt, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, wła-
ściwej jakości, we właściwym miejscu, we właściwym czasie, po właściwych kosztach). 

System ERP w zarządzaniu procesami logistycznymi 
w łańcuchu dostaw

Zarządzanie procesami w  literaturze przedmiotu określa się jako kompleksowe, ciągłe 
i  usystematyzowane stosowanie odpowiednich koncepcji, metod i  narzędzi oddziały-
wania na procesy zachodzące w organizacji, zmierzające do osiągnięcia celów organi-
zacji oraz jak najlepszego zaspokojenia potrzeb jej klientów zewnętrznych i wewnętrz-
nych [Nowosielski 2008, s. 57]. Chodzi tu o integrację wewnętrzną struktur funkcjonal-
nych przedsiębiorstwa w ramach procesów. W tym miejscu należy zauważyć, iż obecnie 
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zarządzanie procesami logistycznymi wychodzi poza ramy przedsiębiorstwa, co impli-
kuje integrację tych procesów w całym łańcuchu dostaw. Dlatego też niewątpliwie we-
wnętrznie zintegrowana organizacja stanowi podstawowy krok na drodze do integra-
cji w ramach łańcucha dostaw [Harrison, van Hoek 2010, s. 307]. Ma to wpływ na więk-
szą elastyczność i sprawność logistyczną przedsiębiorstwa oraz wyniki osiągane w łań-
cuchu dostaw.

Zatem w myśl powyższego, istotą łańcucha dostaw tworzonego przez grupę przed-
siębiorstw, realizujących wspólne działania niezbędne do zaspokojenia popytu na okre-
ślone produkty/usługi, jest zarządzanie procesami jako integracja, a także koordynacja 
procesów, do których możemy zaliczyć: zaopatrzenie, magazynowanie (składowanie), 
produkcję, sprzedaż, dystrybucję, transport, obsługę posprzedażową (w  tym serwis) 
w odniesieniu do przepływu produktów, informacji i finansów od miejsc pozyskania su-
rowców do miejsc konsumpcji. Inaczej mówiąc, w zakres zarządzania wchodzi: 

 · wspólne planowanie, prognozowanie, uzupełnianie zapasów oraz kontrolowanie 
i sterowanie powiązanych procesów w łańcuchu dostaw;
 · konfigurowanie produktu i sieci, co polega na podjęciu kluczowych decyzji o ofero-

wanych produktach i usługach, strukturze podmiotowej i więziach zachodzących po-
między ogniwami łańcucha;
 · projektowanie wyrobów z wykorzystaniem potencjału wiedzy dostawców; 
 · formowanie sieci produkcyjnej, zmierzającej do wyboru i określenia zadań produk-

cyjnych, miejsc produkcji i utrzymywania zapasów, co zgodnie z ideą odraczania może 
dotyczyć nie tylko przedsiębiorstw przemysłowych, lecz także handlowych czy logi-
stycznych;
 · optymalizacja procesów zachodzących w łańcuchu dostaw, które są związane z fi-

zycznym przepływem produktów oraz towarzyszącymi mu przepływami informacji 
i środków finansowych; 
 · jednoznaczność identyfikacji produktu, ładunku czy lokalizacji partnera w skali świata; 
 · stała analiza i  śledzenie (jednakowych dla wszystkich uczestników) wskaźników 

i mierników efektywności parametrów biznesowych [Witkowski 2010, s. 32].
Z  powyższego rejestru wyłania się niezwykle szeroki wachlarz zagadnień, który 

wymaga gromadzenia informacji, ich przetwarzania i  analizy. Dlatego obieg informa-
cji w  zakresie logistyki obejmuje wewnętrzne obszary i  procesy na poziomie danego 
przedsiębiorstwa, łącząc przepływy rzeczowe (zakup, wytwarzanie, dystrybucja pro-
duktu) oraz poziom zewnętrzny. W tym drugim przypadku chodzi o przepływ informa-
cji wiążący się z interakcją między dostawcami, odbiorcami, a także operatorami usług logi-
stycznych. 

Dostęp do aktualnych informacji, dotyczących zasobów, dostawców, kosztów, popy-
tu i innych wartości warunkujących bieżącą kondycję oraz przyszłe efektywne funkcjo-
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nowanie przedsiębiorstwa, wymaga wymiany informacji pomiędzy współpracującymi 
podmiotami, jak również działami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa. A to z kolei wyma-
ga definiowania procesów w wymiarze ponadorganizacyjnym i integrację podmiotów 
z partnerami biznesowymi – tzw. rozwiązania B2B (ang. Business to Business) oraz B2C 
(ang. Business to Customer). Coraz większe znaczenie mają elektroniczne formy bizneso-
wej współpracy tj. e-commerce i e-marketplace.

Narzędziem zarządzania omawianym obszarem są zintegrowane systemy informa-
tyczne klasy ERP, czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resour-
ce Planning), określane obecnie jako „rozszerzone ERP” (ang. Extended ERP) lub „ERP II”, 
a także funkcjonujące pod nazwą „APO” (ang. Advanced Planning Option), których celem 
jest stworzenie interaktywnego środowiska wspierającego przedsiębiorstwo w integra-
cji wszystkich procesów oraz ich analizie. 

Możemy określić następujące funkcje tych systemów: 
 · Pozwalają na planowanie, optymalizację i realizację działań, a także pomiar wydaj-

ności każdego ogniwa. Pomagają w podejmowaniu działań prowadzących do opty-
malizacji lub transformacji realizowanych procesów logistycznych, a w konsekwencji 
do redukcji związanego z nimi ryzyka, zmniejszenia kosztów, skrócenia czasu realizacji 
procesów logistycznych, wzrostu elastyczności i efektywności przedsiębiorstwa [Ch. 
Liu, Huo, S. Liu i in. 2015, ss. 41–57]. 
 · Stwarzają możliwość komunikacji internetowej, rozwiązań zwiększających poziom 

funkcjonalności w obszarze kompleksowego zarządzania procesami wewnątrz przed-
siębiorstwa (także poza nim): począwszy od planowania produkcji i  zaopatrzenia, 
przez zarządzanie produkcją, zarządzanie zasobami szeroko rozumianymi (finansowy-
mi – finanse i księgowość, ludzkimi oraz materiałowymi – środki trwałe) aż po sprze-
daż i wysyłkę gotowych produktów do klienta oraz obsługę posprzedażową/serwis.
 ·  Pozwalają przedsiębiorstwu poszerzyć łańcuch zasobów informacyjnych, przekra-

czając dotychczasowe granice przedsiębiorstwa i korzystać z danych pochodzących 
od zewnętrznych kooperantów, dostawców czy klientów w czasie rzeczywistym.
 · Dają możliwość monitorowania stanu zapasów oraz wyrobów gotowych w magazy-

nach i porównywania ich z przewidywanym zapotrzebowaniem, a tym samym szyb-
kiego reagowania na zamiany popytu, oraz prowadzenia bieżącej analizy newralgicz-
nych obszarów w działalności przedsiębiorstwa, tj. dostępności, wydajności, jakości, 
zadowolenia klienta oraz rentowności.
 · Stanowią pomocny element w zarządzaniu przedsiębiorstwem zorientowanym na 

budowanie silnych relacji z klientami i partnerami biznesowymi.
 · Umożliwiają przedsiębiorstwom zarówno integrację, jak i optymalizację w procesie 

logistycznym, wykorzystując dodatkowe narzędzia mające zastosowanie w łańcuchu 
dostaw, np. moduł sprzedaży i dystrybucji rozbudowany jest do systemu zarządzania 
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relacjami z klientami CRM (ang. Customer Relationship Management), moduł logistyki 
produkcyjno-zaopatrzeniowej jest zintegrowany w ramach systemu łańcucha dostaw 
SCM (ang. Supply Chain Management) i SRM (ang. Supplier Relattionship Management) –
zarządzania relacjami z dostawcami, moduł logistyki produkcyjno-dystrybucyjnej roz-
budowany jest do sytemu PLM (ang. Product Lifecycle Management) i dotyczy nadzo-
ru nad cyklem życia produkowanych/dystrybuowanych wyrobów, w ramach którego 
zgrupowane i realizowane są: projektowanie produktu, wytwarzanie, zarządzanie ja-
kością oraz rynkowa ocena produktu. Rośnie także znaczenie integracji z aplikacjami 
magazynowymi WMS (ang. Warehouse Management System), które nie tylko wspierają 
zarządzanie magazynem, dążąc do optymalizacji przestrzeni magazynowej, koordy-
nując ruch produktów, ale – w wyniku tworzenia bardziej inteligentnych form – wspie-
rają zarządzanie szerszą grupą procesów: obsługą przewoźników, komunikacją z pod-
dostawcami czy zarządzaniem zapasami. 

Powyższe przykłady implementacji ERP z  innymi systemami nie byłyby efektywne 
bez EDI (ang. Electronic Data Interchange) – Elektronicznej wymiany danych między sys-
temami informatycznymi partnerów handlowych, czy też bez narzędzi analitycznych BI 
(ang. Business Intelligence). 

Reasumując, technologie zarządzania procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw 
to wielomodułowy system składający się z zespołu narzędzi informatycznych do prze-
twarzania operacji/zadań w procesach analizowania i raportowania.

Moduły systemu ERP w procesach logistycznych na 
przykładzie Microsoft Dynamics NAV

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku wymaga od przedsiębiorstw wykazania się 
wysoką skalą unikalności realizowanego przez nie modelu biznesowego z naciskiem na 
te procesy, które stanowią core business. Odmienne potrzeby czy różnice między sekto-
rami, a nawet podmiotami, implikują dedykowanie oprogramowania systemów ERP do 
specyfiki konkretnego biznesu tak, aby wspierały te procesy, które tworzą rzeczywistą 
wartość dla całego przedsiębiorstwa. Dlatego też rynek branży IT oferuje szeroką gamę 
rozwiązań systemowych klasy ERP, proponując takie, które skierowane są wyłącznie do 
określonego sektora bądź dopasowane do potrzeb konkretnego odbiorcy. Wśród firm 
oferujących własne propozycje oparte na modułach ERP i wzbogacone o inne systemy 
wspomagające są m.in. takie, jak: SAP, ORACLE, Comarch, Microsoft. 

Jednym z produktów jest Dynamics NAV, przygotowany przez firmę Microsoft. Sys-
tem składa się m.in. z  następujących modułów: Planowanie zasobów przedsiębior-
stwa (ERP), Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP), Zarządzanie relacjami 
z klientami (CRM), Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), E-biznes (B2B) i posiada sze-
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roki pakiet, a mianowicie: Finanse i księgowość, Środki trwałe, Marketing, Sprzedaż i za-
kupy, Magazyn i zarządzanie zapasami, Produkcja, Zarządzanie projektem, Zarządzanie 
serwisem, Raportowanie i analityka [https://www.microsoftdynamicserp.pl/system-erp/
branze/logistyka/].

Szczegółowo zostaną omówione tylko te, które odnoszą się do procesów logistycz-
nych przedsiębiorstwa w  ogóle, bez wskazania branży czy sektora gospodarczego, 
a więc: Sprzedaż i zakupy, Magazyn i zarządzanie zapasami oraz Produkcja.

1. Sprzedaż i zakupy – moduł ten zawiera liczne funkcje wspierające efektywne za-
rządzanie procesami sprzedaży, zakupów oraz operacjami zwrotu towarów. Dzięki 
zaawansowanej integracji danych z obszarów zakupów, łańcucha dostaw oraz sprze-
daży, posiada rejestrację wszystkich danych dotyczących transakcji zakupu. W sys-
temie uwzględniono zagadnienia takie, jak: ceny i  rabaty, koszty dodatkowe oraz 
zobowiązania dotyczące realizacji zamówień, zarządzanie zamówieniami sprzeda-
ży i  zarządzanie zamówieniami zakupów (umożliwia ewidencję oraz zastosowanie 
kompletnych danych dostawców, umów cenowych i  rabatowych). Ciekawym roz-
wiązaniem jest tzw. Obietnica zamówienia – informowanie nabywców o dokładnych 
datach dostaw (w przypadku zamówień sprzedaży) oraz precyzyjne przewidywanie 
dat przyjęć (w przypadku zamówień zakupu i zleceń przesunięcia). Obietnice zamó-
wień działają w oparciu o dwa mechanizmy: Dostępne do obiecania (ATP) oraz Moż-
liwe do obiecania (CTP).
2. Magazyn i zarządzanie zapasami – jest to kluczowy obszar procesów dystrybu-
cji i produkcji. Umożliwia prawidłowe rejestrowanie stanu zapasów (przychodzących 
i wychodzących) oraz dostarczenie dokładnych informacji o ich dostępności, za po-
mocą m.in. opcji Wiele lokalizacji, pomagającej firmom zarządzać zapasami znajdu-
jącymi się w wielu lokalizacjach za pomocą jednej bazy danych. Podstawą tego roz-
wiązania są dwa elementy: lokalizacje (fabryki i zakłady produkcyjne, centra dystry-
bucyjne, magazyny, salony sprzedaży) oraz jednostki składowania zapasu (jest de-
finiowana jako „zapas” i/lub „wariant zapasu” i jest specyficzna dla danej lokalizacji 
– firmy mające wiele oddziałów mogą dodawać informacje o uzupełnieniach, adre-
sy). Dostępność każdego zapasu można sprawdzić również według: zdarzenia, okre-
su bądź specyfikacji materiałowych – BoM (ang. Bills of Material).
3. Produkcja – dotyczy procesów i działań związanych z wyrobami gotowymi tj. np. 
planowanie dostaw, produkcja, tworzenie harmonogramów, raportowanie. W  ob-
szarze produkcji znajduje się m.in. Prognozowanie produkcji. Pozwala na zaawan-
sowane przewidywanie wszystkich rodzajów zapotrzebowania na bazie uzgodnień 
z rzeczywistą sprzedażą oraz w łatwy sposób przekonwertowanie ich na plany pro-
dukcyjne. Mechanizm planowania obejmuje dwa komponenty: po pierwsze Har-
monogram główny produkcji – MPS (ang. Master Production Schedule), który zawie-
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ra trzy plany logistyczne do każdej pozycji planistycznej: planowanie zapotrzebowa-
nia, plan produkcji, plan zapasów [Swoboda 2014, s. 672]. Po drugie, Planowanie za-
potrzebowania materiałowego – MRP (ang. Material  Requirements Planning), stwo-
rzone na podstawie asortymentu, wielkości i terminu produkcyjnego. Efektem jest 
Harmonogram dostaw wynikający z asortymentu, wielkości i terminu produkcyjne-
go. Kolejnym przykładem są Zlecenia produkcyjne służące do ewidencji i zarządza-
nia przetwarzaniem komponentów oraz operacji produkcyjnych na podstawie m.in.: 
typów i ilości produktów planowanych do produkcji, komponentów niezbędnych do 
wytworzenia oraz marszrut technologicznych wyrobów – określają one obciążenie 
stanowisk roboczych.
Wdrożenie odpowiedniego systemu ERP pomaga powiązać ze sobą różne procesy, 

takie jak np.: zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż, magazynowanie czy dystrybucja, za-
równo w  obrębie przedsiębiorstwa, jak i  poza nim. Ta forma integracji elektronicznej 
procesów umożliwia partnerom biznesowym, w ramach łańcucha dostaw, wspólne ana-
lizowanie, szacowanie i podejmowanie decyzji.

Dane przepływające w  czasie rzeczywistym – od klientów, dostawców, z  jednego 
procesu do kolejnego (od potwierdzenia zleceń sprzedaży lub zakupu przez odbiór to-
warów w magazynie, ich konfekcjonowanie i wysyłkę) – pozwalają np. przeglądać, śle-
dzić i wyszukiwać towary w trakcie procesów produkcji i dystrybucji od surowców po 
wysyłkę gotowych produktów, usprawniając cykle zamówień i odsetek dostaw według 
Just-in-time. Implikują tym samym organizowanie dostaw, w taki sposób, aby z  jednej 
strony zagwarantować produkcję w określonych terminach zgodnych z zamówieniami 
klientów i możliwościami dostawców, z drugiej natomiast minimalizować koszty wynika-
jące z zapasów surowców i wyrobów gotowych. Kompleksowość rozwiązania systemów 
ERP umożliwia integrację z dostawcami, odbiorcami, klientami oraz kontrolę wszystkich 
operacji w procesach w jednym miejscu za pomocą zestawu dokumentów elektronicz-
nych (np. zamówienia, zlecenia, faktury). Tym samym konwersja danych z dokumentów 
wymienianych pomiędzy partnerami biznesowymi usprawnia śledzenie efektów proce-
sów w całym łańcuchu dostaw oraz zapewnia optymalizację tych procesów.

Od kilku lat polskie firmy wykazują większe zainteresowanie rozwiązaniami ERP. W la-
tach 2009–2014 odsetek firm korzystających z tego typu rozwiązań zwiększył się z 9,3% 
do 22% [GUS 2015]. Przedsiębiorstwa dostrzegają potrzebę inwestycji w  odpowiedni 
system i uznają ją za czynnik sprzyjający rozwojowi firmy. Takim przykładem może być 
firma produkcyjna z sektora MŚP z branży chemicznej, która pomimo przekonania o wy-
sokiej kosztochłonności implementacji i utrzymania systemów ERP zdecydowała się na 
wdrożenie Microsoft Dynamics NAV. W trakcie wywiadu pogłębionego przedstawiciele 
firmy wskazali korzyści wynikające z wdrożenia tego systemu (zob. tabela 2). 

System ERP jako procesowe ujęcie logistyki w łańcuchu dostaw
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Tabela 2. Zestawienie korzyści z wdrożenia systemu ERP Microsoft Dynamics NAV 

Moduły odnoszące 
się do procesów lo-
gistycznych

 Zakres oceny Korzyści 

Sprzedaż i zakupy - Efektywność działu sprzedaży i za-
kupów
- Dokładność prognoz handlowych
-dokładność zamówień
- Operacje zwrotów
- Dostawy na czas (w przypadku za-
mówień i zleceń przesunięcia)
- Konfiguracja produktów z klien-
tem (w tym: ceny, rabaty)

- Dostępność produktów – poprawa 
o 30%
- Czas obsługi zamówień – redukcja 
o 35%
- Czynności potrzebne do realizacji za-
mówienia – redukcja o 30% 
- Relacje i współpraca z dostawcami – 
poprawa o 20%

Magazyn i zarzą-
dzanie zapasami

- Koszty dystrybucji
- Punktualność dostaw
- Wykorzystanie powierzchni maga-
zynowej
- Czas przygotowania zamówienia 
- Warunki dostaw

- Koszty współpracy z dostawcami – 
redukcja o 25%
- Koszty zakupów – mniejsze o 5%
- Zwiększenie rotacji zapasów – zwięk-
szenie o 20%
- Poziom zapasów – redukcja o 20%
- Punktualność dostaw – poprawa 
o 35%

Produkcja i dystry-
bucja

- Efektywność i jakość produkcji
- Dostępność surowców
- Dostawy JIT
- Prognozowanie produkcji
- Zlecenia produkcyjne
- Obciążenia stanowisk pracy

- Efektywność i jakość produkcji – 
zwiększenie o 10%
- Dostępność surowców – poprawa 
o 35%
- Harmonogramowanie i planowanie 
produkcji – zmniejszenie pracochłon-
ności o 10% 
- Godziny nadliczbowe – redukcja 
o 5%

Źródło: opracowanie własne.

Dzięki zastosowaniu systemu ERP uzyskano zdecydowanie wyższą efektywność re-
alizacji procesów logistycznych, głównie dzięki integracji zasobów ludzkich z informa-
cjami przepływającymi oraz z procesami zachodzącymi zarówno w obrębie przedsię-
biorstwa, jak i poza nim: między działami, różnymi lokalizacjami oraz partnerami bizne-
sowymi (dostawcami, klientami). Pozwoliło to usprawnić łańcuch dostaw w wyniku syn-
chronizowania planów produkcji z dostawami i przyspieszyć realizację zamówień. 

Podsumowanie

Znaczenie systemów informatycznych ERP jest coraz większe. W turbulentnym otoczeniu 
posiadanie przez przedsiębiorstwa zintegrowanej bazy danych wydaje się koniecznością, 
co stanowi impuls do tworzenia nowych, lub doskonalenia już istniejących, funkcjonal-
ności w tych systemach. Możliwość dostosowania do potrzeb każdego przedsiębiorstwa, 
niezależnie od branży, wynika z ich modułowego charakteru, tzn. z tego, że składają się 
one z niezależnych od siebie, choć współpracujących ze sobą, aplikacji i mogą łączyć się 
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dzięki temu z innymi programami i aplikacjami niezbędnymi do zarządzania np. proce-
sami logistycznymi. Podstawowym ich fundamentem jest baza danych, która jest zazwy-
czaj wspólna dla wszystkich pozostałych modułów [Szymonik 2015]. Systemy te wspo-
magają zarządzanie znaczną liczbą działań realizowanych w procesach w przedsiębior-
stwie, również w grupie współpracujących ze sobą partnerów biznesowych, za pomo-
cą gromadzenia oraz udostępnienia zebranych danych, które istotnie wpływają na ulep-
szenie łańcucha dostaw. Poprawa następuje w wyniku odpowiednio zorganizowanego 
przepływu towarów (surowce, gotowe produkty) między poszczególnymi kooperantami 
w zakresie kosztów, terminowości dostaw, jak i jakości działania. Dlatego też umiejętne 
wykorzystanie narzędzi informatycznych klasy ERP, wspomagających zarządzanie proce-
sami logistycznymi, może przyczynić się, po pierwsze do ich integracji w górę i w dół łań-
cucha dostaw oraz po drugie – wspomóc decyzyjność.
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Abstract: The development of logistics in the last decades has led to the significant quali-

tative and quantitative progress in its infrastructure. The European Union, in its policy, stri-

ves to harmonize standards and equalize the economic development of member countries. 

These activities relate to logistics infrastructure. The article presents selected data on Inter-

net access and its use in specific services as well as information on the number of private 

cars and the number of flights. The aim of the article is to find the relationship between the 

use of the Internet and the development of air and private transport in European countries 
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analyzes and recommended actions to be taken in our country, which should lead to impro-

vement of the current situation.

Key words: individual transport, passenger air transport, telecommunications connections 

in the EU, travel organizing applications 

Wstęp

Szybki rozwój logistyki w ostatnich dziesięcioleciach spowodowany był między innymi 
wprowadzeniem szeregu innowacyjnych rozwiązań w obszarze jej infrastruktury. Inno-
wacje te objęły środki transportu, elementy liniowe, takie jak lotniska czy dworce kolejo-
we, oraz sferę elektronicznego przepływu informacji koordynującą procesy przepływów 
fizycznych.

Unia Europejska zajmuje się standaryzowaniem szeregu obszarów życia, takich jak 
m.in. usługi telekomunikacyjne niezbędne do koordynowania fizycznych przepływów 
procesów logistycznych poprzez budowę jednolitego rynku cyfrowego. Kraje nienale-
żące do Unii Europejskiej, a leżące w Europie przyjmują takie same lub bardzo podob-
ne rozwiązania. Efekty działania UE w  obszarze telekomunikacji są widoczne obecnie 
zarówno dla firm, jak i mieszkańców – warunki używania telefonów ustalone w umowie 
na terenie jednego kraju obowiązują na całym obszarze UE. W związku z tym możliwe 
jest przeprowadzenie analizy wykorzystania usług telekomunikacyjnych przez miesz-
kańców i porównywanie tych wyników z analizami dotyczącymi wykorzystania środków 
transportu.

Internet jest medium działającym dzięki łączom telekomunikacyjnym. To właśnie 
dzięki usługom dostępnym w Internecie mieszkańcy mogą rezerwować, m.in. bilety lot-
nicze, miejsca noclegowe i inne usługi turystyczne. Celem artykułu jest opisanie relacji 
pomiędzy wykorzystaniem Internetu a rozwojem transportu lotniczego i prywatnego 
samochodowego w krajach europejskich na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Prowadzone rozważania zostały oparte na informacjach pochodzących ze źródeł 
wtórnych, głównie pozycji książkowych, a  także źródeł internetowych, zawierających 
dane liczbowe wiarygodnych instytucji unijnych, na których oparto zaprezentowane 
w artykule analizy.

Badania w tym obszarze mogą dostarczyć informacji na temat zróżnicowania licz-
by posiadanych przez mieszkańców prywatnych samochodów, liczby podróży lotni-
czych oraz zastosowania do tych celów usług bazujących na sieci internetowej. Wyni-
ki te mogą także dostarczać wskazówek, jakie podjąć działania, aby rozwój poszczegól-
nych krajów był w miarę równomierny (co należy do celów strategicznych UE). W przy-
padku naszego kraju wyniki te mogą pokazać naszą obecną pozycję oraz wskazać, ja-
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kie działania powinniśmy podjąć, by wykorzystać możliwości rozwoju tkwiące w posia-
danych przez nas zasobach.

Ewolucja Internetu i rozwój jego zastosowań

Rozwój nowych technologii zawsze stanowił siłę napędową rozwoju cywilizacji. Na prze-
strzeni ostatnich lat nastąpił intensywny rozwój technologii informatycznych [Skowro-
nek 2012, s. 103]. Doprowadziły one do zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz 
życiu ludzi. Kierunki rozwoju technologii zależą od wielu czynników. Nowe technologie, 
w tym także te, które zapewniają dobry przepływ informacji, są niezbędnym elementem 
realizacji projektów, które stają się coraz bardziej popularne we współczesnej gospodar-
ce. Technologie te są pomocne w osiągnięciu zamierzonych efektów [Kozłowski 2012, s. 36].

Coraz bardziej dynamiczne otoczenie zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania 
nowych modeli biznesowych w obszarach związanych z wykorzystaniem zaawansowa-
nych technologii [Kozłowski 2012, s. 92]. Warto podkreślić fakt, że badaniom naukow-
ców wojskowych i zimnej wojnie zawdzięczamy pojawienie się pierwszej sieci kompu-
terowej, która doprowadziła do powstania Internetu. Światowa sieć, która miała słu-
żyć w przypadku ataku nuklearnego, stała się największym osiągnięciem ery informa-
cji. Godne uwagi jest to, że Internet nie tylko umożliwił społeczeństwu błyskawiczny do-
stęp do wielu informacji z kraju i ze świata, ale też otworzył nowe drogi rozwoju, eduka-
cji czy rozrywki [Historia… 2018].

Internet był na początku zwykłą ciekawostką zbudowaną przez naukowców, szybko 
jednak nastąpił jego dynamiczny rozwój. Pierwszą wiadomość przesłano pocztą elek-
troniczną w 1974 r., kiedy to Ray Tomlinson napisał program do przesyłania wiadomo-
ści w Sieci. W 1990 r. nastąpił rozwój Internetu w Polsce. Wówczas nasz kraj został oficjal-
nie przyłączony do międzynarodowej akademickiej sieci komputerowej EARN (Europe-
an Academic and Research Network). W 1991 r. uruchomiono pierwsze połączenie inter-
netowe z zagranicą. Do budowy fizycznej sieci internetowej wykorzystuje się wiele urzą-
dzeń, takich jak m.in.: mosty, przełączniki, koncentratory, rutery, karty sieciowe, mode-
my [Kabaciński 2012, s. 128]. 

Internet stał się narzędziem wymiany danych, kanałem komunikacji użytkowników 
[Wieczerzycki 2012, s. 164]. Warto także wspomnieć o handlu elektronicznym, czyli e-
commerce. Jego problematyką i zastosowaniem zajęli się dwaj naukowcy z Uniwersyte-
tu Łódzkiego. Według Bogdana Gregora i Marcina Stawiszyńskiego e-commerce (han-
del elektroniczny) to „proces sprzedawania i kupowania produktów i usług, a więc za-
wierania transakcji z wykorzystaniem środków elektronicznych, prowadzony za pośred-
nictwem Internetu (często pomocne są także narzędzia tradycyjne – fax czy telefon)” 
[Gregor 2002, s. 79].
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Termin „e-commerce” to skrót z języka angielskiego, pochodzący od electronic com-
merce. E-commerce jest pojęciem ogólnym, które stosuje się w celu określenia kupna 
i sprzedaży. Jego początki przypadają na lata 60. XX wieku. Jednym z czynników sprzyja-
jących rozwojowi e-commerce jest na przykład widoczny wzrost prędkości połączeń in-
ternetowych. Dzięki zwiększeniu prędkości łącza następuje szybszy transfer danych czy 
sprawniejsza realizacja transakcji. W Polsce coraz więcej osób ma dostęp do Internetu. 
W 2011 r. liczba użytkowników Internetu wyniosła 17 mln, a w 2016 r. – już 25,8 mln, co 
daje wzrost o 52% [Gregor 2017, ss. 102–104].

W szeroko rozumianym świecie biznesu Internet zaczął rozwijać się najpierw w dzie-
dzinie związanej z  handlem detalicznym, a  następnie znalazł zastosowanie w  kontak-
tach biznesowych. Chodzi tu na przykład o  przesyłanie informacji pomiędzy firmami, 
co zaowocowało jego zastosowaniem między innymi w logistyce. W badaniach z 2010 
r., zrealizowanych przez Amerykanów z firmy Edison i Arbitron, Internet został uznany 
za najbardziej niezbędne medium w życiu. Jednak inne badanie, dotyczące rezygnacji 
przez respondentów z korzystania z Internetu i telewizji, przyniosło zaskakujące wyniki. 
Otóż, jeśli trzeba by dokonać powyższego wyboru, 49% osób wskazałoby na telewizję, 
a 48% na Internet [Hales 2011, s. 391]. 

Systemy telematyczne stanowią aktywny element kształtowania struktury i funkcjo-
nalności łańcuchów dostaw. Kształtują pozytywny wpływ towarów transportowanych 
za pośrednictwem łańcuchów dostaw [Figura 2017, s. 139]. Innym wykorzystaniem moż-
liwości przesyłu danych jest „śledzenie przesyłek” [Engelseth 2013, s. 3], które ma ogrom-
ne znaczenie w logistyce. W każdym kraju jest kilku czy nawet kilkunastu liczących się 
dostawców usług logistycznych, posiadających systemy informatyczne, które są wyko-
rzystywane do śledzenia przesyłek i kontaktu elektronicznego z kontrahentami [Global-
ne… 2013].

Serwis BlaBlaCar (carpooling) jest nowym i dobrym pomysłem na obniżenie kosz-
tów podróży. Polega na udostępnianiu wolnych miejsc we własnym samochodzie in-
nym osobom lub na korzystaniu z wolnego miejsca w cudzym aucie (carpooling oznacza 
„podwózkę” lub „wypełnianie auta”). Metoda ta działa według następującej zasady: jeśli 
posiada się w aucie wolne miejsce, można zabrać ze sobą pasażerów jadących w tym sa-
mym kierunku [Carpooling 2016].

Obecnie telefony nie służą nam już tylko do dzwonienia i  wysyłania SMS-ów, ale, 
dzięki dostępowi do Internetu, pełnią szereg innych funkcji. W większości z Internetu ko-
rzystają ludzie młodzi, ale można też zauważyć wzrost zainteresowania nim wśród osób 
starszych. Osoby te nierzadko najpierw zapisują się na różnego rodzaju kursy, zajęcia, 
które mają im pomóc w bezproblemowym korzystaniu z wszelkiego rodzaju urządzeń 
zapewniających dostęp do Internetu. Ludzie korzystają z niego codziennie na różnych 
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portalach, takich jak np. Facebook czy Twitter, komunikują się, używając Skype’a i pocz-
ty elektronicznej itd. [Internet… 2015]. 

Smartfony mogą pełnić funkcję nawigacji samochodowej, wskazując najlepszą dro-
gę, na bieżąco aktualizowaną o mapę korków. Na przykład podczas wędrówek mogą za-
stępować kompas, GPS i mapy [Tablet… 2015].

Obecnie przez Internet możemy zamówić bilety lotnicze i kolejowe. Specjalne apli-
kacje działające z wykorzystaniem tego medium będą dla nas także doskonałym prze-
wodnikiem turystycznym, ale przede wszystkim pozwolą znaleźć tańszy, a nawet dar-
mowy nocleg. Dzięki jego zastosowaniu możemy wybrać tanią, smaczną restaurację 
bądź inne miejsce, w którym można zjeść posiłek [Tanie… 2017]. Przeważnie smartfony 
mają wbudowany aparat fotograficzny, możemy więc nagrywać nimi filmy i dzięki temu 
udokumentować naszą podróż [Podróż… 2017].

Stopień powszechności oraz zakres wykorzystania Internetu 
w Unii Europejskiej 

Przemiany XXI wieku sprawiają, że coraz częściej społeczeństwo korzysta z nowych form 
komunikacji, wcześniej dostępnych dla sfer biznesowych i zamożnej części społeczeń-
stwa. W okresie kilkunastu lat nastąpiły między innymi takie zmiany, jak:

1. wzrost liczby samochodów (w Polsce na 1 tys. mieszkańców w 2004 było 313,7 
pojazdów, a w 2014 było ich aż 519,9) [Wskaźnik… 2017];
2. automatyzacja i robotyzacja magazynów;
3. wzrost znaczenia technologii oszczędzających energię oraz zmniejszających ne-
gatywny wpływ na środowisko;
4. wykorzystanie dronów w transporcie towarów [Dron… 2016].
Rozpatrując rozwój technologii informacyjnych, należy wskazać istotne rozwiązania, 

które wpłynęły znacząco na logistykę:
1. mapy elektroniczne bazujące na Global Positioning System (GPS);
2. miniaturyzacja kart do telekomunikacji z wielkości SIM do NANOSIM (miniatury-
zacja urządzeń do telekomunikacji);
3. rozwój systemów informatycznych w  praktycznych zastosowaniach, np. dają-
cych możliwość rezerwacji noclegów przez Internet czy zarządzania flotą pojazdów;
4. Internet szerokopasmowy dający możliwość realizacji usług multimedialnych 
w czasie rzeczywistym. 
Wymienione wyżej obszary technologii sprawiły, że społeczeństwo otrzymało nowe 

możliwości, a globalizacja postępuje coraz dynamiczniej, i to w różnych warstwach spo-
łecznych. Sprężyną rozwoju gospodarczego i globalizacji jest telekomunikacja, który po-
zwala korzystać w sposób pełniejszy z nowych narzędzi i technologii. Unia Europejska 
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powinna określać cele i kierunki rozwoju oraz integracji usług cyfrowych, które pozwo-
lą, pomimo istniejących granic państwowych, realizować wszystkie możliwości usług te-
lekomunikacyjnych tak jak na terenie jednego kraju. Aby móc korzystać z Internetu, mu-
simy być podłączeni łączami telekomunikacyjnymi (przewodowymi lub bezprzewodo-
wymi). Z danych zawartych na wykresie 1 wynika, że z łączy tych korzysta ponad 80% 
gospodarstw domowych 28 krajów UE.

Wykres 1. Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu w Unii Europejskiej

Źródło: [Dane… 2017].

Wykres pokazuje także, że z każdym rokiem dostęp do Internetu ma coraz większa 
liczba gospodarstwach domowych (w roku 2015 było to aż 82,6%).

Mapa 1 przedstawia regularnych użytkowników Internetu w 2014 roku. Wyraźnie wi-
dać na niej zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi krajami UE. Najlepsza sytuacja jest 
w Niemczech, krajach Beneluksu oraz krajach skandynawskich. Polska wypada tu sła-
bo – lepsze od nas są, m.in. Węgry, Czechy czy Słowacja. W tym obszarze mamy wiele 
do nadrobienia.
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Mapa 1. Użytkownicy Internetu w przedziale wieku 25–54 lata korzystający regular-
nie z Internetu (przynajmniej raz w tygodniu) w roku 2014

Źródło: [Dane… 2017]. 

Na mapie 2 przedstawiono liczbę aktywnych kart SIM używanych do transmisji gło-
su lub danych. Liczba kart odwzorowuje wykorzystanie technologii mobilnych, nie tylko 
w zakresie telefonii komórkowej, ale również w dostępie do Internetu. Obecnie techno-
logie mobilne mogą być wykorzystywane poprzez:

1. instalowanie technologii w punktach monitoringu, dzięki czemu można na przy-
kład monitorować teren w lesie lub na granicy państwa;
2. instalowanie technologii w pojazdach, co daje możliwość monitorowania poło-
żenia pojazdu z wykorzystaniem GPS; w przyszłości będzie to niezbędne do samo-
sterowania się pojazdów w ramach infrastruktury drogowej;
3. instalowanie modemów mobilnych w środkach komunikacji, gdzie poprzez Wi-Fi 
można udostępniać hotspoty z Internetem dla podróżnych.
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Mapa 2. Aktywne karty SIM przeznaczone do transmisji głosu lub danych w roku 2015 

Źródło: [Dane… 2017]. 

W Polsce w 2016 roku według danych Digital Single Market było ponad 49 mln ak-
tywnych kart SIM, co dawało nam 6 miejsce w UE. Najwięcej kart SIM posiadały Niemcy 
(ponad 110 mln). Z danych wyraźnie wynika, że im bardziej rozwinięty kraj, tym więcej 
aktywnych kart SIM, co wiąże się z ich wykorzystaniem w różnych urządzeniach (nie tyl-
ko w telefonach) oraz świadczy o poszerzaniu komunikacji i wymianie danych [Dane… 2017] . 

Jeśli odniesiemy liczbę kart SIM do liczby mieszkańców danego kraju – jak zostało to 
przedstawione na mapie 2 – wtedy zauważymy, że pozycja naszego kraju znacznie słab-
nie. W Polsce jest używanych 140 zarejestrowanych kart na 100 mieszkańców, natomiast 
w Szwecji – 235 zarejestrowanych kart na 100 mieszkańców. Wskazuje to na istnienie ol-
brzymiej przepaści pomiędzy wymienionymi krajami.   
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Zależności pomiędzy wykorzystaniem Internetu 
i transportem lotniczym oraz transportem indywidualnym 
samochodowym

Poniżej zaprezentowano dane na temat poszczególnych krajów dostępne na Database 
Eurostat. W ramach analizy baz danych wyszczególniono informacje o:

 · całościowej liczbie pasażerów przewiezionych drogą lotniczą,
 · liczbie samochodów pasażerskich na 1000 mieszkańców,
 · procencie wykorzystania Internetu do wyboru i zakupu usług podróżnych i rezerwa-

cji noclegów.
Jak pokazuje tabela 1, w Polsce w latach 2013 i 2014 przypadało ponad 500 samo-

chodów na 1000 osób, co daje nam miejsce w ścisłej czołówce krajów europejskich. Do-
wodzi także, że dla Polaków samochód jest istotnym przedmiotem. Mniejsze liczby po-
siadanych pojazdów pasażerskich na tysiąc osób są między innymi w: Wielkiej Brytanii, 
Szwecji czy Belgii.

Tabela 1. Zestawienie danych Eurostat w okresie 2010–2014 dotyczące samochodów 
pasażerskich na 1000 osób
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 Malta 582 596 598 608 625

Włochy 621 625 624 619 610

Finlandia 538 554 562 572 582

Cypr 565 560 551 548 558

Austria 532 539 545 549 552

Niemcy 517 535 541 545 550

Polska 453 476 492 509 526

Słowenia 519 520 519 517 518

Belgia 487 492 491 492 496

Estonia 415 432 454 476 496

Francja 490 489 492 492 483

Szwecja 464 467 469 470 475
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Grecja 469 468 466 466 468

Portugalia 444 446 404 413 451

Irlandia 426 429 426 432 438

Bułgaria 351 366 383 400 416

Litwa 538 561 584 609 410

Słowacja 310 324 338 347 360

Chorwacja 353 354 338 340 347

Łotwa 300 295 302 314 329

Węgry 298 297 301 307 315

Rumunia 213 215 223 235 246

Holandia 467 472 473 473  

Wielka Bry-
tania 455 452 452    

Luksemburg 672 675 678    

Hiszpania 476 477 475 471  

Czechy 430 437 448 450  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Database… 2017].

Istotnym zjawiskiem mającym wpływ na transport lotniczy jest populacja kraju – 
im liczniejsza i  bogatsza, tym większe zapotrzebowanie na transport lotniczy. W  kra-
jach europejskich w większości przypadków wzrastała liczba zrealizowanego transpor-
tu lotniczego pasażerów. W Polsce na przestrzeni pięciu lat (2010–2015) nastąpił znaczą-
cy wzrost liczby pasażerów – od kilku do kilkunastu procent. Oznacza to, że w badanym 
okresie z każdym rokiem z transportu powietrznego korzysta ponad milion pasażerów 
więcej niż w roku poprzednim.
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Tabela 2. Zestawienie danych Eurostat w okresie 2010–2015 dotyczące przewożonych 
pasażerów transportu lotniczego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Database… 2017].
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Niestety mimo dobrej lokalizacji w Europie Polska ma niski poziom zrealizowanych 
przewozów pasażerskich transportem powietrznym w odniesieniu do stosunku: popu-
lacja kraju a przewiezieni pasażerowie transportem powietrznym. W Polsce ten stosunek 
wynosi 0,76 zrealizowanych lotów pasażerskich na obywatela Polski, natomiast w Wiel-
kiej Brytanii – 3,57 zrealizowanych lotów na obywatela Wielkiej Brytanii.

W tabeli 3 przedstawiono użycie Internetu w celach podróżnych i zakwaterowania 
w latach 2010–2014. Z danych wynika, że Polska nie wykorzystuje nawet w połowie moż-
liwości Internetu w  celu akomodacji, rezerwowania zakwaterowania i  podróżowania. 
W największym stopniu w celach podróżnych Internet jest wykorzystywany przez Fin-
landię i Luksemburg, kraje nie największe pod względem liczby ludności w porówna-
niu z innymi krajami europejskimi. Polska na tle innych państw europejskich plasuje się 
bardzo nisko pod względem wykorzystania Internetu do podróżowania i realizowania 
usług rezerwacyjnych. Można wnioskować, że w naszym kraju systemy podróżne są sła-
bo rozwinięte i rozpropagowane, a społeczeństwo nie jest odpowiednio przygotowane 
i aktywne w zakresie wykorzystania Internetu w celach związanych z podróżowaniem. 

Tabela 3. Zestawienie danych Eurostat w okresie 2010–2014 dotyczące procentu uży-
cia Internetu w celach podróżnych i usług rezerwacyjnych zakwaterowania
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Finlandia 68 67 69 71 71

Luksemburg 66 69 65 73 71

Niemcy 58 67 62 66 65

Szwecja 57 53 58 57 62

Czechy 40 54 58 59 59

Holandia 55 55 55 53 55

Irlandia 70 63 61 57 54

Hiszpania 65 58 57 53 53

Belgia 49 49 49 49 52

Wielka Brytania 64 58 54 59 51

Malta 56 56 46 54 48
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Słowacja 53 50 52 45 47

Austria 47 50 51 55 46

Cypr 56 55 48 49 44

Włochy 50 55 45 46 43

Słowenia 56 53 46 46 39

Węgry 42 32 25 28 35

Estonia 37 32 29 31 33

Chorwacja 46 42 23 38 33

Grecja 57 51 38 38 30

Łotwa 39 36 16 25 25

Portugalia 27 30 28 24 24

Bułgaria 27 31 18 24 22

Polska 30 31 20 19 21

Litwa 30 23 21 19 20

Rumunia 44 37 24 23 18

Francja 53 53 47 54  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Database… 2017].

Tabela 3. przedstawia również kraje, które pod względem wykorzystania Internetu 
w celach podróżnych i rezerwacyjnych wyróżniają się spośród innych – są to: Finlandia, 
Luksemburg, Niemcy, a nawet nasi sąsiedzi, Czesi. 

Podsumowanie

Przeprowadzone w niniejszym artykule rozważania i analizy pozwalają na sformułowa-
nie kilku wniosków, odnoszących się zarówno do używania Internetu w krajach europej-
skich, posiadanych przez Europejczyków środków transportu prywatnego, liczby pasaże-
rów linii lotniczych, jak i zamawiania usług turystycznych on-line.

Pod względem posiadanych samochodów, liczby podróży lotniczych w zestawieniu 
z częstotliwością wykorzystania Internetu czy zastosowaniem tego medium do rezer-
wowania podróży sytuacja poszczególnych krajów w Europie jest zróżnicowana. 

Pod względem liczby samochodów na 1 tys. mieszkańców Polska nie tylko mieści się 
w ścisłej czołówce europejskiej, ale w ostatnich latach zauważalna była w niej najwięk-
sza dynamika wzrostu w tym obszarze. Wynika to z traktowania samochodu nie tylko 
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jako środka transportu, ale także jako symbolu dobrobytu. Jeśli chodzi o liczbę regular-
nych użytkowników Internetu, nasz kraj znajduje się poniżej średniej unijnej i większość 
krajów europejskich w tym zakresie wypada lepiej od nas. 

Polska nie wyróżnia się w szczególny sposób na tle Europy pod względem liczby ak-
tywnych kart SIM. Są kraje, które mają dużo więcej działających kart oraz takie, nad któ-
rymi mamy przewagę. Ten współczynnik przekłada się w sposób bezpośredni na liczbę 
urządzeń mobilnych, które wymagają dostępu do Internetu.

Generalnie Polacy mają relatywnie dużo samochodów i mimo wszystko latają samo-
lotami – wzrost procentowy liczby pasażerów lotniczych jest na bardzo dobrym pozio-
mie na tle innych krajów. Nie przekłada się to jednak na wykorzystanie Internetu do ce-
lów organizacji podróży zarówno samochodowych, jak i lotniczych – przywołane dane 
pokazują znacząco niski procent wykorzystania Internetu do wyszukiwania możliwości 
podróżowania i zakwaterowania.

Sytuacja, w  której występuje dysonans pomiędzy rozwojem fizycznych środków 
transportu a wykorzystaniem narzędzi elektronicznych pozwalających na optymalizację 
i lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, stwarza zagrożenie dla przyszłego rozwo-
ju gospodarczego oraz ewolucji w kierunku społeczeństwa informacyjnego. W efekcie 
może to spowodować budowanie negatywnego obrazu i marginalizację naszego kra-
ju na tle innych.

Z pewnością jedną z  przyczyn takiej sytuacji jest brak odpowiednich rozwiązań 
w systemie edukacji na wszelkich szczeblach w zakresie wszechstronnego wykorzysta-
nia Internetu. Wiele krajów wskazało nauczanie informatyki i  wykorzystania nowych 
technologii jako kierunek priorytetowy. Dziś przynosi to efekty, gdyż jeśli spojrzy się na 
mapy wykorzystania nowoczesnych rozwiązań, widać, że właśnie te kraje pozytywnie 
wyróżniają się na tle innych. W Polsce potrzebne są analizy w tym obszarze i dyskusja 
publiczna mająca odpowiedzieć na pytanie, jak powinno się skutecznie edukować w za-
kresie informatyki. Jest to niezbędne do tego, by nasz kraj mógł skutecznie konkurować 
z innymi krajami w nowoczesnej, cyfrowej gospodarce.
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