
Malwina Popiołek - Funkcjonowanie e-administracji w Polsce...

1





Zmiany XXI wieku
 - technologia, kultura, gospodarka 

Zmiany XXI wieku
 - technologia, kultura, gospodarka 

CZASOPISMO 
NAUKOWE
CZASOPISMO 
NAUKOWE

RYNEK 

KULTURA 

temat numeru:

Changes in the XXI century 
- technology, culture, economy

Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym samym 
interdyscyplinarnego podejścia do analiz występujących w nim zjawisk. Natężenie globalizacji, zna-
czący rozwój technologii, kwestie ekologiczne, procesy integracji europejskiej, opór kultur podpo-
rządkowanych w zderzeniu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny z końca pierwszej dekady XXI 
wieku – wszystko to przyczyniło się do nowego ukształtowania instytucji i samych społeczeństw, 
a w konsekwencji doprowadziło do pojawienia się nowych typów zachowań ludzi. 
 

Naszym celem jest spojrzenie na współczesny świat i zachodzące w nim zjawiska gospodarcze, 
społeczne, polityczne i kulturowe w sposób interdyscyplinarny. Właśnie dlatego rynek, społeczeń-
stwo i kultura stały się dla nas motywem przewodnim, wokół którego chcielibyśmy skoncentrować 
nasz wysiłek badawczy.

Do naszego czasopisma zapraszamy wszystkich badaczy, młodych pracowników naukowych, 
doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów, którzy analizują współ-
czesność, łączą wiedzę teoretyczną i podejścia metodologiczne z różnych nauk społecznych oraz 
praktyków – biznesmenów, managerów, polityków, działaczy organizacji pozarządowych i arty-
stów, którzy mogą podzielić się informacjami na temat kreowania nowych form wiedzy, zaprezen-
tować dobre praktyki, ukazać wartość dodaną owych przedsięwzięć.
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Słowo wstępne

Starochińskie przysłowie „Obyś żył w ciekawych czasach” pokazuje, iż wielość i natężenie zmian daje człowiekowi wiele 

impulsów do refleksji i możliwości do działania. Takim okresem radykalnych przełomów w dziejach ludzkości są rewolucje, 

nie tylko polityczne, ale również techniczne. Rewolucja przemysłowa z przełomu XVIII i XIX wieku stanowiła nie tylko znaczący 

moment w historii ludzkości, ale również stała się przyczyną wielu zmian zachodzących w różnych sferach życia. Takich jak 

zmiana modelu wykonywania pracy, stylu życia, rozwoju miast, nie mówiąc o nowym modelu rodziny, czy pojawieniu się 

w związku z tym nowych wartości i wzorów zachowań.

Zmiany technologiczne ostatnich lat również wskazują na radykalnie zmieniające się otoczenie, przede wszystkim biz-

nesowe. Przed laty Manuel Castells napisał książkę pt. Galaktyka Internetu, w której zawarł kluczowe tezy pokazujące rolę 

technologii informatycznych w kreowaniu życia społecznego. Od tego czasu minęło kilka lat, technologia się rozwinęła, a wraz 

z nią nastąpiły zmiany życia gospodarczego i społecznego, ale również politycznego. Prezentowane w niniejszym numerze 

artykuły pokazują różnego rodzaju aspekty zmieniającej się rzeczywistości, warto nadmienić, że nie tylko technicznej ale 

również w różnych płaszczyznach naszego życia. Podkreślamy nie tylko zmiany techniczne, ponieważ otaczający nas świat 

zmienia się nieustannie, nie tylko z nimi, ale zmiany dotyczą również globalizacji, europeizacji czy szeroko rozumianych zmian 

obyczajowych. 

Dlatego też w artykule Przemysława Chmieleckiego pt. „Wolność słowa pracowników naukowych w obliczu wizji uniwer-

sytetu jako „świątyni prawdy”. Studium teoretyczno-empiryczne” ukazano jakże problematyczne zagadnienie współczesne do-

tyczące wolności słowa naukowców, jako cechy dystynktywnej środowiska naukowego od czasów średniowiecza, ale jednocze-

śnie znajdującej się wśród kontrargumentów ograniczających tę wolność. Łukasz Topolewski w artykule pt. „Polska w drodze 

do strefy euro” zajmuje się kwestią wspólnej waluty europejskiej jako wyzwania dla obecnej europejskiej gospodarki, przede 

wszystkim dla krajów jeszcze jej nie posiadających, w tym Polski. Kolejni Autorzy: Dawid Pikuła i Natalia Lechowicz w tekście 

pt. „Determinanty kształtujące nowe pokolenia oraz ich implikacje dla współczesnego świata” analizują często dyskutowane 

współcześnie zagadnienie zmian pokoleniowych, które nie jest co prawda nowe w historii ludzkości, ale jest szczególnie ważne 

w kontekście gospodarki i zmian technologicznych, gdyż to przede wszystkim młodzi ludzie najlepiej dostosowują się do nowej, 

zmieniającej się rzeczywistości. Paulina Tomczykowska z kolei w artykule „Możliwości, korzyści i perspektywy rozwoju e-handlu 

w Polsce – przykład firmy” przedstawia zagadnienie e-handlu jako nowego obszaru gospodarki, dynamicznie rozwijające-

go się i najprawdopodobniej przeważającego w przyszłości. Sławomir Czetwertyński zajmuje się w swoim artykule również 

problematyką Internetu i technologii, a w tekście zatytułowanym „Tragedia zasobów niczyich a gospodarka internetowa” 

przedstawia klasyczny model zasobów niczyich Garretta Hardina zastosowany do gospodarki internetowej ukazując skutki 

wspólnotowego używania zasobów. Tomasz Wierenko w artykule pt. „Ekonomiczne skutki zastosowań teleinformatycznych 

w handlu elektronicznym” analizuje handel w Internecie w kontekście rozwoju teleinformatyki. Nina Stępnicka w tekście pt. 

„Internetowe serwisy aukcyjne jako forma promocji i e-marketingu firm i przedsiębiorstw” zaprezentowała zjawisko promocji 

i marketingu firm z wykorzystaniem Internetu i serwisów aukcyjnych. Z kolei Magdalena Popiołek jest autorką artykułu „Funk-

cjonowanie e-administracji w Polsce na przykładzie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)”, w którym zajęła się 

kwestią wprowadzenia nowych technologii do administracji na przykładzie uczelni.

Wszystkie prezentowane artykuły ukazują różnego rodzaju aspekty wprowadzania nowych technologii i zawłaszczania 

przez nie nowych aspektów życia, nie tylko w gospodarce, ale i życiu społecznym, kulturowym, a przede wszystkim w życiu 

poszczególnych ludzi.

Zapraszamy do lektury i dyskusji
Robert Geisler

Od redakcji
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Wprowadzenie w refleksję

Motyw przewodni podjęcia prac nad przygotowaniem 
niniejszego artykułu ogniskuje się wokół zainteresowań 
naukowych autora, które wpisują się wyraźnie w strukturę 
problemów podnoszonych w ramach jego pracy doktor-
skiej. Prezentowana publikacja porusza niezwykle istotny 
problem, który mimo upływu lat wciąż jest żywotny i ważki 
– mianowicie kwestię wolności słowa pracowników nauko-
wych. Celem postawionym przed niniejszą refleksją jest 
próba ukazania, iż piękne i wzniosłe ideały prawdy i wol-
ności akademickiej nie zawsze znajdują pokrycie w rzeczy-
wistości. Uczeni stawiając kontrowersyjne tezy i formułując 
niewygodne pytania są blokowani w ścieżce awansu (Der-
rida), nie daje się im możliwości wypowiadania (Singer) 
czy wręcz publicznie oskarża o kłamstwo/herezję (Gross, 
Bartyzel).

Struktura niniejszego artykułu tworzy dwie części: 
teoretyczne wprowadzenie oraz analizę wybranych przy-

Przemysław Chmielecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wolność słowa pracowników naukowych
w obliczu wizji uniwersytetu jako „świątyni 
prawdy”. Studium teoretyczno-empiryczne

Freedom of Scientists’ Speech and University Image
 as the „Temple of Truth.” Theoretical and Empirical Study

The idea of the university associated with big names (Hum-
boldt, Newman and Jaspers) places this institution in a position 
subordinated to truth of the knowledge temple. Within the walls 
of Alma Mater should therefore be a space for intellectual dispu-
tes, debates, substantive discussions unmasking entrenched ste-
reotypes. Their goal is to seek the truth, to examine the current 
state of affairs. However, now this kind of image of the university 
seems to be out-of-date. Due to the changes in communication, 
globalization, commercialization and the primacy of the useful-
ness one may consider the freedom of speech of the scientists 
in relation to the potential indisputable or even taboo issues. 
This consideration focuses on a comparison of the image of the 
university - ”the temple of truth” with cases of limitation of the 
scientists’ speech freedom. The considerations are on the verge 
of sociology, philosophy and economics.

Idea uniwersytetu, związana z wielkimi nazwiskami (Hum-
boldt, Newman, Jaspers), sytuuje tę instytucję w pozycji podle-
głej prawdzie świątyni wiedzy. W murach Alma Mater powinna 
zatem być przestrzeń na intelektualne spory, debaty, merytorycz-
ne dyskusje demistyfikujące zakorzenione stereotypy. Z założenia 
ich celem jest dotarcie do prawdy, zbadanie faktycznego stanu 
rzeczy. Jednakże obecnie takie oblicze uniwersytetu zdaje się być 
nieaktualne. Za sprawą szeregu zmian w postaci przekształcenia 
form komunikowania, procesów globalizacyjnych, komercjalizacji 
i prymatu użyteczności można snuć refleksję nad wolnością słowa 
pracowników naukowych w stosunku do potencjalnych bezdys-
kusyjnych kwestii, czy wręcz tematów tabu. Niniejsza refleksja 
koncentruje się na zestawieniu wizji uczelni -„świątyni prawdy” 
z przypadkami ograniczania wolności słowa pracowników nauki. 
Rozważania sytuują się na pograniczu socjologii, filozofii i ekono-
mii.
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padków empirycznych. W części teoretycznej zarysowany 
został uniwersytet klasyczny uobecniony w ideach Johna 
Newmana, Wilhelma von Humboldta czy Karla Jaspersa, 
który akcentuje wolność pracowników naukowych w zdąża-
niu do prawdy. Z drugiej strony pojawia się wizja uniwersy-
tetu nowoczesnego, w mury którego wkracza dynamicznie 
rozwijająca się technika, uczelni która odchodzi od skost-
niałych i zdezaktualizowanych wartości na rzecz przystoso-
wania do potrzeb gospodarki.1 Część empiryczna wskazuje 
na pięć wybranych przypadków blokowania kontrowersyj-
nego dyskursu akademickiego. Całość wieńczy syntetyczne 
zebranie myśli.

Prawda jako cel nadrzędny uniwersytetu

Wyłoniony w formie instytucjonalnej w epoce śre-
dniowiecza uniwersytet stanowił początkowo korporację 

1 Problem zazębiania się uniwersytetu i gospodarki został zaprezentowa-
ny w artykule autora Uniwersytet wobec gospodarki – w którą stronę? 
opublikowanym na łamach „Rynek - Społeczeństwo - Kultura” nr 3/2012.    
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grupującą uczonych i studentów w danym mieście (Litak 
2005: 63). Poprzedzający wieki średnie antyk nie doprowa-
dził do zrodzenia uniwersytetu ani sensu stricto, ani w innej           
quasi-formie. Niemniej jednak w tym czasie funkcjonowa-
ły już zorganizowane ośrodki kształcenia intelektualnego, 
takie jak: Biblioteki Babilońskie, Muzeum w Aleksandrii, 
Akademia w Pekinie, helleńskie akademie filozofów, rzym-
skie szkoły prawa lub chrześcijańskie klasztory (Markowski 
2003: 14). Od chwili powstania, uniwersytet zajmuje za-
szczytne miejsce w strukturze społeczno-kulturowej, a za 
tą przyczyną jest obdarzony godnością i dostojeństwem. 
Wzniosłość akademickich tradycji objawia się w strojach, 
tytułach, symbolach, formułach przyrzeczeń, formach dy-
plomów, uroczystościach akademickich, itd. Na płaszczyźnie 
dydaktyki ethos uniwersytetu nakazuje rozwijanie myślenia 
teoretycznego. W efekcie jego absolwent jest otwartym in-
telektualnie, choć też niepokornym badaczem stroniącym 
od popadania w ciasne schematy ról zawodowych nakazu-
jących algorytmiczne realizowanie cudzych przepisów. Uni-
wersytet tym różni się od szkoły zawodowej, że nie przygo-
towuje specjalistów legitymizujących się wąskim zakresem 
wiedzy i umiejętności (por. Brzeziński 2004: 51-60). Tadeusz 
Czeżowski dodaje, że uniwersytet kształci twórcze indywi-
dualności zdolne do samodzielnego i krytycznego myślenia 
(1994: 32-33). Niemniej jednak istotna była również umie-
jętność wykorzystania zdobytej wiedzy, gdyż jak podkreśla 
Kazimierz Sowa: „(...) poznanie nie było celem samym w so-
bie, miało bowiem służyć dobru, dobru wspólnemu; miało 
się przekładać, jakbyśmy to wyrazili dzisiejszym językiem, 
na praktykę społeczną” (2009: 13).

Co szczególnie istotne, na uniwersytecie stale jest kul-
tywowana wartość prawdy, wolności, tolerancji, ponad-
narodowego i ponadczasowego charakteru nauki, służby 
społecznej, łączności badań i nauczania, upowszechniania 
wiedzy, więzi społecznych i zawodowych, samorządności 
i odpowiedzialności (Lewowicki 2004: 45). Uniwersytet ce-
chuje się ponadto otwartością do przekraczania ustalone-
go modelu nauki wraz z udoskonaleniem narzędzi badaw-
czych, otwartością na prawdę, która powiększa autonomię 
uczelni odżegnując od doraźnych działań na rzecz wybra-
nych podmiotów, a także otwartością na pluralizm kultu-
rowy, wolność badań i publikacji, nieskrępowany dialog 
i rozwój twórczego ducha ludzkiego (Krąpiec 1982: 337). 
Papież Jan Paweł II, jako wieloletni pracownik naukowy, do-
strzegał cel uniwersytetu w gorliwym poszukiwaniu praw-
dy oraz bezinteresownym przekazywaniu jej młodym oraz 
wszystkim, którzy uczą się zasad ścisłego rozumowania, aby 
działać w sposób prawy i lepiej służyć ludzkiej społeczności 
(Jan Paweł II 1990). Zdaniem Kazimierza Twardowskiego 

uniwersytet ma do spełnienia doniosłe zadanie wyrażone 
jako: „(…) zdobywanie prawd i prawdopodobieństw na-
ukowych oraz krzewienie umiejętności ich dochodzenia”2 
(1992: 462). Założyciel „szkoły lwowsko-warszawskiej” 
porównuje uczelnię do latarni morskiej, która oświetla 
drogę statkom na wzburzonym morzu, stając się gwiazdą 
przewodnią dla żeglujących na nieznanych wodach mary-
narzy (tamże: 464-465). Jest on zatem utożsamiony z kom-
pasem, busolą czy żyroskopem, dzięki któremu człowiek 
widzi drogę, którą powinien w życiu podążać. Istota ludzka 
ma w swym działaniu być samodzielną i odpowiedzialną za 
siebie oraz innych, nie zaś unoszoną na powierzchni i za-
leżną od prądu wody mimikrą. Można zatem powiedzieć, 
że Alma Mater stanowi siedlisko wolnej myśli, gdzie mają 
miejsce intelektualne spory, debaty, merytoryczne dysku-
sje demistyfikujące zakorzenione stereotypy. Z założenia ich 
celem jest dotarcie do prawdy, zbadanie faktycznego stanu 
rzeczy. Z tej przyczyny uniwersytet bywa niekiedy określa-
ny mianem „świątyni prawdy”. Jednakże, aby możliwym 
było nieskrępowane poszukiwanie prawdy konieczna jest 
gwarancja poszanowania wolności i autonomii akademic-
kiej, szczególnie wyrażonej w postaci wolności słowa pra-
cowników nauki. Ta ostatnia stanowi gwarancję udzieloną 
wszystkim zajmującym się nauczaniem i pracą badawczą, 
zezwalającą poszukiwać prawdy w oparciu o odpowiednią 
metodologię, dzielić się rezultatami tych poszukiwań za 
sprawą nauczania i publikacji (nie naruszając praw jednost-
kowych i społecznych) w świetle wymogów prawdy i dobra 
wspólnego (Rynkiewicz 2009/2010: 164). Tadeusz Tołłoczko 
uzupełnia powyższą myśl stwierdzeniem, iż: „wolnością jest 
myśleć o wszelkich zagadnieniach interesujących uczonego, 
nauczać o nich i badać je, ale tylko w obszarze kompetencji 
i jedynie z pełnym przekonaniem o odkrywaniu czy wspie-
raniu prawdy” (1996: 241). Niemniej jednak owa wolność 
nie może być nieograniczona, absolutna, bezdyskusyjna 
i zakrawająca o bezprawie czy swawolę. Nie można bowiem 
zapominać, że wolność ściśle związana jest z odpowiedzial-
nością i moralną powinnością osoby tą wolnością obdaro-
wanej (tamże: 241-243). W obliczu powyższych rozważań 
należy przyznać słuszność rozdziałowi wolności uniwersy-
tetu na dwa wymiary. Pierwszy jest realizowany w trakcie 
wypełniania swojej funkcji przez uczelnię – to wewnętrzna 
autonomia wynikająca z akademickich tradycji. Drugim jest 
brak nacisków zewnętrznych odnośnie profesjonalizacji i żą-
dań rynku pracy (Denek 2004: 62).

 
2 Tadeusz Czeżowski zwraca uwagę na fakt, iż obecne jest także liczne gro-
no myślicieli niezwiązanych z uniwersytetem – Bacon, Descartes, Pascal, 
Locke, Spinoza, Hume, Leibniz. Dla równowagi podaje także takich, którzy 
zajmowali stanowiska akademickie – Galileusz, Newton, Kant (Czeżowski 
1945: 5).
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Przewartościowany 
uniwersytet współczesny 

W XXI wieku oblicze uniwersytetu uległo zmianie. 
W mury uczelni wkracza nowoczesna technologia, od-
mienne od tradycyjnych formy komunikowania3, dotyka-
ją go procesy globalizacji, komercjalizacji i prymatu uży-
teczności. Zmianie ulegają również mechanizmy kontroli 
uniwersytetu, celem dopasowania go do nowych potrzeb 
społecznych, lub co gorsza, roszczeń rządzących. Wobec 
tego można snuć refleksję nad wolnością słowa pracow-
ników naukowych w obliczu potencjalnie bezdyskusyjnych 
kwestii, czyli takich, gdzie istnieje ustatkowane i niekiedy 
skostniałe wyjaśnienie tematów tabu. Niemniej jednak 
współczesna uczelnia nie wyrugowała ze swojej misji dą-
żenia do prawdy. Zgodnie z preambułą do Kodeku Dobre 
praktyki w szkołach wyższych „podstawową wartością eto-
su akademickiego jest prawda. Uczelnie powołane są po to, 
by jej rzetelnie poszukiwać (…)” (2007: 6). W dalszej części 
Kodeksu wskazane są fundamentalne zasady, do przestrze-
gania których zobligowani są pracownicy naukowi. Spo-
śród nich istotna dla eksplorowanej tematyki jest „zasada 
służby publicznej”, zgodnie z którą misja uczelni w postaci 
zgłębiania i szerzenia prawdy, ma wyraźnie służyć szeroko 
pojętemu dobru publicznemu. Realizacja niniejszej zasady 
opiera się o dbałość o wysoki stopień rzetelności badań, 
kształcenie przyszłych elit kulturalnych i politycznych, co 
powinno przyczynić się do zwielokrotnienia dorobku kul-
turalnego. Następną stanowi „zasada bezstronności w spra-
wach publicznych” wymagająca od uczonych maksymalnej 
bezstronności i obiektywizmu podczas uczestnictwa w do-
niosłych wydarzeniach społecznych. Trzecią stanowi „zasa-
da legalizmu” akcentującą wymóg poszanowania prawa, 
zaś ostatnią jest „zasada autonomii i odpowiedzialności” 
(por. Dobre praktyki w szkołach wyższych 2007: 7). Jest 
ona najbardziej doniosła dla rozważań nad wolnością sło-
wa pracowników nauki. Podobnie czytamy w art. 31 § 2 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „każdy jest obowią-
zany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno 
zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje” 
(1997). Czy zatem wciąż możliwym jest, aby w uniwersy-
tecie dekonstruowano utarte poglądy na rzecz zupełnie 
nowych podejść? Przecież taki zabieg może w istocie rzu-
cić przysłowiowe „nowe światło” na daną kwestię. Jest to 

3 Mam tu na myśli głównie przestrzeń internetową, w której coraz wię-
cej miejsca zajmują statyczne materiały elektroniczne (teksty pisane, 
formularze, makra), dynamiczne kursy e-learningowe prowadzone przez 
wirtualnych tutorów, a także administracja uczelni (np. e-dziekanat Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Katowicach, a także Uniwersyte-
tu Szczecińskiego) wraz z nimi samymi (np. Polski Uniwersytet Wirtualny).

jednak często traktowane jako działanie obrazoburcze, bo-
wiem godzi w poczucie moralności czy interesy pewnych 
grup. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na spore ryzyko 
populizmu i wygłaszania tez niemożliwych do obronienia 
czy też nie dość uargumentowanych. Uniwersytet nie jest 
i nie może stać się jarmarkiem, gdzie co rusz stawiane są 
irracjonalne tezy nieznajdujące oparcia w faktach.

Ograniczenia wolności 
słowa pracowników naukowych

(1) Pierwszy przypadek stanowi kontrowersyjna praca 
Jacka Bartyzela Śmierć filodoksa krytycznie odnosząca się 
do postaci zmarłego Richarda Rorty’ego. Autor podważa 
w niej powszechną opinię, iż Rorty uchodzi za zasłużonego 
filozofa amerykańskiego nazywając go miłośnikiem mnie-
mań (filodoksem). Potwierdza to poniższy fragment pracy:

„Kim zatem jest ten, który udając, że filozofu-
je, jednocześnie otwarcie gardzi filozofią i za nic 
ma prawdę? Platon, który też miał wokół siebie 
pełno takich, ochoczo gęgających na demokratycz-
nej agorze ‘filozofów’ (nazywających siebie ‘sofi-
stami’), określił ich mianem ‘filodoksów’. Filodok-
sa od filozofa różni to, że nie jest on ‘miłośnikiem 
prawdy’, lecz ‘miłośnikiem mniemań’ (doxai). Filo-
doks nie kontempluje Absolutu, bo ten go w ogóle 
nie interesuje; on kontempluje własne lub cudze 
poglądy, swoje widzimisię, ‘dyskursy’ właśnie, 
w których ostatnią rzeczą, jaka podlegać by mogła 
namysłowi jest problem ich prawdziwości. Odpo-
wiedź nasza brzmi zatem: Rorty nie był filozofem, 
lecz filodoksem” (Śmierć filodoksa 2013).

Można by w tym kontekście zapytać: czy profesor 
ma prawo do wyrażania takich sądów? Gdzie jest granica 
między tym co wolno a nie wolno mówić? Czy może on 
burzyć autorytet innego profesora? Nie mogąc odmówić 
logicznej poprawności wywodu czy słusznie ocenia on do-
konania Rorty’ego? A jeśli tak, to czy stwierdzenie to nie 
rzuca nowego światła na analizowaną kwestię, a tym sa-
mym nie zbliża do poznania prawdy? Niewątpliwie trudno 
odpowiedzieć na powyższe pytania w sposób jednoznaczny. 
Również w innych pracach Bartyzel podnosi dany problem 
(już nie w odniesieniu do Rorty’ego), iż w sytuacji zbytnie-
go zafiksowania i traktowania pewnych sądów jako „oczy-
wistej oczywistości” uniemożliwiona jest krytyczna ocena 
zjawiska (Autorytaryzm. Odpowiedź na ankietę „Historii 
i Polityki” 2013).
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(2) Drugi przypadek dotyczy wypowiedzi prezydenta 
Harvard University Larry’ego Summersa, który został od-
sunięty ze stanowiska między innymi za kontrowersyjny 
komentarz, iż kobiety nie dysponują takimi zdolnościami 
matematycznymi jak mężczyźni.4 W obliczu takich stwier-
dzeń warto zapytać o granice dla frywolności sądów i ramy 
politycznej (choć tu również w strefie gender) poprawności.

(3) Kolejny przypadek dotyczy Jacquesa Derridy zalicza-
nego do grona najgłośniejszych myślicieli XX wieku. Zapro-
ponowana przez niego dekonstrukcja wywróciła ugrunto-
wany od lat porządek filozoficzny, przez co nie spotkała się 
z entuzjazmem, a raczej z próbami podważenia (zarówno 
samej koncepcji, jak i jej autora). W koncepcji Derridy: 

„Dekonstrukcja nie jest zatem zewnętrzną 
metodą, lecz odsłonięciem wewnętrznego zachod-
niej myśli (językowi) procesu samo-się-dekonstru-
owania. Toteż w świetle dekonstrukcji tradycyjne 
obiekty pragnień filozofii: arche, telos czy prawda, 
jawią się jako historyczne złudzenia, a wszelkie 
metafizyczne kategorie, rozstrzygnięcia i systemy 
ulegają rozchwianiu, samo zaś uprawianie filozofii 
staje się kwestią stylu” (Banasiak 2004).

Takie podejście praktycznie unicestwia wszelkie me-
tafizyczne rozważania redukując je do kwestii stylistyki ję-
zykowej. Stawia zatem pod znakiem zapytania pracę tych 
wszystkich, którzy parali się metafizyką wcześniej. Pojawia 
się wobec tego szereg istotnych pytań odnośnie zasadno-
ści takich „wywrotowych” twierdzeń. Nie sposób jednak 
wykluczyć, że mogą one zbliżyć do poznania prawdy, gdyż 
może się ona znajdować właśnie w obrębie nowo zapro-
ponowanego porządku. Przypuszczać można, że za sprawą 
kontrowersyjnej twórczości Derridy pojawił się problem 
z nadaniem mu tytułu Doktora Honoris Causa Cambridge 
University w 1992 roku. Zaskakująco wysoki był odsetek 
głosów przeciwnych (204) względem popierających (336) 
(tamże).

(4) Czwarty przypadek dotyczy odwołania konferencji 
z udziałem Petera Singera, organizowanej przez Katedrę Fi-
lozofii Prawa oraz Instytut Prawa Karnego Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która miała 
się odbyć 11 maja 2010 roku. Za kontrowersyjny uznany 
został temat Prawne i etyczne aspekty ochrony zwierząt, 
lecz również sama postać Singera, który utylitarnie rozdzie-

4 Why Larry Summers lost the presidency of Harvard [w:] http://mathba-
be.org/2012/03/11/why-larry-summers-lost-the-presidency-of-harvard/ 
[20.01.2013] Women in math [w:] http://mathbabe.org/2012/02/06/
women-in-math/ [20.01.2013].

la istoty zdolne do odczuwania bólu i przyjemności, a także 
przedmioty danych uczuć nie żywiące. Warunkiem bycia 
człowiekiem jest wówczas zdolność odczuwania, wyposa-
żenie w świadomość, umiejętność planowania własnego 
życia i racjonalnego postępowania. W świetle tej definicji 
ci, którzy tego nie potrafią, nie mogą być uznani za ludzi. 
Taki sposób kategoryzowania niesie za sobą szereg konse-
kwencji. Najbardziej dyskusyjne są te odniesione do aborcji 
i eutanazji. Singer stoi na stanowisku, że embriony, które 
nie mają szansy na stanie się ludźmi (zgodnie z jego rozróż-
nieniem) można usunąć. Podobnie sprawa ma się z euta-
nazją osób pozbawionych świadomości.5 Ponadto w swojej 
głośnej książce Wyzwolenie zwierząt pisze:

„Jeszcze głębszym cieniem na szansę ruchu 
wyzwolenia zwierząt kładzie się fakt, iż niemal 
wszyscy z grupy wyzyskiwaczy w ucisku tym uczest-
niczą i czerpią z niego korzyści. W gruncie rzeczy 
niewielu ludzi może patrzeć na krzywdę zwierząt 
z obojętnością równą choćby tej, z jaką biali z Pół-
nocy debatowali nad niewolnictwem w południo-
wych stanach Unii. Tym, którzy na co dzień jedzą 
kawałki zabitych zwierząt, trudno uwierzyć, że ro-
bią coś złego, i trudno im wyobrazić sobie, że mo-
gliby jeść coś innego. Dlatego właśnie nikt z nich 
nie jest bezstronny. Odnosi - lub przynajmniej tak 
sądzi - korzyść z powszechnego lekceważenia do-
bra zwierząt. Tym trudniej go przekonać. Lecz ilu 
właścicieli niewolników z Południa przekonały ar-
gumenty abolicjonistów z Północy, akceptowane 
dziś niemal przez wszystkich? Niewielu” (Singer 
2004: 6-7).

Trudno nie uznać poglądów Singera za kontrowersyj-
ne. Niemniej jednak czy tak właśnie powinna wyglądać 
przestrzeń wolności słowa pracowników naukowych na 
uniwersytecie? Zapowiadana konferencja na Uniwersyte-
cie Warszawskim nie odbyła się, a jako powód wskazano 
rezygnację z udziału przez sporą część prelegentów. Jak się 
później okazało jedynie dwóch6 lub trzech7 zaproszonych 
uczestników odwołało swój udział. Sam Singer na swoim 
twitterze skomentował ten fakt słowami banned conferen-
ce. Konferencja jednakże się odbyła w sali warszawskiej 
księgarni Traffic. 
5 Król Marcin, Utylitaryzm Petera Singera [w:] http://wiadomosci.dzien-
nik.pl/wydarzenia/artykuly/174606,utylitaryzm-petera-singera.html 
[25.03.2013].
6 UW zbanował konferencję z Peterem Singerem [w:] http://amorfik.
salon24.pl/181128,uw-zbanowal-konferencje-z-peterem-singerem 
[20.01.2013].
7 Konferencja na banicji [w:] http://wyborcza.pl/1,76842,7870181,Konfe-
rencja_na_banicji.html [20.01.2013].
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(5) Ostatni z prezentowanych w niniejszym artykule 
przypadków dotyczy dyskusyjnych poglądów Jana Tomasza 
Grossa. W wydanej w 2011 roku pracy Złote żniwa8 opisuje 
historie polaków, którzy wzbogacili się grabiąc miejsca po-
chówku ofiar nazistowskiego obozu zagłady w Treblince.9 
Casus wzbogacania się mieszkańców wiosek ulokowanych 
niedaleko obozu w Treblince Grossowie przedstawiają jako 
część szerszego zjawiska - czerpania korzyści materialnych 
z holokaustu przez Europejczyków. Wobec tego autorzy 
stawiają również tezę, że przejmowanie majątku Żydów 
w okupowanej Polsce ściśle wiązało się z ich mordowa-
niem.10 Wcześniejsza (wydana w 2008 roku) praca Strach. 
Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej 
zapaści odwołuje się do pogromów w Kielcach w 1946 r. 
i Krakowie w 1945 r., a także poszczególnych zabójstw Ży-
dów ocalonych z zagłady. Winą pośrednio obarczeni są tak-
że Polacy, którzy nie próbowali pomagać pomordowanym 
ze względu na zbiorowe stępienie współczucia wskutek ob-
serwacji masowego ludobójstwa.11 Poglądy głoszone przez 
Grossa wyraźnie dzielą zarówno ludzi nauki, jak pozosta-
łych członków społeczeństwa. Jednakże od czasu do czasu 
w murach uniwersytetu pojawiają się dysputy analizujące 
obydwie strony zaistniałego konfliktu.

Zamiast podsumowania

Wolność słowa pracowników naukowych niewątpliwie 
stanowi cenną wartość, z której uczelnie nie chcą zrezy-
gnować. Jednakże ma ona sens wyłącznie wówczas, gdy 
spełniony jest warunek realizacji ambicji dążenia do praw-
dy. Stanowi to swoisty „wentyl bezpieczeństwa” chroniący 
przed ryzykiem populizmu i demagogii nieugruntowanych 
w faktach lub niedostatecznie sprawdzonych danych. Warto 
jednak pamiętać, że nawet najbardziej aktualny stan wiedzy 
na temat pewnego zjawiska nigdy nie uzyska statusu abso-
lutnego i niepodważalnego, gdyż za sprawą nowoodkrytych 
faktów może ulec zmianie. Z tego powodu uniwersytet po-
winien stanowić enklawę wolności myśli, różnorodnych 
dyskusji, stawiania kontrowersyjnych tez, gdyż one mogą 
stanowić przyczynek do dyskusji zmieniającej paradygmat, 
a tym samym przybliżyć ludzi nauki do odkrywania praw-
dy. W obliczu aktualnych rozważań pozytywnie rokują na 
przyszłość słowa przewodniczącego Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich Wiesława Banysia: „jesteśmy 
8 Książka pisana wraz z żoną Ireną Grudzińską-Gross.
9 Kontrowersje  wokół  Grossa  [w:]  http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/
kontrowersje-wokol-grossa [25.03.2013].
10 Państwowa Agencja Prasowa, Kontrowersje wokół książki Grossa [w:] 
http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/spoleczne/kontrowersje-wokol-
-ksiazki-grossa/3927981 [25.03.2013].
11 Nowa książka Grossa znów budzi kontrowersje [w:] http://www.wprost.pl/
ar/120423/Nowa-ksiaza-Grossa-znow-budzi-kontrowersje/ [25.03.2013].

otwarci na każdą dyskusję, na każdy najtrudniejszy temat, 
ale warunkiem jest tolerancja, poszanowanie wartości aka-
demickich, otwartość na rozmówców oraz dyskusja na ar-
gumenty merytoryczne”.12
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Łukasz Topolewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polska w drodze do strefy euro

Poland on its Way to the Eurozone

The article concerns the Polish accession to the Eurozone. It 
presents the theoretical considerations related to the adoption 
of the common currency. The introduction presents the stages of 
integration and an outline of the history of the monetary union. 
It also raises the issues of costs and benefits of the accession to 
the Euro zone. Next part of the paper describes the conditions of 
the Treaty of Maastricht and analyzes the stage at which Poland 
is at present. The example of the Polish National Bank depictu-
res the process of adapting of the national institutions to the 
requirements of the Union. At the end the publication presents 
the results of surveys taking into considerations the opinions of 
the people running their own companies on the opportunities 
and risks of the accession of Poland to the Euro zone.

Praca dotyczy przystąpienia Polski do strefy euro. W artykule 
przedstawione zostały rozważania teoretyczne związane z przyję-
ciem wspólnej waluty. Na wstępie zaprezentowano etapy integra-
cji i zarys historii unii walutowej. Kolejno poruszono także kwestie 
korzyści i kosztów przystąpienia do strefy euro. Następna część 
pracy opisuje warunki Traktatu z Maastricht i analizuje na jakim 
etapie spełnienia jego kryteriów znajduje się Polska. Na przykła-
dzie Narodowego Banku Polskiego opisano proces dostosowywa-
nia krajowych instytucji do wymogów obowiązujących w Unii. Na 
koniec publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczące opinii 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, na temat 
szans i zagrożeń wynikających z akcesji Polski do strefy euro. 
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Wstęp

Wydarzenia z ostatnich lat związane z zawirowaniami 
finansowymi oraz ich konsekwencje w krajach europejskich 
powodują, że coraz poważniej trzeba się zastanowić nad 
momentem wstąpienia Polski do strefy euro. Kryzys finan-
sowy unaocznił wewnętrzne problemy wielu gospodarek. 
Celem tego artykułu jest przedstawienie rozważań na temat 
akcesji Polski do unii gospodarczej i walutowej. Na podsta-
wie analizy literaturowej autor przedstawia pokrótce histo-
rię eurolandu, korzyści i koszty dla krajów członkowskich, 
jak również kroki jakie nasz kraj już poczynił w celu dalszej 
integracji.

Proces integracji gospodarczej rozpoczął się w 1952 r., 
kiedy to sześć państw: Belgia, Holandia, Luksemburg, Niem-
cy, Francja i Włochy utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla  
i Stali (EWWiS). Osiem lat później te same państwa za-
łożyły Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Eu-
ropejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM). Po-
głębiające się powiązania między krajami spowodowały 
utworzenie Wspólnoty Europejskiej (WE), a Traktat z Ma-
astricht podpisany w 1993 r. ustanowił Unię Europejską 
(UE). W miarę upływu czasu rosła liczba państw człon-
kowskich. W 1973 r. Wspólnotę poszerzyły Dania, Irlandia  
i Wielka Brytania, natomiast Grecja wstąpiła osiem lat póź-
niej. Państwa półwyspu iberyjskiego - Portugalia i Hiszpania 

rozszerzyły Wspólnotę w 1986 r. W 1995 r. przystąpiły także 
Austria, Finlandia i Szwecja. Kolejnymi krajami członkow-
skimi, które dołączyły do Wspólnoty 1 maja 2004 r. były: 
Litwa, Łotwa, Słowenia, Słowacja, Polska, Węgry, Malta, 
Czechy, Cypr i Estonia. Kraje, które jako ostatnie wstąpiły do 
Unii, czyli Bułgaria i Rumunia, uczyniły to 1 stycznia 2007 r. 
(Raport o konwergencji 2013). 

Proces integracji europejskiej można podzielić na trzy 
etapy. Pierwszy z nich polegał na wyeliminowaniu wszel-
kich barier, które utrudniały swobodny przepływ towarów, 
usług, osób i kapitału. Tworzenie wspólnego rynku miało 
miejsce w latach 1990-1993. Ustanowienie Europejskie-
go Instytutu Walutowego zapoczątkowało drugi etap po-
legający na przygotowaniach do wprowadzenia wspólnej 
waluty. W ramach tego etapu unikano nadmiernych defi-
cytów budżetowych oraz zacieśniano zbieżność polityki go-
spodarczej państw członkowskich (Raport o konwergencji 
2013). Wprowadzenie wspólnej waluty (euro) miało miej-
sce 1 stycznia 1999 r. Początkowo euro obowiązywało tylko 
w obrocie bezgotówkowym, natomiast od 2002 r. zaczęło 
funkcjonować także w gotówce. Prowadzenie polityki pie-
niężnej przekazano Europejskiemu Bankowi Centralnemu, 
co zapoczątkowało trzeci i zarazem ostatni etap tworzenia 
unii gospodarczej i walutowej. Do państw, które od począt-
ku przyjęły euro należą: Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, 
Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portuga-
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lia i Finlandia. Z czasem to grono poszerzyło się o: Grecję, 
Słowenię, Maltę, Cypr, Słowację i Estonię (polskawue.gov.pl 
2013). 

Poruszając problematykę integracji europejskiej nale-
ży wspomnieć o teorii optymalnego obszaru walutowego 
(OOW). Prekursorem tego zagadnienia jest Robert Mun-
dell, który w 1961 r. przedstawił teoretyczne koncepcje 
utworzenia optymalnego obszaru walutowego. Według tej 
teorii zakłada się, że taki obszar tworzy grupa kilku państw,  
w których obowiązuje jedna waluta lub kilka walut, ale 
warunkiem jest istnienie sztywnego kursu wymiany mię-
dzy nimi. Tworzenie nowego obszaru walutowego ma sens 
tylko wtedy, gdy ma miejsce poprawa dobrobytu ludności 
zamieszkującej dany teren. Wzrostowi korzyści sprzyja duża 
wymiana handlowa między krajami oraz wysoka mobilność 
czynników produkcji, zwłaszcza pracy. Ekonomista ten za-
kłada również brak mobilności zewnętrznej (Krajewski 
2012). Te cechy powinny warunkować automatyczne do-
stosowania, likwidujące stan nierównowagi płatniczej oraz 
bezrobocia, bez konieczności stosowania instrumentów 
polityki pieniężnej czy polityki fiskalnej (Bukowski 2007). 
Mundell twierdzi, że wielkość optymalnego obszaru walu-
towego warunkują następujące czynniki (Krajewski 2012):

• możliwość pełnienia przez pieniądz funkcji środka płat-
niczego, czego następstwem byłby wniosek, że taki ob-
szar mógłby obejmować cały świat, gdyż doprowadzi-
łoby to do kosztów wymiany na poziomie zerowym;

• określona wielkość rynku dewizowego powinna wyklu-
czyć możliwość wpływania pojedynczych podmiotów 
na kurs rynkowy (poza bankiem centralnym);

• iluzja pieniądza.

Ekonomista ten przyjmuje, że warunkiem koniecznym 
do zbudowania optymalnego obszaru walutowego jest 
mobilność czynników produkcji przy jednoczesnym stanie 
pełnego zatrudnienia i równowadze bilansu płatniczego, jak 
również działaniach władz ukierunkowanych na zwalczanie 
inflacji. Mundell próbował określić optymalną wielkość 
obszaru walutowego, nie sugerując przy tym ustalonego 
miernika. Obszar ten nie może być zbyt mały ze względu na 
zjawisko iluzji pieniądza, czyli opieranie się na wartościach 
nominalnych, a nie realnych, jak również z powodu ko-
nieczności minimalizowania możliwości spekulacji na ryn-
ku walutowym. Wzrost obszaru walutowego powoduje, że 
zjawisko iluzji pieniądza jest coraz mniejsze. Górną granicą 
wielkości obszaru walutowego jest cały świat, gdyż wtedy 
koszty wymiany byłyby na poziomie zerowym. Przed przy-
stąpieniem do obszaru walutowego należy dokonać analizy 
opłacalności takiego przedsięwzięcia (Krajewski 2012).

Korzyści i koszty przystąpienia 
Polski do strefy euro

W związku z przystąpieniem Polski do strefy euro na-
leży przyjrzeć się korzyściom i kosztom z tym związanym. 
Mimo, że decyzja o przyjęciu wspólnej waluty została już 
podjęta, wspomniany bilans szans i zagrożeń ma zasadnicze 
znaczenie dla wyboru optymalnego momentu wstąpienia 
do unii walutowej. Ponadto owa analiza pozwoli wyciągnąć 
wnioski w celu maksymalizacji korzyści oraz minimalizacji 
kosztów.

Akcesja Polski do unii monetarnej wiąże się z likwidacją 
kursu wymiany złotego na euro. W konsekwencji bezpo-
średnią korzyścią będzie redukcja kosztów transakcyjnych, 
co spowoduje, że środki przeznaczone na obsługę opera-
cji walutowych będzie można przeznaczyć na inne cele. 
Przesunięcie tych zasobów powinno sprawić, że wzrośnie 
wydajność czynników wytwórczych, a co za tym idzie tak-
że dodatkowy przyrost PKB. Należy zaznaczyć, że korzyści 
płynące z likwidacji kosztów transakcyjnych będą zależeć 
od stopnia otwartości polskiej gospodarki na handel z po-
zostałymi krajami strefy euro. Według szacunków elimi-
nacja tego czynnika powinna prowadzić do wzrostu PKB 
o około 0,21% (Borowski 2004). Zniesienie kursu wymiany 
powoduje także eliminację ryzyka kursowego. Redukcja 
tego czynnika wpłynie na decyzje inwestycyjne zarówno 
eksporterów, jak i importerów, gdyż umożliwi to trafniej-
sze przewidywanie opłacalności realizowanych projektów. 
Powinno to prowadzić do ożywienia wymiany handlowej. 
Wzmożony handel przyczynia się do rozprzestrzeniania wie-
dzy i nowych technologii, co spowoduje wzrost wydajności 
i przyspieszenie rozwoju gospodarczego. Eliminacja ryzyka 
kursowego spowoduje spadek stóp procentowych. Obniżka 
wynika z zawartej w nich premii z tytułu ryzyka zmienno-
ści cen wymiany walut. W konsekwencji obniży się koszt 
kapitału obcego dla przedsiębiorstw i gospodarstw domo-
wych, co powinno sprzyjać wzrostowi inwestycji krajowych 
(nbportal.pl 2013). Zniesienie kursu wymiany będzie także 
oddziaływać na stabilność gospodarczą oraz ograniczenie 
ryzyka makroekonomicznego, tak więc przyjęcie waluty 
euro zwiększy wiarygodność Polski jako partnera handlo-
wego. Po przyjęciu euro kraj będzie lepiej postrzegany, co 
może spowodować podniesienie ratingu Polski, a co za tym 
idzie mniejsze koszty obsługi długu (Pacho 2009). Wymie-
nione wyżej czynniki, czyli zniesienie kursu wymiany, niż-
sze stopy procentowe oraz większa wiarygodność sprzyjają 
rozwojowi inwestycji. Krajowe podmioty, dzięki niższemu 
oprocentowaniu będą miały łatwiejszy dostęp do obcych 
źródeł finansowania i zwiększy się ich skłonność do rozsze-
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Kryteria Traktatu z Maastricht

Każdy kraj, który chce wstąpić do strefy euro musi 
spełnić odpowiednie warunki, które są zawarte w Trakta-
cie z Maastricht. Do tych warunków zalicza się (nbportal.pl 
2013):

• kryterium stabilności cen;
• kryteria fiskalne;
• kryterium stóp procentowych;
• kryterium kursowe.

Kryterium stabilności cen polega na tym, że inflacja nie 
może być wyższa od średniego poziomu inflacji w trzech 
krajach o najniższej inflacji +/- 1,5 punktu procentowego 
(nbportal.pl 2013).

Tabela 1. Kryterium stabilności cen

Rok Inflacja w Polsce Wartość referencyjna

2010 2,7% 1,0% 

2011 3,9% 2,4% 

2012 4,0% 3,1% 

Źródło: Raport o konwergencji 2010, (2012) ECB, www.ecb.int., 
s. 42 [25.03.2013].

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 1, w Polsce, 
w ostatnich trzech latach, kryterium inflacyjne nie było 
spełnione. Pozytywnym akcentem jest to, że różnica mię-
dzy krajową inflacją a wartością referencyjną jest coraz 
mniejsza. 

Kryteria fiskalne dotyczą wielkości deficytu budżetowe-
go i długu publicznego. Deficyt budżetowy nie może prze-
kroczyć 3% PKB, natomiast dług publiczny nie powinien być 
wyższy niż 60% PKB (nbportal.pl 2013). Wartości dla tego 
kryterium prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Kryteria fiskalne

Rok Deficyt budżetowy Dług publiczny

2010 -7,8% 54,8% 

2011 -5,1% 56,3% 

2012 -3% 55% 

Wartość referencyjna -3% 60% 

Źródło: Raport o konwergencji 2010, (2012) ECB, www.ecb.int., 
s. 42 [25.03.2013].

rzania swojej działalności. Integracja rynków finansowych 
spowoduje też większą konkurencję banków, czyli zmniejszy 
się koszt wszelkich usług finansowych. Dodatkowo stabi-
lizacja gospodarcza oraz zniesienie kursu wymiany wraz 
z wszelkimi jego konsekwencjami będzie sprzyjać napływo-
wi bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przyjęcie euro 
spowoduje także trafniejszą porównywalność cen i większą 
konkurencję, co jest zaletą dla konsumenta. Wymienione 
wyżej aspekty sprzyjają lepszej akumulacji kapitału oraz 
zwiększonej wydajności czynników produkcji. Wszystko 
sprowadza się do rozwoju gospodarczego i wzrostu PKB 
per capita (Lech 2009).

Z integracją wiążą się także znaczne koszty, z których 
najważniejszym jest utrata autonomicznej polityki pienięż-
nej. Biorąc pod uwagę to, że kraje należące do strefy euro 
mają zróżnicowane sytuacje gospodarcze, prowadzenie 
wspólnej polityki nie zawsze musi być rozwiązaniem opty-
malnym. Wynika to z faktu, że nie można ustalić jednako-
wej stopy procentowej dla kraju znajdującego się w fazie 
recesji, i w innym, przeżywającym ożywienie gospodarcze. 
Stąd też przed wstąpieniem do unii monetarnej, państwa 
kandydujące powinny dążyć do synchronizacji przebiegu 
cyklu koniunkturalnego. Istotną kwestią jest ryzyko wy-
stąpienia szoków asymetrycznych, a w sytuacji wejścia do 
strefy euro do stabilizacji gospodarczej na poziomie krajo-
wym pozostaje tylko i wyłącznie polityka budżetowa. Biorąc 
pod uwagę postanowienia Traktatu z Maastricht i obecny 
poziom długu publicznego w Polsce, oddziaływanie przy 
pomocy polityki fiskalnej może się okazać znacznie ogra-
niczone. W celu spełnienia kryteriów fiskalnych określo-
nych w Traktacie trzeba dokonać znacznych cięć wydatków 
państwa. Należy zaznaczyć, że środki przeznaczone na nie-
które sektory gospodarki i tak są już na niskim poziomie. 
Z tego względu dobrze byłoby rozłożyć procesy integracyj-
ne w czasie, co wpłynie na złagodzenie ich restrykcyjnego 
charakteru (Borowski 2004). Utrata autonomicznej polityki 
pieniężnej spowoduje także eliminację dochodów z emisji 
pieniądza, które stanowiły wpływy dla Narodowego Banku 
Polskiego (Pronobis 2008). Do kosztów należy również zali-
czyć rezygnację z prowadzenia własnej polityki kursu walu-
towego. W przypadku Polski stanowi on ważny instrument 
równoważenia ujemnych skutków szoków zewnętrznych. 
Deprecjacja obecnej waluty korzystnie oddziałuje na po-
prawę konkurencyjności, zwiększając eksport i zmniejsza-
jąc import. Zmniejszanie siły nabywczej złotego nie może 
stanowić ciągłej stymulacji eksportu. Jego wykorzystanie 
powinno mieć charakter incydentalny (Kitowski 2010).
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W Polsce utrzymuje się ciągły deficyt budżetowy. Je-
dynie w 2012 r. osiągnęliśmy deficyt na poziomie wartości 
referencyjnej. Lepsza sytuacja jest w przypadku długu pu-
blicznego, którego poziom zbliża się do wyznaczonej war-
tości, ale jeszcze jej nie osiągnął.

Kryterium stóp procentowych informuje, że długoter-
minowa stopa procentowa nie może różnić się od średnie-
go poziomu stóp procentowych w trzech krajach o najniż-
szej inflacji +/- 2 punkty procentowe (nbportal.pl 2013).

Tabela 3. Kryterium stopy procentowej

Rok Długoterminowa stopa 
procentowa dla Polski Wartość referencyjna

2010 5,8% 6,0% 

2011 6,0% b. d. 

2012 5,8% 5,8% 

Źródło: Raport o konwergencji 2010, (2012) ECB, www.ecb.int., 
s. 42 [25.03.2013], b.d. - brak danych. 

Jeżeli chodzi o kryterium stopy procentowej, to Polska 
mieści się poniżej wartości referencyjnej, jak pokazuje ta-
bela 3.

Kryterium kursowe polega na tym, że ustalony kurs 
wymiany w stosunku do euro nie może się wahać bardziej 
niż +/- 15%. Dotyczy to okresu, kiedy waluta znajdzie się 
w systemie ERM II, czyli dwóch lat (nbportal.pl 2013).

Tabela 4. Kryterium kursowe

Rok Kurs wobec euro Wartość referencyjna 

2010 7,7% 

+/- 15%2011 -3,2% 

2012 -2,4% 

Źródło: Raport o konwergencji 2010, (2012) ECB, www.ecb.int., 
s. 42 [25.03.2013].

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 4, biorąc pod 
uwagę ostatnie 3 lata kurs wahał się w mniejszym stopniu 
niż wartość referencyjna.

W 2012 r. Polska nie dostosowała się tylko do kryte-
rium inflacyjnego, ale według prognoz inflacja w Polsce ma 
mieć tendencję spadkową.

Dostosowania Narodowego Banku Polskiego 
do wymagań ESBC

Obowiązujące w Polsce unormowania prawne po-
wodują, że wprowadzone w Narodowym Banku Polskim 
zasady funkcjonowania nie odbiegają od standardów eu-
ropejskich. Wdrażane nowelizacje spowodowały reformę 
instytucjonalną i zmiany w procesie decyzyjnym polskiej 
polityki pieniężnej. Należy jednak dokonać uściśleń w za-
kresie niezależności banku centralnego.

Zgodnie z art. 23 Ustawy o Narodowym Banku Polskim 
z 29 sierpnia 1997 r., Prezes NBP przekazuje Radzie Mini-
strów i Ministrowi Finansów projekty dotyczące polityki 
pieniężnej, ustawy budżetowej, bilansu płatniczego oraz 
innych ustaleń (Ustawa o NBP). Takie rozwiązania odbie-
gają od postanowień Traktatu o Unii Europejskiej i Statutu 
ESBC, które wymagają od członków organów decyzyjnych 
poszczególnych banków centralnych, aby nie sugerowali 
się dyspozycjami organów i instytucji Wspólnoty, rządów 
państw członkowskich, jak również wszelkich innych or-
ganów. Stąd w zakresie niezależności instytucjonalnej 
wymaga się zmian w zapisie ustawy dotyczących akt prze-
kazywanych przez Prezesa NBP. Według uwarunkowań 
europejskich nie mogą to być projekty dokumentów, lecz 
ostateczne teksty (Sobol 2008).

W zakresie niezależności personalnej zgodnie z pol-
skim ustawodawstwem Prezes NBP jest powoływany i od-
woływany przez Sejm na wniosek Prezydenta. Artykuł 14.2 
Statutu ESBC informuje, że Prezes może zostać zwolniony 
z pełnienia tego urzędu w przypadku, gdy dopuści się po-
ważnego uchybienia lub nie spełnia warunków koniecznych 
do piastowania swych funkcji. Należy zaznaczyć, że owa 
zgodność występuje w przypadku ograniczenia podstaw 
odwołania Prezesa NBP, które są wymienione w art. 9 pkt. 
5. Doprecyzowania wymaga także punkt 3 wspomnianego 
artykułu, gdyż po wstąpieniu NBP do Europejskiego Sys-
temu Banków Centralnych, Prezes NBP stanie się również 
członkiem Rady Generalnej Europejskiego Banku Central-
nego. Stąd w słowach przysięgi należy uwzględnić także 
interesy Wspólnoty (Sobol 2008).

Biorąc pod uwagę niezależność finansową, należy 
zmienić zapis dotyczący kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 
która musi odbywać się bez uszczerbku dla zadań, które są 
realizowane przez NBP, jak również związanych z przynależ-
nością do ESBC (Sobol 2008).

Przed pełną akcesją Polski do unii gospodarczej i wa-
lutowej, zmian wymaga art. 227 Konstytucji oraz ustawa 
o NBP, zgodnie z którymi takie czynności jak: kształtowanie 
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i realizacja polityki pieniężnej, zarządzanie rezerwami de-
wizowymi oraz emisja banknotów leży wyłącznie w gestii 
NBP. Zatem konieczne jest uwzględnienie uprawnień EBC. 
Warunkiem przystąpienia do strefy euro jest pełna harmo-
nizacja instrumentów polityki pieniężnej. W dalszym cią-
gu trwają prace nad ich unifikacją, ale co warto zauważyć, 
zarówno rynek krajowy, jak i europejski charakteryzują się 
odmienną sytuacją. Obszar Eurosystemu cechuje perma-
nentny niedobór płynności. W związku z tym banki komer-
cyjne wymagają operacji zasilających w płynność. Odmien-
ną sytuacją wyróżnia się polski rynek bankowy, gdzie NBP 
musi absorbować płynność banków komercyjnych. Wobec 
tego kierunek działań obu instytucji jest odmienny, jak 
również wykorzystywane są ku temu różne instrumenty  
(Sobol 2008).

Badanie opinii publicznej

Badanie zostało przeprowadzone wśród przedsiębior-
ców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Jego 
podstawowym celem było zapoznanie się z opinią podmio-
tów prowadzących działalność gospodarczą na temat szans 
i zagrożeń związanych ze wstąpieniem Polski do strefy euro. 
Kwestionariusz w ramach badania został opracowany przez 
Biuro Integracji ze Strefą Euro, które działa przy Narodo-
wym Banku Polskim. W ankiecie wzięło udział dwustu dwu-
dziestu czterech respondentów. Struktura badanej grupy 
kształtowała się następująco: 89% stanowiły mikro i małe 
firmy, 9% średnie i 2% duże przedsiębiorstwa (Garbowski 
2008).

Na pytanie odnośnie opinii dotyczącej przyjęcia przez 
Polskę euro - strukturę odpowiedzi przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Zwolennicy i przeciwnicy akcesji do strefy euro

Źródło: Garbowski M., (2008) Polska w strefie Euro- szan-
se i zagrożenia w opinii przedsiębiorców z terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego [w:] Ostaszewski J., red., Polska w strefie 
euro. Szanse i zagrożenia, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - 
Oficyna Wydawnicza, s. 318.

Zgodnie z wykresem 1 za przyjęciem waluty euro opo-
wiada się zaledwie 29% ankietowanych. Do zdecydowanych 

eurosceptyków należy 20,1% respondentów. Negatywną 
opinię o przyjęciu nowej waluty wykazuje prawie 38% ba-
danych, co powoduje, że istotna większość jest przeciwko 
wstąpieniu Polski do strefy euro (58%). 12,9% ankietowa-
nych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

Kolejne pytanie dotyczyło oceny skutków wstąpienia 
Polski do strefy euro. Wyniki sondażu prezentuje wykres 2.

Wykres 2. Ocena skutków wprowadzenia euro dla polskiej 
gospodarki

Źródło: Garbowski M., (2008) Polska w strefie Euro- szan-
se i zagrożenia w opinii przedsiębiorców z terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego [w:] Ostaszewski J., red., Polska w strefie 
euro. Szanse i zagrożenia, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - 
Oficyna Wydawnicza, s. 321. 

Badanie wykazało, że 27,7% ankietowanych stwier-
dziło, że wstąpienie do unii monetarnej jest korzystne dla 
Polski, natomiast aż 62% respondentów jest zdania, że 
przyjęcie euro wpłynie negatywnie na krajową gospodarkę. 
Pozostałe 10,3% badanych nie potrafiło się jednoznacznie 
określić.

Kolejne pytanie dotyczyło korzyści z wejścia do strefy 
euro postrzeganych przez respondentów. 

Wykres 3 prezentuje strukturę odpowiedzi. Najwięk-
szych szans badani upatrują w zwiększeniu wymiany han-
dlowej z krajami Unii Europejskiej (44,6% wskazań). Do 
kolejnych korzystnych czynników zaliczono także: wzrost 
inwestycji zagranicznych (30,4% respondentów), wzmoc-
nienie pozycji Polski w Unii Europejskiej (25% ankieto-
wanych) oraz pozostałe, które nie zostały wymienione  
w kwestionariuszu (22,3% badanych). Do najrzadziej wska-
zywanych korzyści należały: niższe stopy procentowe (7,1% 
wskazań), zwiększenie zatrudnienia (5,8% respondentów), 
niska inflacja (4,9% badanych), natomiast 1,8 % przedsię-
biorców dostrzega jeszcze inne korzyści.
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Wykres 3. Korzyści z wejścia do strefy euro w opinii ankieto-
wanych (w %)

Źródło: Garbowski M., (2008) Polska w strefie Euro - szan-
se i zagrożenia w opinii przedsiębiorców z terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego [w:] Ostaszewski J., red., Polska w strefie 
euro. Szanse i zagrożenia, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - 
Oficyna Wydawnicza, s. 323. 

Ostatnie pytanie skierowane do ankietowanych 
dotyczyło kosztów i zagrożeń związanych z akcesją Pol-
ski do unii monetarnej. 41,5% ankietowanych za naj-
większy koszt uznało krótkookresowy wzrost cen. Do 
pozostałych znaczących kosztów zaliczono: utratę au-
tonomicznej polityki pieniężnej i koszty związane ze 
zmianą systemów informatycznych (po 30,4% wska-
zań) oraz utratę tożsamości narodowej (27,7% respon-
dentów). Najmniej istotnymi kosztami wynikającymi 
z przyjęcia euro określono: osłabienie pozycji Polski  
w świecie (8% ankietowanych), wzrost ryzyka makroeko-
nomicznego (7,1% badanych) oraz inne, których kwestio-
nariusz nie objął (1,8% wskazań). Wykres 4 przedstawia 
rozkład odpowiedzi respondentów.

Wykres 4. Największe zagrożenia i koszty wynikające z wpro-
wadzenia euro w Polsce w opinii ankietowanych (w %)

Źródło: Garbowski M., (2008) Polska w strefie Euro - szan-
se i zagrożenia w opinii przedsiębiorców z terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego [w:] Ostaszewski J., red., Polska w strefie 
euro. Szanse i zagrożenia, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - 
Oficyna Wydawnicza, s. 322. 

Podsumowując powyższe badanie, respondenci opo-
wiadają się raczej sceptycznie wobec przyjęcia euro i do-
strzegają więcej zagrożeń niż szans. Być może wynika to 
stąd, że opinia publiczna nie jest do końca świadoma ko-
rzyści związanych ze wstąpieniem Polski do strefy euro. 

Podsumowanie

Przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty wymaga jeszcze 
wielu przygotowań. Na chwilę obecną nasz kraj nie wywią-
zuje się ze wszystkich postanowień Traktatu z Maastricht, 
które każde państwo członkowskie musi bezwzględnie wy-
pełnić. Należy być świadomym, że akcesja Polski do strefy 
euro przyniesie wiele korzyści, ale wiąże się także z pew-
nymi kosztami. Stąd analiza szans i zagrożeń powinna spo-
wodować wybór odpowiedniego momentu wstąpienia 
do unii monetarnej, w ten sposób, aby maksymalizować 
korzyści oraz minimalizować koszty. Kolejnym aspektem 
jest przygotowanie wszystkich instytucji na przyjęcie euro. 
W miarę upływu czasu polskie ustawodawstwo i rozwiąza-
nia funkcjonalne są coraz bardziej zbliżone do wymagań 
europejskich. Najbliższe lata należy wykorzystać w jak naj-
lepszy sposób, aby zwiększyć opłacalność przyjęcia wspól-
nej waluty. Biorąc pod uwagę fakt uczestnictwa kandydata 
do strefy euro w systemie ERM II, Polska może przyjąć euro 
najwcześniej za 2 lata. 
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Determinanty kształtujące nowe pokolenia 
oraz ich implikacje dla współczesnego świata

Determinants Shaping New Generations
 and their Implications for the Modern World

A changing world forms numerous groups of people having 
similar believes, character traits and many other connecting 
them features, regardless of their origin. In this way, over the last 
fifty years three generations have been formed, which are going 
to playing a key role on the present and future labor market: ge-
neration X, Y and Z. Each of these generations has been formed 
under the influence of the different determinants. Noticing ide-
ological differences of consecutive generations is essential for HR 
professionals for carrying out recruitment for giant corporations 
and creating brands of the global concerns.

Zmieniający się świat kształtuje liczne grupy osób mających 
podobny światopogląd, cechy charakteru oraz wiele innych łączą-
cych je niezależnie od pochodzenia cech. W ten sposób w ciagu 
ostatnich pięćdziesięciu lat uformowały się trzy pokolenia, któ-
re obecnie i w najbliższej przyszłości będą odgrywały kluczową 
rolę na rynku pracy: pokolenia X, Y oraz Z. Każde z wymienionych 
pokoleń kształtowało się pod wpływem innych determinantów. 
Dostrzeżenie różnic światopoglądowych następujących po sobie 
pokoleń jest kluczowe dla przeprowadzających rekrutacje do gi-
gantycznych korporacji specjalistów HR czy kreujących marki świa-
towych koncernów.
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Szereg przemian ustrojowych, kryzysy światowych go-
spodarek, aż wreszcie cyfryzujące świat przemiany techno-
logiczne prowadziły do kształtowania się nowych pokoleń. 
Zmieniający się świat kształci liczne grupy osób mających 
podobny światopogląd, cechy charakteru oraz wiele innych 
łączących je niezależnie od pochodzenia cech. Dostrzeżenie 
różnic światopoglądowych następujących po sobie pokoleń 
jest kluczowe dla przeprowadzających rekrutacje do gigan-
tycznych korporacji specjalistów HR czy kreujących marki 
światowych koncernów. Od wielu lat osoby zarządzające 
zasobami ludzkimi głowią się, jak pogodzić w jednym miej-
scu pracy przedstawicieli jakże odmiennych od siebie poko-
leń – powojennego pokolenia baby boom, pokolenia X oraz 
pokolenia Y. Jednak to nie przedstawiciele wymienionych 
przed chwilą pokoleń będą stanowili prawdziwe wyzwa-
nie dla pracowników pionu HR. O kim mowa? O młodych 
obywatelach, którzy w najbliższej przyszłości przystąpią do 
egzaminu dojrzałości, który otworzy im drogę na studia. 
O pokoleniu, które za kilka lat zacznie masowo wkraczać 
na rynek pracy. O pokoleniu, które będzie miało proble-
my ze znalezieniem godnej ich pracy. O pokoleniu, które 
jest nielojalne wobec marki i jeszcze bardziej niecierpliwe 
od pokolenia Y. Pokolenie Z – przyszło na świat w czasach 
wydawałoby się idealnych. Celem artykułu jest ukazanie 
odmienności nowych pokoleń, jak również determinantów 

kształtujących ich cechy oraz potrzeby. Zmiany pokolenio-
we niewątpliwie będą miały swoje implikacje dla współcze-
snego świata, m.in. w obszarach edukacji, marketingu czy 
rynku pracy – co zostało zaakcentowane w artykule.

Determinanty kształtu nowych pokoleń

Głównym czynnikiem kształtującym nowe pokolenia na 
przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat były zmiany ustro-
jowe. Pokolenie Y, czyli osoby urodzone w latach 1980 – 
1995, cieszyło się demokracją i wynikającą z niej możliwo-
ścią wyrażania swoich myśli – wolnością słowa. Ułatwione 
możliwości wyjazdu za granicę przedstawicieli tego pokole-
nia, skutkowały migracjami w celach zarobkowych. Osoby 
te nie są już tak bardzo przywiązanie do swojego miejsca 
pracy, dopuszczają możliwość wyjazdu za granicę kraju 
w celach zarobkowych.

Postępujący rozwój gospodarki rynkowej, bogacenie 
się społeczeństwa i wreszcie wielki boom technologii tele-
informatycznych przyczyniły się do ukształtowania nowego 
pokolenia. Rozwój Internetu uformował pokolenie Z – oso-
by urodzone po roku 1995 (Walliker 2008). Nowe medium 
komunikacji sprawiło, że globalizacja postępowała w jesz-
cze szybszym tempie. Przedstawiciele pokolenia Z bardzo 
chętnie korzystają z możliwości, jakie daje Internet. Anoni-
mowo wyrażają oni swoje opinie w sieci, twierdząc, że są 
bezpieczni, ponieważ druga strona ich nie widzi. Nie mają 
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przed tym żadnych skrupułów, nie wiedzą co to wstyd. Za-
uważalna jest zmiana modelu wychowania spowodowana 
również zmianą modelu rodziny. Dzięki popularnemu mo-
delowi 2+1 przedstawiciele pokolenia Z, będący dziećmi 
przedstawicieli pokolenia X bądź Y, są bardzo często roz-
pieszczani. Wydaje im się, że są najważniejsi na świecie, że 
wszystko im się należy. Mają dostęp do wszystkiego, opo-
wieści o pustych półkach sklepowych są dla nich bajkami. 
Możliwość dokonywania zakupów przez Internet sprawia, 
że coraz rzadziej wychodzą z domu – stają się przez to bar-
dzo leniwi. Wystarcza im możliwość inwigilowania innych 
poprzez portale społecznościowe. Sami też chętnie dzielą 
się informacjami o sobie, nierzadko prywatnymi, udostęp-
niają zdjęcia na portalach typu Twitter, Facebook czy Pho-
toBlog. Wśród przedstawicieli pokolenia nieznającego życia 
bez Internetu zanika pojęcie prywatności osobistej.

Pokolenie Y

Pokolenie Y bywa często nazywane również pokole-
niem Millenium, generacją Net, generacją Why, generacją 
poszukującą, następną generacją, generacją sieci czy Echo 
Boomers (Van den Bergh, Behrer 2012: 21). Jego przedsta-
wiciele urodzili się w latach 1980 – 1995. Pierwsza wzmian-
ka o pokoleniu Y pojawiła się na łamach amerykańskiego 
magazynu AD Age. Istotnymi czynnikami, które kształtowa-
ły świadomość przedstawicieli tego pokolenia były media, 
postępująca globalizacja, rozwijający się w Internet i tech-
nologie komputerowe oraz rozwój demokracji i kapitalizmu.

Większość przedstawicieli pokolenia Y wychowywała 
się po przemianach politycznych w realiach gospodarki ka-
pitalistycznej. Wobec tego osoby te nie potrafią sobie wy-
obrazić pustych półek sklepowych w czasach socjalizmu. 
Nie są nauczeni cierpliwego oczekiwania na nową dostawę 
towaru, a w konsekwencji są nastawieni na intensywną 
konsumpcję dóbr i usług. Chcą mieć wszystko tu i teraz, 
nawet jeśli wymaga to poniesienia wysokich kosztów czy 
wręcz zaciągnięcia kredytu bądź tak zwanej chwilówki. 
Często ich oczekiwania w stosunku do życia, siebie, part-
nera życiowego oraz pracy są bardzo wygórowane – wręcz 
wyidealizowane. Wieloletnie budowanie poczucia własnej 
wartości przez ich rodziców sprawiło, że bardzo boleśnie 
przeżywają porażki. Dążą do bycia najlepszymi we wszyst-
kich możliwych dziedzinach życia. Nieciepliwość jest istotną 
determinantą kształtującą ich styl i charakter pracy. Lubią 
wykonywać zadania i prace o konkretnie zdefiniowanym 
celu w określonych do wykonania go ramach czasowych. 
Cel ten, relatywnie niebyt odległy, powinien być realny do 
ociągnięcia, jednakże musi również stanowić dla nich dość 
ambitne wyzwanie (Gierasimiuk 2012). Wyzwanie, po któ-

rego podołaniu ich samoocena znów urośnie, dzięki które-
mu poczują się potrzebni i docenieni. Wobec tego najlepiej 
sprawdzą się zadania podzielone na mniejsze podzadania.

Przedstawiciele pokolenia Y bywają również często na-
zywani pokoleniem Ja. Etymologia tego określenia wiąże 
się z modelem wychowania, którego istotnym elementem 
była nauka szacunku do samego siebie, do wykonywanej 
przez siebie pracy. Rodzice regularnie zapewniali ich, że 
są wyjątkowi i zasługują na wszystko co najlepsze. Dziecko 
często będące jedynakiem traktowane było jako najważ-
niejsza osoba w rodzinie. Prowadzenie przez rodziców 
niejako za rączkę przez meandry podejmowania trudnych 
decyzji, nierzadko decydujących o ich przyszłości, było istot-
nym elementem ich rozpieszczania. Sprawiło to, że osoby 
z pokolenia Y mają często problemy z samodzielnym po-
dejmowaniem decyzji. Efektem tych, mniej lub bardziej 
świadomych, przejawów miłości rodzicielskiej jest fakt, że 
przedstawiciele pokolenia Net wymagają od pracodawców, 
by ci byli dla nich przewodnikami – mentorami. Czują silną 
potrzebę okazywania troski i pomocy w rozwoju zawodo-
wym (Fazlagić 2008).

Rodzicielska miłość i mądrość przyczyniła się również 
do pozytywnego rozwoju tych młodych ludzi. Byli oni bar-
dzo świadomie wychowywani przez rodziców, którzy po-
święcali im dużo czasu i uwagi. Dbali o ich wszechstronny 
rozwój intelektualny już od najmłodszych lat. Przedstawi-
ciele pokolenia Y mogli swobodnie się rozwijać, uczyć wie-
lu języków obcych, uczestniczyć w nieograniczonej liczbie 
zajęć dodatkowych takich jak nauka tańca, jazda konno czy 
kursy karate. Nieograniczony dostęp do wiedzy i rozrywki 
sprawił, że osoby te są bardzo dobrze wykształcone.

Nowe możliwości jakie przyniosły w konsekwencji prze-
miany polityczne i gospodarcze stały się dla przedstawicieli 
pokolenia Y bardzo atrakcyjne. Od najmłodszych lat mogli 
oni podróżować po całej Europie, zagraniczne wycieczki nie 
wiązały się już z ograniczeniami czasów PRL-u. Zwiększo-
na mobilność przedstawicieli tego pokolenia była również 
efektem malejących kosztów takich podróży. Otwarte gra-
nice stały się dla nich również możliwością podjęcia pracy 
zagranicznej. Wśród studentów bardzo popularne stały się 
wyjazdy w ramach programów typu Erasmus. Umożliwiają 
one studentom przeniesienie się na jeden lub dwa seme-
stry na zagraniczną uczelnię i tam kontynuowanie nauki. 
Możliwość wyjazdów owocuje nowymi znajomościami, 
poznawaniem obcych kultur i szlifowaniem znajomości 
języka obcego. Takie zagraniczne wyjazdy oraz nauka sa-
modzielności sprawiają, że młodzi pracownicy są bardziej 
tolerancyjni oraz otwarci na świat i innych ludzi. Nie boją 
się prowadzić obcojęzycznych rozmów podczas konferencji, 
nierzadko w dużych międzynarodowych zespołach. Chętnie 
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tweety, natomiast wpisanie szukanej frazy w wyszukiwar-
kę internetową już po kilku milisekundach skutkuje uzyska-
niem wyniku wyszukiwania.

Nowe technologie takie jak smartfony czy tablety nie 
są dla przedstawicieli pokolenia Y żadnym wyzwaniem. Są 
wręcz składnikiem ich pełnosprawnego funkcjonowania 
w dobie postępującej cyfryzacji. Ułatwiają im pracę w mię-
dzynarodowych zespołach projektowych oraz bezpieczną 
pracę zdalną przy użyciu tokenów. Nabyta mobilność jest 
ich wielkim atutem. Tacy pracownicy nie boją się między-
narodowych kontaktów czy wyjazdów służbowych. Ten 
sam Internet stanowi dla nich ważny kanał nabywania 
nowych znajomości, dzielenia się, nierzadko prywatnymi, 
informacjami o sobie czy zdjęciami np. z udanych zakupów 
na przecenach. Te same portale społecznościowe często 
są wykorzystywane jako źródło ofert pracy. W Internecie 
mogą bezkarnie dzielić się wszystkimi swoimi spostrzeże-
niami, ponieważ uważają, że pod maską nic nieznaczącego 
adresu IP komputera są anonimowi. Ma to również przeło-
żenie na życie zawodowe. Potrafią bez skrupułów wyrażać 
swoje uwagi i opinie, nawet w stosunku do swojego przeło-
żonego. Swego rodzaju brak hierarchii może dla niektórych 
przedstawicieli starszych pokoleń wydawać się dziwny, jed-
nak taka forma nie tworzy złej, sztywnej atmosfery w pracy. 
Dodatkowo wiele spostrzeżeń pracowników z pokolenia Y 
może stanowić cenną bazę do rozwoju firmy (Chester 2006: 
141-143).

Pokolenie Z

Pokolenie Y nie jest już najmłodszym pokoleniem w hi-
storii. Po latach bycia ulubieńcami mediów ich młodsze 
rodzeństwo chce im skraść koronę pierwszeństwa. Kolejne 
pokolenie roboczo przypisane jest ostatniej literze alfabetu, 
ale wkrótce to ono stanie na czele walki z najbardziej zło-
żonymi problemami jakich dotychczasowy świat nie zaznał 
– nieznające świata bez Internetu czy urządzeń mobilnych 
pokolenie Z. Eksperci prowadzą burzliwe dyskusje odnośnie 
umownej daty, kiedy tak naprawdę pierwsi przedstawiciele 
pokolenia Z się urodzili. Niektórzy twierdzą, że pierworodni 
urodzili się już w 1991 roku, inni zaś, że dopiero w 2001 
(Hawkins, Schmidt 2008), jednak dominującą cezurą jest 
rok 1995 (Walliker 2008).

Najstarsi przedstawiciele pokolenia Z mają 18 lat. 
Mieszkają w świecie przepełnionym terabajtami danych 
dostępnych z dowolnego miejsca i na każdy temat. Nigdy 
nie doznali frustracji spowodowanej przeszukiwaniem bi-
bliotecznych katalogów i mozolnym przeglądaniem tomów 
encyklopedii w poszukiwaniu informacji na interesujący 
ich temat. Są technologicznymi bystrzakami, którzy wolą 

również podejmują szansę wyjazdu na zagraniczne szkole-
nia bądź kontrakty.

Przedstawiciele tego pokolenia charakteryzują się chę-
cią wyróżniania się oraz posiadania świadomości własnej 
wyjątkowości. Te potrzeby są zauważane przez największe 
korporacje kreujące marki m.in. słodyczy, elektroniki użyt-
kowej czy odzieży. Konsument ma możliwość wyboru ko-
loru obudowy laptopa, nawet jej własnoręcznej wymiany. 
Kluby fitness oferują świadczenie spersonalizowanych usług 
osobistych trenerów bądź dedykowanych dietetyków. Usłu-
godawcy oferują im niespotykane dotąd formy spędzania 
czasu wolnego. Pokolenie Millenium ma możliwość realiza-
cji zainteresowań i pasji, takich jak nauka kuchni azjatyckiej, 
nauka języków dalekiego wschodu, uprawiania sportów 
ekstremalnych czy wręcz odwrotnie – medytacji. Chęć wy-
różnienia się prawdopodobnie skłania również przedstawi-
cieli pokolenia Y do zakładania własnych przedsiębiorstw, 
które często są niekonwencjonalnymi pomysłami – odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie rynku, którego odbiorcami są 
przedstawiciele różnych pokoleń. Taka forma pracy daje im 
możliwość samorealizacji i braku konieczności podporząd-
kowywania się ścisłym, określonym regułom i standardom 
zdefiniowanym w korporacjach. Olbrzymie zaangażowanie, 
innowacyjność, kreatywność i wiara w sukces często kończą 
się sukcesem ich biznesów.

Towarzyszący ich dorastaniu rozwój Internetu sprawił, 
że informacja jest dla nich istotnym elementem codzien-
nego życia. Nie wyobrażają oni sobie obecnie życia bez In-
ternetu bądź urządzeń mobilnych typu smartfony i tablety. 
Chcą mieć dostęp do informacji zawsze i wszędzie. Chcą 
być wiecznie zalogowani. To właśnie Internet jest odpo-
wiedzią na większość ich problemów. Tam porównują ceny 
produktów i usług, analizują opinie innych użytkowników, 
sami dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Śledzą najnowsze 
informacje ze świata i regionu. Tym kanałem nawiązują 
nowe znajomości, również międzynarodowe. Internet stał 
się dla przedstawicieli pokolenia Y również miejscem pra-
cy. To za jego pośrednictwem szukają nowych klientów dla 
swoich e-biznesów. W Internecie poszukują optymalnych 
rozwiązań problemów napotkanych w trakcie wykonywania 
zadań należących do ich obowiązków pracowniczych. Inter-
net oferuje im możliwość szybkiego porównania różnych 
możliwości rozwiązania danego problemu i wykorzystania 
ich w swoim projekcie. Popularność Internetu sprawiła, że 
przedstawiciele tego pokolenia pochodzący z różnych kra-
jów nie różnią się zbytnio miedzy sobą. Mają dostęp do 
tych samych informacji, którymi mogą się dzielić miedzy 
sobą. Takie możliwości wykształciły w nich potrzebę otrzy-
mywania szybkiej odpowiedzi na dany komunikat. Fizyczne 
listy oraz pocztówki zostały zastąpione poprzez sms-y oraz 
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programować gry wideo niż w nie grać. Kolejną istotną de-
terminantą kształtującą ich świadomość był szereg świato-
wych wydarzeń, w tym głównie związanych z terroryzmem. 
Część Zetów śledziła w telewizji oraz Internecie ataki ter-
rorystyczne z 11 września (Doyle 2012), a część dopiero 
urodziła się w świecie walczącym z terroryzmem. Równie 
ważną determinantą kształtującą przedstawicieli późnego 
pokolenia Z były wydarzenia związane z jedną z najpoważ-
niejszych recesji gospodarczych w historii – światowym 
kryzysem finansowym z przełomu 2007 i 2008 roku (Shah 
2010).

Wiele lat badań i analiz prowadzonych przez jednostkę 
badawczą Magid Generational Strategies nad nowym po-
koleniem wykrystalizowały unikalne cechy jednoznacznie 
identyfikujące to pokolenie, zarówno w sferach demogra-
ficznych, jak i ich postaw. Nowe pokolenie identyfikowa-
ne jest jako pokolenie pluralistyczne (Pluralist Genera-
tion, Pluralists) (Frank 2012). Nazwa ma swą etymologię 
w ogromnej różnorodności profilu rasowego i etnicznego 
zanurzonych w technologiach cyfrowych przedstawicieli 
tego pokolenia, którzy wykonują szereg zadań współbież-
nie, żyjąc niemal wielowątkowo. Jego przedstawicielami są 
dzieci uczące się w szkołach podstawowych oraz młodzież 
uczęszczająca do szkół średnich. Wykazują się wysokim 
poziomem cyfryzacji i genetycznie uwarunkowaną biegło-
ścią korzystania z dobrodziejstw Internetu. Taka postawa 
powoduje u ich rodziców (pokolenie X), w mniejszym lub 
większym stopniu, poczucie cyfrowego wykluczenia i daje 
im powody do wstydzenia się za to. Cyfrowi tubylcy za-
czynają stopniowo przejmować dominację nad cyfrowymi 
imigrantami. Według badań Magid, 59% przedstawicieli 
pokolenia pluralistycznego używa do komunikowania się 
ze światem portalu Facebook przynajmniej raz w tygodniu. 
28% z nich regularnie „ćwierka” na portalu Tweeter, nato-
miast 16% regularnie prowadzi w Internecie swój własny 
blog. Ich zaangażowanie w media społecznościowe obja-
wia się również poprzez chęć dzielenia się swoją aktualną 
lokalizacją (meldowanie się) poprzez aplikacje lokalizacyjne 
typu Forsquare czy Mapy Google. Z tej funkcjonalności ko-
rzysta 16% przedstawicieli pokolenia Z. Około 25% wszyst-
kich Pluralsów dokumentuje swoje zakupy na portalach 
społecznościowych w trakcie ich robienia. Sprawdzają in-
formacje o interesujących ich produktach oraz porównu-
ją ceny w różnych sklepach dzięki dołączanym do każdej 
metki kodom QR. W porównaniu do dwudziestokilkuletnich 
przedstawicieli pokolenia Y, Pluralsi są również zdecydowa-
nie częstszymi obywatelami wirtualnych społeczności – aż 
69% deklaruje ciągłe zalogowanie przy użyciu urządzeń 
mobilnych (smartfonów, tabletów). Do tej pory pokolenie 
X szczyciło się swoją teoretyczną i praktyczną wiedzą w za-

kresie korzystania z pierwszych technologii komputerowych 
oraz internetowych. Przedstawiciele pokolenia Y natomiast 
chwalili się faktem, że są najbardziej liczną grupą na porta-
lach społecznościowych. Ale obydwa pokolenia będą mu-
siały ustąpić miejsca pokoleniu Z i ich chęci do absorpcji 
najnowszych technologii cyfrowych, jak również wieczne-
mu zalogowaniu z każdego miejsca na świecie. Konieczność 
reorganizacji oraz dostosowania się do nowego pokolenia 
czeka również środowiska rozrywkowe, media oraz wielkie 
korporacje, które będą musiały zmienić swoje modele biz-
nesowe w celu zaspokojenia potrzeb prawdziwych cyfro-
wych tubylców.

Obecnie przedstawiciele pokolenia Z to dzieci lub mło-
dzież. Preferują komunikowanie się poprzez portale typu 
Facebook lub Twitter nad wysyłanie wiadomości teksto-
wych (SMS) bądź rozmowy telefoniczne. W ciągu 18 mie-
sięcy (na przełomie roku 2009 i 2010) liczba nastolatków 
korzystających z tekstowych metod komunikacji wzrosła 
z 38% do 54% (Ludden 2010) i ciągle rośnie. Powodem tego 
może być kwestia wygody oraz mody. Młodzież nie chce 
się czuć cyfrowo wykluczona. Przedstawiciele pokolenia 
Z mają niższą tolerancję w stosunku do bycia wykluczonym 
cyfrowo niż przedstawiciele pokolenia Y. Dla przedstawi-
cieli pokolenia Y bycie wyjątkowym, unikalnym było cool. 
Przedstawiciele pokolenia Z wolą być w ciągłym kontakcie 
z innymi ludźmi, dzielić się swoimi zainteresowaniami oraz 
pasjami m.in. na portalach społecznościowych (Tulgan 
2012). Pluralsi wolą prowadzić równolegle wiele dialogów, 
wymieniać się krótkimi, rzeczowymi komunikatami niż od-
bywać rozmowy twarzą w twarz (Lenhart, Ling, Campbell, 
Rurcell 2010). Powyższe spostrzeżenia prowadzą do kluczo-
wych różnic w stosunku do poprzednich pokoleń. Pokolenie 
Z pragnie stałego kontaktu i natychmiastowej odpowiedzi 
na zadane pytanie (Holmes 2011). Powszechnie objawiają-
ca się niecierpliwość może mieć dwojakie uwarunkowania. 
Pluralsi przez całe życie wychowują się w realiach gospo-
darki rynkowej. Rosnąca podaż produktów oraz popyt na 
nie sprawiły, że przedstawiciele pokolenia Z mają każdy 
produkt na wyciągnięcie ręki. Wystarczy jedno kliknięcie 
w sklepie internetowym, a pożądany produkt w wymarzo-
nym kolorze (personalizacja produktów) zostanie przywie-
ziony przez kuriera już następnego dnia. Drugim czynnikiem 
są rodzice – przedstawiciele pokolenia X, którzy w pogoni 
za pracą decydowali się na posiadanie jedynie jednego 
dziecka, traktując je jak oczko w głowie i rozpieszczając na 
wszystkie możliwe sposoby. Wieczne zalogowanie oraz nie-
cierpliwość objawiają się wśród młodzieży w codziennych 
sytuacjach: „nie wiesz kiedy był chrzest Polski? Google ci 
odpowie”, „zapomniałeś, który rozdział podręcznika z geo-
grafii obowiązuje na najbliższą kartkówkę?, napisz post na 
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dejścia w organizacji pracy czy systemów motywacyjnych. 
Podczas tworzenia strategii zarządzania zasobami ludzkimi 
należy brać pod uwagę potrzeby tej grupy pracowników. 
Wobec tego managerowie oraz kierownicy, często wywo-
dzący się z innego pokolenia, powinni mieć świadomość 
odmienności cech tej grupy, ich zalet oraz wad i w odpo-
wiedni sposób nimi zarządzać.

Przedstawiciele pokolenia Y nie boją się zmian. Otwar-
tość na nowe propozycje często skutkuje nowymi, innowa-
cyjnymi pomysłami i niekonwencjonalnymi rozwiązaniami 
problemów. To sami pracownicy często są impulsami do 
zmian w sposobie prowadzenia projektów i zarządzania 
zasobami ludzkimi w firmie. Taka postawa może wynikać 
z faktu, że większość przedstawicieli pokolenia Age wycho-
wała się na grach komputerowych. W takich grach gracz ma 
do dyspozycji kilka żyć, w przypadku utraty jednego z nich, 
pozostaje mu do dyspozycji kilka innych. Ma on również 
możliwość zapisania stanu gry i powrócenia do niego w do-
wolnym momencie. Taka możliwość grania metodą prób 
i błędów ma również przełożenie na realną pracę zawo-
dową. Pracownicy ci nie wahają się przed zmianą dotych-
czasowego toku postępowania i wypróbowania nowego, 
niepewnego rozwiązania, ponieważ zawsze mają kolejne 
podejście (Lombard 2009: 117).

W przeciwieństwie do poprzednich pokoleń nie uczest-
niczą w wyścigu szczurów, ponieważ praca nie jest dla nich 
najważniejsza. Osoby z tego pokolenia bardzo cenią sobie 
swój czas wolny, wykorzystując go na realizację swoich pa-
sji. Wobec tego niechętnie zostają w pracy po godzinach 
(Pawłowska 2012). Cenią wobec tego u pracodawców ela-
styczne podejście do czasu pracy i umożliwienie im pogo-
dzenia życia zawodowego i rodzinnego. Przedstawiciele 
pokolenia Y nie chcą poświęcić całego swojego życia na 
pracę, nie chcą być pracą ograniczeni. Praca ma być jed-
nym z mniej istotnych środków do osiągnięcia szczęścia 
i spełnienia się. Poza pracą zajmują się swoją rodziną oraz 
poświęcają aktywnej realizacji licznych pasji. Wielkie korpo-
racje mogę to wykorzystać w trakcie prowadzenia rekruta-
cji, oferując swoim potencjalnym, przyszłym pracownikom 
bogate pakiety socjalne w postaci np. karnetów na siłownie 
czy fitness.

Istotną cechą wyróżniającą przedstawicieli pokolenia Y 
jest nieodparta potrzeba poznania dokładnych szczegółów 
każdego zadania jakie mają do wykonania, zanim zaczną je 
realizować. Stąd też często zadają swoim zleceniodawcom 
mnóstwo pytań zanim przystąpią do pracy (Treco 2012). 
Managerowie powinni przedstawiać tym pracownikom 
sens ich pracy, aby czuli, że nawet małe, pozornie błahe 
zadanie jest ważną częścią zadania, które wpłynie na sukces 
całego większego przedsięwzięcia.

klasowym forum na portalu społecznościowym”. Przedsta-
wiciele pokolenia Z mają nieodpartą potrzebę uzyskiwania 
informacji, a współczesny scyfryzowany świat udostępnia 
im do tego narzędzia w postaci smartfonów, tabletów oraz 
darmowego dostępu do Internetu.

Pokolenie pluralistyczne od początku swojego życia 
jest bombardowane informacjami o zagrożeniach związa-
nych z globalnym ociepleniem, o kolejnych atakach terro-
rystycznych oraz regionalnych konfliktach zbrojeniowych. 
Obserwowali jak ich rodzice starali się przetrwać wielki kry-
zys finansowy. Wydarzenia te sprawiły, że bardzo szybko 
dorośli i rozwinęli w sobie dojrzałe myślenie. Widzą siebie 
jako rozwiązanie tych problemów i w rezultacie są bardziej 
skłonni do podejmowania pracy, którą ich zdaniem pomogą 
ogółowi społeczeństwa. Uwzględniając ich wszechobecne 
wykorzystanie sieci społecznościowych, są w stanie natych-
miastowo zareagować, gdy ktoś z ich kręgu ma problem 
i potrzebuje pomocy. Takie wykorzystanie mobilnych tech-
nologii sprawia, że stają się bardziej dostępni dla swoich 
znajomych.

Nauczeni przeżytymi doświadczeniami będą wchodzili 
w świat pracy z wątpliwościami dotyczącymi długotermino-
wych perspektyw. Mają mniejsze skłonności niż przedstawi-
ciele pokolenia Y, by opierać się na autorytetach, jednakże 
będą wykazywali skłonności do zgłaszania się do organi-
zacji, które przejmą opiekę nad nimi, wręcz przejmą nad 
nimi władzę rodzicielską. Pluralsi będę wykazywać większe 
zahamowania by zwrócić się do swojego szefa ze skargą, 
jednak będą chętniej korzystać z możliwości złożenia takiej 
skargi online. Bardziej niż poprzednicy będą posłuszni obo-
wiązującym zasadom narzuconym przez ich bezpośrednich 
przełożonych, jednak równie bardziej zdecydowanie będą 
wymagali od swoich pracodawców atrakcyjnych systemów 
motywacyjnych oraz nagród za rzetelnie i szybko wykonane 
powierzone im zadania.

Implikacje dla edukacji, 
marketingu, pracodawców

Naturalna wymiana pokoleń niesie ze sobą szereg kon-
sekwencji dla każdej dziedziny życia. Każde nowe pokolenie 
wymaga innego podejścia rodzicielskiego, nowych metod 
nauczania, a w życiu zawodowym wymaga innych czynni-
ków motywacyjnych.

Przedstawicielami pokolenia Y są osoby, które kończą 
lub skończyły już studia i już pracują bądź będą za niedługo 
myślały o rozpoczęciu poszukiwania swojego pierwszego 
pracodawcy. Pokolenie Millenium spędza sen z powiek re-
kruterów i pracodawców chcących ich zatrudnić. Pracow-
nicy wywodzący się z tego pokolenia wymagają innego po-



Rynek - Społeczeństwo - Kultura | nr 3/2013                                                                                                    

22

Drugi etap rozwoju przedstawicieli pokolenia Z to 
edukacja w szkołach. W wieku dojrzewania Zety spędzają 
większość czasu w szkole z nauczycielami. Istotnym skład-
nikiem ich dojrzewania jest wieczne zalogowanie i potrzeba 
informacji. Właśnie przepływ informacji pomiędzy uczniem 
i nauczycielem jest obecnie największym wyzwaniem. Sys-
tem edukacyjny musi dostosować się do nowego pokolenia 
i nowych trendów uczenia się. Przedstawiciele pokolenia 
Z po otrzymaniu zadania preferują szybkie wyszukiwa-
nie jego rozwiązania w sieci nad podejmowanie działań 
w kierunku samodzielnej próby jego rozwiązania. Instynkt 
wymusza na nich szybkość wyszukania rozwiązania wzglę-
dem jego dokładności i samodzielności (Hawkins, Schmidt 
2008). Trudność w zmianie mentalności nauczycieli wzglę-
dem cyfrowych tubylców może wynikać z faktu, że są oni 
cyfrowymi imigrantami.

Kluczowym dla edukacji jest zmiana podejścia do spo-
sobu nauczania i skorzystanie z technologicznych innowa-
cji, które mogą pomóc Zetom w nauce. Oczywistym zdaje 
się zmiana sposobu uczenia z trybu pamięciowego na tryb 
szybkiego i skutecznego wyszukiwania rozwiązania. Cyfrowi 
tubylcy potrafią przeszukiwać Internet, lecz należy ich na-
uczyć jak przeszukiwać go efektywnie, dokonując selekcji 
materiałów treściwych i wartościowych od tych śmiecio-
wych. Naturalne wobec tego wydaje się wprowadzanie 
do szkół tabletów zamiast książek. Innowacyjnym rozwią-
zaniem, z którego korzysta coraz więcej polskich szkół, są 
tablice interaktywne (Gajewski 2011; Nowak-Woźna 2011). 
Nauczyciel prowadzi lekcję z poziomu komputera, na któ-
rym uruchamia szereg multimedialnych aplikacji oraz pre-
zentacji. Może również w naturalny sposób – dotykiem – 
sterować aplikacjami na samej tablicy. Prowadzenie zajęć 
z wykorzystaniem tablic interaktywnych zachęca dzieci do 
uważnego i czynnego uczestniczenia w zajęciach. Chcą 
podchodzić do tablicy i rozwiązywać multimedialne krzy-
żówki czy kolorowanki. Jest to dla nich całkiem naturalne, 
przecież na co dzień obcują z dotykowymi smartfonami 
i tabletami. W takcie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 
interaktywnej tablicy podłączonej do Internetu, nauczyciel 
ma możliwość pokazania uczniom większej liczby informacji 
na dany temat, może nauczyć ich jak wyszukiwać w sie-
ci informacji z konkretnej dziedziny (dedykowane portale 
informacyjne) oraz jak formułować wpisywane do wyszu-
kiwarek frazy.

Obecnie nastolatkowie, a przyszli pracownicy są wiel-
ką niewiadomą dla przyszłego rynku pracy. Rekruterzy 
prowadzący rekrutacje w wielkich korporacjach oraz działy 
kreujące marki topowych koncernów stoją przed wielkim 
wyzwaniem. Wyzwanie nie polega już na przyciągnięciu do 
siebie pracownika czy klienta, lecz na jego zatrzymaniu, nad 

Dla pracodawców równie ważny może być fakt, że 
pracownicy ci potrafią wykonywać zadania współbieżnie 
i wielowątkowo (Cygan 2012), często wykonując je szyb-
ciej i zdecydowanie efektywniej. Są bardzo kreatywni, mają 
mnóstwo nowych pomysłów. Oczekują wyzwań, często 
traktując pracę jak grę. Potrafią również pracować w wie-
lokulturowych zespołach, co umożliwia im znajomość języ-
ków obcych. Niestety bardzo często nie przyjmują krytyki, 
żyjąc w przeświadczeniu, że są najlepsi i nieomylni. Bywają 
również nielojalni wobec swoich pracodawców, gdy firma 
okaże się nie spełniać ich oczekiwań.

Pracodawcy powinni przygotować się na rozwijanie 
podstawowych umiejętności wśród pracowników z po-
kolenia Y, takich jak np. umiejętność prowadzenia kore-
spondencji listownej, korzystania ze źródeł książkowych, 
nie ograniczając świata tylko do tego, co można wyszukać 
w Internecie (Fazlagić 2008).

Wymiana pokoleniowa w dzisiejszych czasach następu-
je bardzo dynamicznie. Zmiany postępują szybciej, niż kto-
kolwiek mógł sobie z tego zdawać sprawę. Przedstawiciele 
pokolenia pluralistycznego będą wielką niewiadomą dla 
rynku pracy. Ale zanim rozpoczną procesy rekrutacji, będą 
wychowywani przez rodziców – przedstawicieli pokolenia 
X oraz wczesnego pokolenia Y, a następnie pójdą do szkoły. 
Pierwszą grupą stawiającą czoła wyzwaniu, jakim niewąt-
pliwie jest pokolenie Z, są rodzice, którzy w zdecydowanej 
większości dorastali w czasach bez Internetu oraz kompu-
terów i urządzeń mobilnych. Ciężko jest im zrozumieć, jak 
ich dziecko może tyle godzin dziennie przesiadywać przed 
ekranem urządzenia lub dlaczego przy śniadaniu czy obie-
dzie ma przy sobie smartfona. Pierwszym wyzwaniem dla 
rodziców Pluralsów jest przyjęcie do wiadomości, że tech-
nologie, będące dla nich nowościami, innowacyjnością, są 
rzeczą naturalną dla ich dzieci. Wbrew pozorom ich dzieci 
oszczędzają dużą część czasu dzięki ciągłemu podłączeniu 
do sieci. Mają możliwość bez wychodzenia z domu popro-
szenia kolegi/koleżanki poprzez wiadomość na portalu spo-
łecznościowym o notatki z zajęć, na których z powodu cho-
roby nie mogli być. Innym wyzwaniem dla rodziców, jest 
podtrzymywanie ciągłego dobrego kontaktu z dzieckiem 
i wspieranie go emocjonalnie w życiu. Dodatkowo istotną 
determinantą kształtującą przedstawicieli pokolenia Z jest 
fakt, że ich rodzice są narażeni na rozwody i pracę poza 
domem, pracę po godzinach (Flemmin 2010). Pokolenie 
Z bardzo szybko dorosło w dobie kryzysu ekonomicznego 
z 2008 roku. Jego przedstawiciele widzieli, jak ich rodzice 
tracą pracę, doświadczyli nagłej konieczności oszczędzania. 
Wobec tego rodzice powinni możliwie często wspierać ich 
duchowo i emocjonalnie, by ich dzieci wchodziły w rynek 
pracy z optymistycznym nastawieniem.
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oczekiwali od systemu edukacji nowoczesnych narzędzi 
wspierających naukę, z którymi mają styczność od urodze-
nia.
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wypracowaniem w nim lojalności. W stosunku do praco-
dawców przedstawiciele pokolenia Z będą bardzo wyma-
gający. Nie wystarczy im już wysoka pensja oraz względ-
nie elastyczny czas pracy. Będą chcieli pracować w trybie 
50:50, tak by więcej czasu spędzać z rodziną. Praca zdalna 
i elastyczne umowy staną się codziennością. Celem w życiu 
nie będzie już praca, lecz rodzina, dom i rozwijanie swoich 
pasji. Praca stanie się tylko środkiem w ich realizacji. Pierw-
szy pracodawca zostanie wybrany bardzo starannie i precy-
zyjnie, tak, by warunki pracy odpowiadały jego potrzebom 
życiowym. Plural będzie prawdopodobnie szukał swojego 
przyszłego potencjalnego pracodawcy w sieci na portalach 
społecznościowych. W końcu jest to cenne i wiecznie do-
stępne źródło informacji. Kluczowymi atutami pracodaw-
ców będą m.in. zapewnienie możliwości rozwoju, domo-
wa atmosfera pracy, elastyczna jej organizacja, wspieranie 
równowagi pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym oraz 
umożliwienie pracy flexi 50:50 – nie ważne gdzie Plural bę-
dzie wykonywał pracę (w biurze, w domu czy w kawiarni) 
– ważne, że będzie ją wykonywał efektywnie. Przedstawi-
ciele pokolenia Z są jeszcze bardziej niecierpliwi od swoich 
starszych kolegów, żyją w bardzo szybkim tempie, wobec 
tego będą wymagali od swoich pracodawców jasno okre-
ślonych celów i ciągłego feedbacku – informacji zwrotnych. 
Pluraliści lubią być chwaleni i nagradzani, będą tego ocze-
kiwali od swojego pracodawcy za każdą ponadstandardo-
wą aktywność. Bilans oferowanych wartości materialnych 
i emocjonalnych ma dawać szereg korzyści podkreślających 
indywidualizm, a zarazem przynależność do pewnej spo-
łeczności (Booz&co 2010).

Podsumowanie

Współpraca przedstawicieli różnych pokoleń w ra-
mach projektu może stanowić wielkie wyzwanie dla ma-
nagerów. Wiecznie zalogowani, lubiący pracować w trybie 
flexi pracownicy pokolenia Z nie będą potrafili zrozumieć 
ich starszych kolegów z pokolenia X i vice versa. Różnice 
pokoleniowe w świadomości doświadczonych pracowników 
oraz ludzi wkraczających na rynek pracy będą musiały stać 
się istotnym i kluczowym tematem zmian w podejściu do 
organizacji pracy w korporacjach. Managerowie powinni 
być otwarci na potrzeby nowych pokoleń i wykorzystać ich 
kreatywność i zapał do pracy. Każde pokolenie może na-
uczyć się czegoś od tego drugiego, a takie doświadczenia 
mogą być bardzo inspirujące i przełożyć się na efektywność 
wszystkich pracowników.

Równie ważna będzie zmiana systemu nauczania mło-
dych ludzi i otwarcie się na nowoczesne technologie, takie 
jak tablety czy tablice interaktywne. Młodzi ludzie będą 
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Wstęp

Internet opanowuje coraz więcej dziedzin życia. Wiele 
rodzajów działalności jest przenoszonych ze świata realne-
go na grunt wirtualny. Nie jest obecnie niczym dziwnym 
uczestniczenie w e-wykładach za pośrednictwem Internetu, 
branie udziału w e-kursach doszkalających, wydawanie wir-
tualnych pieniędzy dzięki rozwiniętemu systemowi e-ban-
kowości, uzyskiwanie dostępu do filmów, gazet i muzyki czy 
czytanie wirtualnych książek, zwanych powszechnie e-bo-
okami. Tak narodziły się e-usługi, w ramy których wpisuje 
się e-commerce, czyli handel elektroniczny prowadzony za 
pośrednictwem Internetu.

Współcześnie, robienie zakupów przez Internet jest dla 
większości polskiego społeczeństwa normą. Brak jest reflek-
sji nad tym, iż jeszcze dekadę temu niewielu Polaków wie-
działo, że istnieje taka możliwość. Krajowy rynek e-handlu 
rozwija się bardzo dynamicznie, a jego potencjał daje pole 
nowym inwestycjom. Ciągle rosnąca liczba internautów 
skłania wielu przedsiębiorców do otwarcia e-sklepu. Nie 
bez znaczenia pozostaje także rozwój rozwiązań z zakresu 
bankowości elektronicznej. Polacy powoli przekonują się, że 
rozwiązania stosowane w e-bankowości są szybkie i, co naj-
ważniejsze, coraz bezpieczniejsze. Wcześniej strach przed 
utratą środków z konta bankowego zniechęcał do podejmo-
wania decyzji o e-zakupach. Popularnymi dziś rozwiązania-

mi są elektroniczne portmonetki czy systemy płatnicze np. 
PayPal, które zapewniają bardzo wysokie bezpieczeństwo 
transakcji finansowych. 

Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie moż-
liwości, jakie roztaczają się przed sprzedawcami prowa-
dzącymi swoją działalność handlową w Internecie i przed 
klientami sklepów internetowych oraz zestawienie korzyści, 
które można czerpać z tytułu prowadzenia biznesu w sie-
ci lub robienia w niej zakupów. Dzięki temu możliwa była 
odpowiedź na pytania: jakie czynniki wpłynęły na wzrost 
popularności e-handlu w Polsce oraz jakie perspektywy 
czekają zarówno e-klientów jak i e-sprzedawców? W arty-
kule zaprezentowano sylwetkę jednej z firm, która zajmu-
je się e-handlem. Na tej podstawie określono jak można 
pokonywać lub omijać przeszkody związane z prowadze-
niem handlowego przedsiębiorstwa internetowego oraz jak 
szukać potencjalnych klientów. W pracy odniesiono się do 
opracowań, z których wynika, że liczba użytkowników Inter-
netu wzrasta, a coraz większy ich odsetek jest zaintereso-
wany e-zakupami. W kontekście tego nie wolno ignorować 
zjawiska e-handlu.

E-handel - przegląd literatury i opracowań

Literatura, w tym także polska, na temat e-handlu 
z roku na rok staje się coraz bogatsza. Tą problematyką 
interesują się informatycy, ekonomiści, prawnicy, socjolo-
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Możliwości, korzyści i perspektywy rozwoju 
e-handlu w Polsce – przykład firmy

The Possibilities, Advantages and Perspectives of Development 
of E-commerce in Poland - Example of the Company

The article tackles the issue of the development of e-com-
merce in Poland. It mainly focuses on the profits that can be 
derived by both the sellers running businesses on the Internet 
and the online shoppers. It is pointed out that the e-commerce 
market in Poland has great prospects for growth, and the article 
attempts to answer the question: why it happens? Number of 
stores operating in the global network continues to grow, com-
petition is significant and thus not all the companies can succeed 
commercially. The study shows the profile of the company that 
is prospering well on the e-commerce market. The benefits and 
opportunities for further development of e-commerce in Poland 
are presented on the basis of this example.

W artykule poruszono kwestie związane z rozwojem e-han-
dlu w Polsce. Skupiono się na korzyściach, jakie czerpać mogą za-
równo sprzedawcy prowadzący swoją działalność w Internecie, 
jak i klienci sklepów internetowych. Zwrócono także uwagę na 
fakt, że rynek e-commerce ma w Polsce szerokie perspektywy 
wzrostu oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czym to jest 
podyktowane. Liczba sklepów funkcjonujących w globalnej sieci 
ciągle wzrasta, konkurencja jest znaczna, dlatego nie wszystkie 
przedsiębiorstwa odnoszą sukces komercyjny. W pracy pokazano 
sylwetkę firmy, która dobrze radzi sobie na rynku e-handlu. Na 
tej podstawie określono możliwości, korzyści i szanse dalszego 
rozwoju e-commerce.
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gowie i psychologowie, którzy tworzą profile e-klientów. 
Zagadnienia związane z e-commerce obejmują kilka płasz-
czyzn, dlatego piśmiennictwo w tej dziedzinie jest zróżni-
cowane. Pierwsza grupa opracowań poświęcona jest temu, 
jak rozpocząć działalność handlową w sieci. Pozycje o tej 
tematyce są skierowane głównie do sprzedawców, którzy 
myślą o stworzeniu sklepu internetowego. Czerpią oni wie-
dzę na temat tego jak założyć stronę startową, i jak ją pro-
wadzić, by zwiększać dochodowość firmy. Książki te mają 
charakter przewodników i poruszają szerokie spektrum za-
gadnień (Karwatka, Sadulski 2011; Lovenday, Niehaus 2009; 
Rozmiarek 2010). 

Kolejna grupa opracowań skupia się na e-klientach, 
czyli osobach, które w swej aktywności zakupowej na 
rynkach korzystają z urządzeń z dostępem do Internetu. 
W studiach poświęconych tej tematyce znaleźć można so-
cjologiczne i psychologiczne profile, w których możliwie 
dokładnie podaje się cechy osób dokonujących zakupów 
za pośrednictwem Internetu oraz analizuje się ich procesy 
decyzyjne. Są to cenne informacje dla sprzedawców, bo-
wiem dzięki nim zyskują wiedzę na temat zachowań klien-
tów. Ułatwia to trafianie do grup docelowych czy stosowa-
nie odpowiednich akcji promocyjnych. Wśród dostępnych 
pozycji z polskiej literatury warto wskazać na Środowisko 
wirtualnego klienta autorstwa Andrzeja Małachowskiego 
(2005), Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? 
Tomasza Karwatki (2009) czy Polski e-konsument. Typo-
logia, zachowania Magdaleny Jaciow i Roberta Wolnego 
(2011). 

Należy zwrócić także uwagę na opracowania poświęco-
ne wszelkim działaniom, które wspierają e-handel. Wśród 
nich znajdują się głównie pozycje z zakresu e-bankowo-
ści i mediów społecznościowych (social media), które są 
obecnie wykorzystywane na szeroką skalę do prowadzenia 
kampanii promocyjnych. Opisywane rozwiązania z zakresu 
e-bankowości pozwalają e-sprzedawcom wdrażać najlepsze 
rozwiązania we własnych sklepach internetowych, nato-
miast e-klientom pomagają zyskiwać zaufanie do tego typu 
systemów płatniczych. Warto wspomnieć m.in. o pozycjach 
pt. Konsument na rynku e-handlu i e-bankowości (Dąbrow-
ska, Radziukiewicz, Szepieniec-Puchalska, Szymańska 
2011), Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza 
(Borcuch 2009) czy Społecznościowy BOOM! Wykorzystaj 
potencjał sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwięk-
szenia sprzedaży i zdominowania rynku (Gitomer 2012).

Należy mieć jednocześnie na uwadze, że rozwój no-
woczesnych technologii postępuje tak szybko, że wyniki 
niektórych badań i opracowań statystycznych są już nieak-
tualne z chwilą ich publikowania. Dlatego wiele artykułów 
ukazuje się w Internecie. Daje to możliwość korygowania 

danych i uzupełniania ich w szybkim tempie. Tematyką 
e-handlu zajmuje się wiele branżowych portali interneto-
wych, z których czerpać można bogatą i aktualną wiedzę. 
Przykładem może być Internet Standard, na potrzeby któ-
rego corocznie opracowuje się obszerny raport na temat 
e-commerce w Polsce. 

Metody badawcze

Do badania wybrano sklep internetowy będący wła-
snością firmy Nirma Trading, która mieści się w Toruniu. 
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą od 
dnia 15.01.2007 roku na podstawie wpisu do ewidencji 
prowadzonej przez Prezydenta m. Torunia nr WEiR.6411-
54526/07. Funkcjonowanie sklepu opiera się o import 
oraz sprzedaż wysyłkową dla odbiorców indywidualnych 
i hurtowych. Analizie poddana została główna działalność 
przedsiębiorstwa, czyli sprzedaż akcesoriów do piercingu: 
kolczyków do pępka, języka, ucha, nosa, brwi, warg i geni-
taliów. Informacje zaprezentowane w niniejszym artykule 
uzyskane zostały w wyniku zastosowania dwóch metod ba-
dawczych. Pierwszą z nich był wywiad pogłębiony. Rozmo-
wę odbyto z osobą odpowiedzialną za sprzedaż w przedsię-
biorstwie. Sposób jej prowadzenia wskazywał na rozmowę 
nieskategoryzowaną. Była ona oparta na swobodnej wy-
mianie zdań z zastosowaniem pytań zarówno zamkniętych, 
jak i otwartych (wywiad skategoryzowany oparty jest na 
uprzednio sporządzonym kwestionariuszu rozmowy). Roz-
mowa była jawna, co oznacza, że rozmówca został wta-
jemniczony w treść badań. Ułatwiło to nawiązanie z nim 
kontaktu i umożliwiło protokołowanie przebiegu rozmowy, 
która miała charakter indywidualny, gdyż przeprowadzona 
została tylko z jednym pracownikiem.

Ponadto zastosowano metodę analizy dokumentów. 
W metodzie tej, jak często niesłusznie się uważa, analizie 
podlegają nie tylko dokumenty historyczne, ale również 
współczesne wytwory działalności człowieka. Analiza do-
kumentów stanowi źródło informacji o aktywności pod-
miotu, który podlega badaniu. W tym przypadku jest to 
sklep internetowy E-Piercing, będący własnością firmy Nir-
ma Trading. Analizie poddano zatem stronę internetową 
sklepu działającą pod adresem www.E-Piercing.sklep.pl, 
dwie witryny sklepu funkcjonujące na platformie aukcyjnej 
Allegro: NIRMA_TRADING i piercing-for-you, strony typu 
fanpage prowadzone na portalach społecznościowych Fa-
cebook (facebook.com/ePiercingKolczyki), nk.pl oraz Blip.pl 
(epiercing.blip.pl/). 

W pracy odniesiono się również do istniejących opra-
cowań literaturowych oraz internetowych.
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Czynniki rozwoju i stan polskiego
 rynku e-handlu

Narodziny społeczeństwa informacyjnego
i elektronicznego klienta 

Rozwój społeczeństw jest możliwy w wyniku ciągłych 
procesów zachodzących w sferze kultury, porządku społecz-
nego, gospodarki i technologii. Po II wojnie światowej za-
czął być widoczny silny trend zmian kulturowo-cywilizacyj-
nych. Procesy globalistyczne i postęp techniczny przyczyniły 
się do tego, że Stany Zjednoczone Ameryki stały się potęgą 
światową i wzorem do naśladowania kulturowego. Inten-
sywne oddziaływanie kultury północnoamerykańskiej nie 
było i nie jest bynajmniej wynikiem jej przewagi jakościo-
wej nad innymi. Jest ściśle związane z tym, że to właśnie 
w USA najszybciej zaczęła rozwijać się zaawansowana in-
frastruktura komunikacyjna, która gwarantowała szybki 
przepływ informacji. Zaczęły pojawiać się nowe trendy cy-
wilizacyjne w życiu społecznym, polegające na wirtualizacji, 
technologizacji i informatyzacji wszystkich stron życia spo-
łecznego; semiotyzacji i symulakryzacji społecznego obrazu 
świata; stereotypizacji (wręcz standaryzacji) informacyjnych 
relacji w społeczeństwie; mediatyzacji relacji międzyludz-
kich; upowszednieniu i homogenizacji informacji społecznej 
(Leszczuk 2012).

Cechy te można przypisać społeczeństwu informacyj-
nemu, które w Polsce zaczęło kształtować się niecałe dwie 
dekady temu, czyli znacznie później niż w USA i krajach Eu-
ropy Zachodniej. Społeczeństwa zachodnie szybciej przeszły 
już kolejne cztery stadia modernizacji osiągając fazę piątą 
(tabela 1).

Tabela 1. Fazy rozwoju społeczeństw
Fazy Cechy

Pierwsza – społeczeń-
stwo przedindustrial-

ne (tradycyjne)

technika na bardzo niskim poziomie, siła robocza nisko 
wykwalifikowana, udział przemysłu jest znikomy, ludność 

zajmuje się głównie rolnictwem, dobro społeczne ważniej-
sze od dobra jednostki, niezmienność przypisanych ról

Druga – społeczeń-
stwo połowicznie 
uprzemysłowione

stopniowe ograniczenie roli rolnictwa, większe znaczenie 
pieniądza w gospodarce, pojawianie się prywatnych form 

własności, rosnąca rola i autorytet państwa

Trzecia – społeczeń-
stwo industrialne

 (nowoczesne)

wysoki poziom uprzemysłowienia, dążenie do osiągnię-
cia statusu materialnego, elastyczność ról społecznych, 

rosnący poziom edukacji, prywatyzacja

Czwarta – społeczeń-
stwo postindustrialne 

(ponowoczesne)

minimalizacja roli rolnictwa, postęp technologiczny,                 
wysoko wyszkoleni pracownicy, pęd do wiedzy, osłabienie 

więzi społecznych, pęd do indywidualnego sukcesu,                   
rozwój usług

Piąta – społeczeństwo 
informacyjne 

(postmodernistyczne)

uzależnienie sfery polityki, gospodarki, kultury i psy-
chologii od wiedzy i informacji, rozwój sektora usług 

nowoczesnych, dominacja w zatrudnieniu wysoko                                    
wykształconej kadry 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Krzysztofek, Szczepański (2005); 
Kałowski, Wysocki (2012); Borcuch (2009); Puchnarewicz (2010).

Społeczeństwo informacyjne to zbiorowość, dla której 
informacja odgrywa znaczącą rolę na każdej płaszczyźnie ży-
cia. Posiada ono bogate środki do komunikacji i przetwarza-
nia informacji, które stanowią większość dochodu narodowe-
go oraz zapewniają byt większej części ludności (Krzysztofek, 
Szczepański 2005). Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, 
że społeczeństwo to wykorzystuje szeroką i ucyfrowioną bazę 
komunikacyjną oraz powszechnie korzysta z Internetu. Łatwy 
dostęp do globalnej sieci był możliwy dzięki kilku czynnikom. 
Upowszechniła się techniczna osiągalność łączy, dzięki czemu 
koszt połączeń z Internetem obniżył się. W związku z tym 
należy mówić o rosnącej dostępności ekonomicznej. Przy-
czyniła się do tego także rosnąca konkurencja na rynku usług 
komunikacyjnych oraz dywersyfikacja ofert operatorów. In-
ternet zaczął przyciągać swoją atrakcyjnością i możliwościa-
mi jakie stwarzał, a coraz większa liczba korzystających miała 
swoje odzwierciedlenie we wzroście podstawowych umie-
jętności informatycznych. W społeczeństwie informacyjnym 
funkcjonuje e-klient, czyli osoba, która w celu zaspokojenia 
określonych potrzeb korzysta z szerokich możliwości mediów 
i technologii telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych, 
głównie z technologii sieci komputerowych i Internetu. Dzię-
ki temu wstępuje w liczne interakcje i relacje z pozostałymi 
podmiotami e-rynku (Małachowski 2005). 

Rozwój Internetu przyczynił się do tego, że coraz więcej 
rodzajów aktywności ze świata realnego zaczęto przenosić 
w świat wirtualny. Korzystanie z urządzeń połączonych z glo-
balną siecią wpisało się na trwałe w styl życia wielu ludzi. 
Internet zmodyfikował dotychczas znane formy zachowań. 
Robienie zakupów, pracowanie, uczenie stało się możliwe 
bez wychodzenia z domu. Rośnie liczba słów, które otrzymu-
je przedrostek e-. Mowa dziś o e-mailach, e-bookach, e-han-
dlu, e-bankach, e-marketingu, e-learningu, e-biznesie czy 
e-urzędach. Internet sprawił, że narodziła się alternatywna 
rzeczywistość. Powstało „społeczeństwo sieci”, czyli cyber-
przestrzeni uniezależnionej od czasu i przestrzeni. Społeczeń-
stwo w sieci jako fenomen kulturowy ma swój wkład w roz-
wój ekonomiczny. Przepływ informacji w Internecie opiera 
się o szybkość funkcjonowania kanałów komunikacyjnych 
i ich ciągle rosnącą szerokość. Zatem z uwagi na ten fakt nie 
można ignorować ekonomicznego potencjału internautów, 
który ciągle jest wzmacniany przez zawiązane w Internecie 
wirtualne społeczności. 
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Niemożliwe byłoby funkcjonowanie sklepów interne-
towych i platform aukcyjnych bez oferowania klientom al-
ternatywnych do gotówkowych form płatności. W związku 
z tym na e-rynku funkcjonuje kilka rodzajów rozwiązań, 
które można zaliczyć do grona e-płatności. Jedną z najpo-
pularniejszych metod jest korzystanie z bankowości inter-
netowej poprzez logowanie się do serwisu banku i zlecanie 
przelewu za pośrednictwem kont bankowych. Są to opera-
cje bankowe on-line. Do pozostałych rozwiązań należą karty 
płatnicze, karty przedpłatowe (prepaid), Elektroniczne Po-
lecenie Pobrania, płatności dokonywane za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, Elektroniczne Systemy Prezentacji 
i Płatności Rachunków czy elektroniczna gotówka (Gregor, 
Stawiszyński 2011). 

Rozwój e-handlu niewątpliwie przełożył się na wzrost 
liczby korzystających z e-płatności w Polsce. W latach 2004-
2010 nastąpiło w kraju ponad sześciokrotne zwiększenie 
się odsetka osób korzystających z bankowości internetowej. 
W grupie wiekowej 16-74 lata wzrósł on z 4 do 25,3%. No-
tuje się również wzrost liczby „klientów aktywnych”. Są to 
osoby, które dokonują operacji internetowych na swoich 
kontach bankowych. W 2011 roku stanowili oni blisko 60% 
wszystkich klientów posiadających umowy o świadczenie 
bankowych usług on-line (Dąbrowska i in. 2011). Nieste-
ty mimo dynamicznego wzrostu tego sektora bankowego 
poziom korzystania z bankowych e-usług ciągle jest w Pol-
sce relatywnie niski. W 2010 roku kraj znajdował się na 20. 
miejscu w Europie pod względem liczby osób korzystają-
cych z bankowości elektronicznej. Należy mieć jednak na 
uwadze ciągle rosnący odsetek użytkowników Internetu, 
w związku z czym spodziewać się można zwyżki liczby no-
wych klientów, którzy zdecydują się dokonywać transakcji 
finansowych on-line. Instytucje bankowe ciągle udoskona-
lają systemy internetowe w służbie swoich użytkowników. 
Niechęć do elektronicznych płatności jest w kraju jedną 
z naczelnych przeszkód w rozwoju e-commerce. Wzrost 
zaufania do e-bankowości, rozbudzenie potrzeby korzysta-
nia z nowości technologicznych i przezwyciężenie silnego 
przyzwyczajenia do bankowości tradycyjnej w dużej mierze 
może stanowić o sukcesie handlu elektronicznego. 

Znaczącą rolę w budowaniu zaufania do elektronicz-
nych usług bankowych odgrywają e-sklepy. Zdaje sobie 
z tego sprawę również osoba prowadząca sklep E-Piercing. 
Klientom oferowana jest możliwość uiszczania należności 
za pośrednictwem jednego z kilkunastu funkcjonujących na 
e-rynku systemów płatności internetowych: Przelewy24. 
Na jego korzyść przemówiły trzy czynniki. Pierwszym z nich 
jest przede wszystkim szybkość operacji. Przekazanie in-
formacji do sklepu o wpłacie następuje natychmiast, co 
w znaczący sposób przyspiesza wysyłkę towaru. Kolejnym 

E-bankowość w służbie e-handlowi

Wzrost popularności osobistych urządzeń komunika-
cyjnych oraz rozwój nowych technologii umożliwiających 
przepływ informacji dały podwaliny pod ukształtowanie się 
nowych form wymiany rynkowej. Kupujący i sprzedający 
nie musieli spotkać się na rynku realnym. Zawieranie trans-
akcji stało się możliwe na płaszczyźnie wirtualnej. Na ryn-
ku wirtualnym (internetowym, elektronicznym) produkty 
i usługi są rozumiane jako informacje zapisane w wersji cy-
frowej, które dostarcza się poprzez kanały oparte na tech-
nologiach informatycznych (Choudhury 2008). Rozwój ryn-
ków internetowych, rozumiany jako wzrost liczby transakcji 
zawieranych za pośrednictwem Internetu, można scharak-
teryzować odwołując się do rysunku nr 1 zaproponowane-
go przez Szapira i Ciemniaka (1999). Każde wydarzenie na 
rynku wirtualnym ma swoje przyczyny i odzwierciedlenie 
w innych zdarzeniach. Każdy proces jest zależny od innego, 
ale sam również na niego oddziałuje.

Dokonywanie internetowych transakcji kupna-sprze-
daży, które rozumie się jako zastąpienie fizycznej wymiany 
dóbr, usług i pieniądza przez wymianę informacji (Banasi-
kowska, Woźniak 2003), stało się możliwe dzięki rozwojowi 
płatności elektronicznych. Zanika potrzeba bezpośredniego 
kontaktu kupującego ze sprzedającym, bowiem sklep jest 
coraz częściej zastępowany komputerem z odpowiednim 
oprogramowaniem i interfejsem. Narodził się jednocześnie 
pieniądz elektroniczny, który funkcjonuje w e-transakcjach 
zamiast tradycyjnej gotówki. 

Rysunek 1. Zależność czynników wzrostu rynku internetowego

Źródło: Szapiro T., Ciemniak R., (1999), Internet – nowa stra-
tegia firmy, Warszawa: Difin.
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argumentem jest pewność i ochrona transakcji, które są 
gwarantowane przez międzynarodowe agencje, zajmują-
ce się dbałością o bezpieczeństwo internetowe. Ostatnim 
czynnikiem działającym na korzyść systemu Przelewy24 
jest jego przewaga nad innymi pod względem liczby ob-
sługiwanych banków i metod płatności. Właściciel sklepu 
jest zatem świadomy faktu, że wdrożenie tego rozwiązania 
zapewniło mu sposobność obsługi klientów wielu banków, 
dzięki czemu klient ma poczucie wygody i nie napotyka na 
trudności techniczne. 

Stan e-handlu w Polsce

Sytuacja na rynku e-handlu w Polsce dynamicznie 
się zmienia. Wspomniano już, że wzrasta liczba sklepów, 
rozwijają się formy płatności, przybywa kupujących za po-
średnictwem Internetu. Jednak nie są to jedyne dostrze-
galne przemiany w tym sektorze usług. Przede wszystkim 
trzeba wskazać na wzrost wartości rynku e-commerce. Na 
przełomie XX i XXI wieku, kiedy z Internetu korzystało jedy-
nie 10-12% Polaków (wykres 1), wartość towarów i usług 
sprzedanych za pośrednictwem sieci wyniosła 108 mln zł. 
Wraz z rosnącą liczbą użytkowników globalnej sieci wzra-
stała także wartość zakupów. Już w 2003 roku oszacowano 
ją na prawie 2 mld zł. Czterokrotność tej sumy zanotowano 
w roku 2008. W roku 2011 Polacy wydali na wirtualne zaku-
py blisko 18 miliardów zł. W chwili powstawania niniejsze-
go artykułu nie było jeszcze wyników za rok 2012, jednak 
dane szacunkowe pozwalają przypuszczać, że internetowi 
sprzedawcy zarobili łącznie 22 mld zł (www.ecar.pl 2013). 

Wykres 1. Wzrost odsetka Polaków korzystających z Internetu

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/w-polsce-ro-
snie-liczba-internautow-juz-16-7-mln-facebook-i-youtube-w-gore 
[03.03.2013].

Zatem można powiedzieć, iż miniona dekada to okres 
lawinowego wzrostu rynku e-handlu, przyczyn którego na-
leży upatrywać zarówno w rosnącej liczbie internautów, jak 
i w tym, że internetowi sprzedawcy oferują produkty po 
niższych cenach niż sklepy tradycyjne. Mogą sobie na to 

pozwolić, gdyż oszczędzają na wynajmie powierzchni skle-
powej oraz na wynagrodzeniach dla personelu. Nie bez 
znaczenia pozostają także coraz bardziej subtelne formy 
reklamy i promocji pozwalające firmom precyzyjnie trafić 
do klientów. 

Wyzwaniem dla sklepu internetowego jest przetrwanie 
na rynku. Dane dla Polski w tej kwestii są satysfakcjonujące, 
gdyż każdego roku wzrasta liczba e-sklepów, których okres 
działalności przekracza 10 lat. W 2008 roku stanowiły one 
jedynie 2% ogółu. Trzy lata później odsetek ten wzrósł do 
ponad 12% (Szymański, Czajkowski 2011). Mimo trwające-
go od 2008 roku światowego kryzysu gospodarczego branża 
handlu internetowego wykazuje oznaki stabilności i duże-
go potencjału tego sektora. Świadczy o tym fakt, że coraz 
większa liczba sklepów ze stażem krótszym niż dwa lata 
notuje zyski finansowe. W 2011 roku zysk uzyskało blisko 
80% internetowych sprzedawców, którzy działali nie dłużej 
niż dwa lata. W stosunku do roku poprzedzającego był to 
50% wzrost (Szymański, Czajkowski 2011). Kolejnym faktem 
świadczącym o rozwoju rynku e-handlu jest wzrost jego 
udziału w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto. W 2007 r. 
wynosił on niespełna 0,7%, w 2010 sięgnął 1,1%, natomiast 
z danych szacunkowych wynika, że dla roku 2012 odsetek 
wyniesie 1,53%. Zauważalny jest również wzrost liczby 
sklepów internetowych działających na własnej domenie. 
W 2007 r. działało ich w Polsce 5 600, trzy lata później ich 
liczba wzrosła do ok. 10 000. Rok 2012 przyniósł zwyżkę 
o kolejne 6 000.1

Charakteryzując stan polskiego e-handlu należy po-
święcić także uwagę częstotliwości z jaką Polacy dokonują 
internetowych zakupów. Z badań prowadzonych na potrze-
by portali internetowych, raportów lub firm (np. Money.
pl, Trusted Shop, Loyalty Partner) wynika, że aktywność tę 
deklaruje od ok. 70 do 85% internautów. Ponad 30% z nich 
robi to przynajmniej raz w tygodniu, co w 2012 r. dało 
naszemu krajowi trzecią pozycję w Europie tuż za Wielką 
Brytanią i Niemcami (natemat.pl 2013). Jednak blisko po-
łowa kupuje w Internecie tylko raz na kilka miesięcy. Nale-
ży zatem oczekiwać, że te osoby, zachęcone pozytywnym 
przykładem, będą w przeszłości chętniej nabywać towary 
i usługi za pośrednictwem globalnej sieci. 

Warto wspomnieć jeszcze o stosunkowo nowym zja-
wisku jakim jest w Polsce m-commerce, czyli zakupy doko-
nywane za pośrednictwem Internetu dostępnego w urzą-
dzeniach mobilnych, zwłaszcza telefonach komórkowych 
i tabletach. Współcześnie przedmioty te zdobywają w kra-
ju ogromną popularność, a dzięki coraz nowszym aplika-
cjom możliwe staje się robienie zakupów i płacenie za nie 

1 Dane na podstawie E-commerce Polska 2007-2012, http://mensis.pl/
aktualnosci/e-commerce-polska-2007-2012/ [20.03.2013].
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towe, które prowadzą w Polsce działalność dłużej niż 10 
lat w dwóch przypadkach na trzy posiadają więcej niż trzy 
platformy sklepowe. Zaletą aktywności na kilku domenach 
jest możliwość dotarcia do szerokiego spektrum klientów, 
zaś wadą brak spójnych działań marketingowych, logistycz-
nych i technologicznych, które mogą prowadzić do spadku 
zaufania klientów i ich dezorientacji (Szymański, Czajkow-
ski 2010). Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie 
wyjścia, z którego skorzystał sklep E-Piercing. Oprócz skle-
pu internetowego firma prowadzi również działalność na 
dwóch kontach na największym serwisie aukcyjnym w Pol-
sce. Pozwala to na uzyskanie efektu synergii. Realizowanie 
działań zarówno na domenie, jak i na platformie Allegro 
daje firmie możliwość osiągnięcia większych zysków. Do-
bre wyniki finansowe i zadowolenie klientów dały przed-
siębiorstwu możliwość otwarcia dwóch kolejnych sklepów 
internetowych. 

Oczywiste korzyści występują też po stronie klienta. 
Dwa główne motywy robienia zakupów za pośrednictwem 
Internetu to „dobra cena” i „wysoka jakość”, a najbardziej 
zadowolony będzie ten nabywca, który uznał, że kupił tani 
produkt wysokiej jakości. Co czwartego e-konsumenta za-
dowala uniezależnienie od godzin otwarcia tradycyjnych 
placówek oraz fakt, że nie musi wychodzić z domu, co pią-
temu polskiemu e-konsumentowi zależy na oszczędności 
czasu (Jaciow, Wolny 2011). Jednak niska cena produktów 
coraz częściej przestaje być główną zaletą e-zakupów, bo-
wiem należy doliczyć do niej koszty przesyłki. Trzeba zatem 
szukać satysfakcjonujących rozwiązań. Właściciel sklepu 
E-Piercing oferuje swoim klientom darmowe wysyłki to-
waru od kwoty zakupów powyżej 50 zł. Jest to korzystne 
dla firmy, bowiem konsument zachęcony nieodpłatną 
przesyłką jest skłonny nabyć większą partię towaru niż 
początkowo zamierzał. Tym samym rekompensuje sklepo-
wi koszty poniesione przy nadaniu paczki. W e-zakupach 
oszczędność czasu, podobnie jak oszczędność pieniędzy, 
nie jest tak oczywista, jeśli uwzględni się czas oczekiwania 
na zakupiony towar. Szybkie dostawy to źródło przewagi 
nad konkurencją. Mając na uwadze ten fakt, firma Nir-
ma Trading rozwija swoją działalność w oparciu o usługę 
Paczkomaty 24/7. Zapewnia to wielu klientom możliwość 
odbioru zamówienia o każdej porze doby w ciągu trzech 
dni od doręczenia. Jest to tani i wygodny sposób, który po-
zwala ominąć pośrednictwo kuriera lub listonosza. Bardziej 
ostrożni klienci mogą również ubezpieczyć swoją przesyłkę 
lub skorzystać z opcji za pobraniem.

Pisząc o korzyściach płynących z aktywności na e-ryn-
kach należy wspomnieć o tzw. marketingu relacji, do które-
go zalicza się programy partnerskie i lojalnościowe. Chodzi 
o wszystkie zabiegi firmy, które mają na celu zwiększenie 

o każdej porze doby, niezależnie od miejsca, w którym się 
przebywa. Z danych z roku 2011 wynika, że wartość rynku 
m-commerce względem roku poprzedzającego była wyższa 
aż o 722% (webhosting.pl 2013). Tak znaczący wzrost po-
dyktowany jest najpewniej tym, że polscy konsumenci do-
piero odkrywają możliwości mobilnego Internetu i chętnie 
z nich korzystają. Nasycenie rynku smartfonami i tabletami 
ze stałym dostępem do globalnej sieci jest w Polsce, w po-
równaniu do krajów zachodnich, nadal niskie. W związku 
z tym należy spodziewać się dalszego rozwoju tego seg-
mentu rynku.

Korzyści, perspektywy i bariery rozwoju
 e-handlu w Polsce

Korzyści dla uczestników rynku e-handlu

Błyskawicznie rosnąca popularność e-handlu w Polsce 
nie wynika zapewne tylko z rosnącej liczby internautów 
w Polsce, łatwiejszego dostępu do globalnej sieci czy po-
lepszenia przepustowości Internetu. Fakt, że wielu klientów 
przeniosło swoją aktywność zakupową ze świata realnego 
do wirtualnego musiało być podyktowane korzyściami ja-
kie mogli oni uzyskać z tej zmiany. Również przedsiębiorcy 
dostrzegli, że działalność internetowa może przynieść im 
wiele pożytku. Pierwszym z motywów stworzenia e-fir-
my zajmującej się handlem są niskie koszty rozpoczęcia 
działalności. Stworzenie e-sklepu jest możliwe w oparciu 
o istniejące darmowe aplikacje udostępniane w Internecie 
wszystkim zainteresowanym. Otwarcie sklepu tradycyjne-
go wiąże się z dużo większym ryzykiem i kosztami. Przed-
siębiorca obniża ryzyko porażki związanej z prowadzeniem 
działalności oszczędzając m.in. na pensji personelu, kosz-
tach magazynowania, wynajmowania powierzchni handlo-
wej i na kosztach zakupu, bowiem towar zostaje doręczony 
najczęściej po dokonaniu opłaty (Jankowski 2009). Jest to 
doskonała perspektywa zwłaszcza dla małych firm, które 
mogą powstać w miejscu zamieszkania ich właściciela. Na 
taką siedzibę dla swojego sklepu zdecydował się również 
właściciel Nirmy Trading, którą umiejscowił w budynku 
mieszkalnym. Towar, który oferowany jest na sprzedaż w e-
sklepie nie wymaga powierzchni magazynowych. Można 
skonstatować, że wybór odpowiedniej branży, na co zwró-
cono uwagę w dalszej części opracowania, może stanowić 
o powodzeniu na rynku.

Kolejną zaletą e-handlu, z punktu widzenia przedsię-
biorcy, jest dywersyfikacja kanałów, za pośrednictwem 
których może on dotrzeć do klienta. Jest to szczególnie 
ważne dla przedsiębiorstw wyspecjalizowanych, które 
oferują towar wąskiemu gronu odbiorców. Sklepy interne-



Rynek - Społeczeństwo - Kultura | nr 3/2013                                                                                                    

30

efektywnego i behawioralnego przywiązania klientów do 
produktów dostawcy oraz postrzeganie ich jako zintegro-
wanych działań marketingowych, w ramach których oferuje 
się dodatkowe korzyści i wartości. Programy powinny bu-
dować relacje między sprzedającym a kupującymi i opierać 
się o trzy główne kryteria: proste zasady działania, ofero-
wanie zysków z uczestnictwa oraz skuteczną komunikację 
(Frąckiewicz 2006). Tych zasad przestrzega się w sklepie 
E-Piercing. Do programu partnerskiego zapraszani są klien-
ci sklepu, którzy uregulowali swoje płatności. Jeśli znajdą 
oni osobę, która zechce dokonać rejestracji na stronie skle-
pu, wówczas od każdego zakupu dokonanego przez klienta 
poleconego Partner (polecający) otrzymuje bon o wartości 
25% wartości zakupu towaru osoby poleconej. Bon ma po-
stać bezgotówkową i można nim pokryć wartość zakupów 
lub przekazać bliskiej osobie, która również jest zarejestro-
wana w sklepie. Ponadto stałym klientom sklep oferuje co 
pięćsetne zakupy z 50% rabatem. Wynika z tego, iż firma 
posiada odbiorców, którzy nabywają towar z bardzo dużą 
częstotliwością. Informacja o 50% rabacie umieszczona jest 
na stronie głównej sklepu w formie banera. Dzięki temu 
inni klienci widzą, że sklep posiada stałych klientów. Dzię-
ki temu wzrasta ich zaufanie i chęć do zakupów. Również 
w formie banera na stronie głównej informuje się nowych 
konsumentów o przysługującym im 10% rabacie za pierw-
sze zakupy. Firmie łatwiej zdobyć klienta zaś osoba zachę-
cona oszczędnością pieniędzy może szybciej podjąć decyzję 
o zakupie. 

Wybór odpowiedniej branży drogą do 
sukcesu e-sklepu

Oprócz zalet prowadzenia e-biznesu i bycia e-klientem 
istnieją również bariery rozwoju handlowej działalności 
w sieci oraz bariery w dokonywaniu zakupów za jego po-
średnictwem. Dlatego przedstawiając korzyści i perspek-
tywy rozkwitu e-handlu należy mieć również na uwadze 
istniejące przeszkody, bowiem ich sukcesywne przezwycię-
żanie stanowi o sukcesie firmy i zadowoleniu klienta. Jedną 
z barier rozwoju e-commerce w Polsce jest zaostrzająca się 
z roku na rok konkurencja, zarówno w sensie jakościowym, 
jak i ilościowym. Z jednej strony systematycznie wzrasta 
liczba sklepów internetowych, z drugiej te, które już istnie-
ją, decydują się na coraz bardziej zaciętą walkę o klienta. 
Przedsiębiorca z dużym kapitałem finansowym może po-
zwolić sobie na kampanie reklamowe na portalach interne-
towych lub w innych mediach. Firma, która nie dysponuje 
dużym budżetem musi znaleźć inne formy na dotarcie do 
konsumenta. Sposobem na to jest oferowanie darmowych 
przesyłek lub dodatkowych usług, które zapewniają kupu-

jącemu dodatkowe korzyści lub szukanie tanich, alterna-
tywnych form reklamy. Jednak kluczem do sukcesu może 
okazać się wybór branży, w której przedsiębiorca chce pro-
wadzić swoją działalność. Na wykresie 2 zaprezentowano 
formy działalności e-sklepów z uwzględnieniem ich szans 
powodzenia na rynku. Wynika z niego, iż wyspecjalizowane 
sklepy jednobranżowe mają największa szanse na komer-
cyjny zysk na polskim rynku e-commerce. Potwierdzają to 
Tomasz Karawatka i Dawid Sadulski (2011), którzy podają, 
że firmy oferujące niszowy lub trudny do zdobycia produkt 
mają szczególne predyspozycje do założenia e-sklepu, gdyż 
spośród dużej zbiorowości łatwiej wyłowić grono zaintere-
sowanych osób.

Wykres 2. Największe szanse powodzenia komercyjnego e-
sklepów przy uwzględnieniu profilu działalności

Źródło: http://www.money.pl/gospodarka/raporty/arty-
kul/polacy;wydali;w;internetowych; sklepach;9;6;miliarda;zlo-
tych,106,0,566890.html [20.03.2012].

Wraz z przechodzeniem polskiego rynku e-commerce 
od nienasycenia do dojrzałości zaognia się rywalizacja mię-
dzy najważniejszymi graczami. Kilka lat temu, kiedy liczba 
e-sklepów była znacznie niższa, wystarczającą formą mar-
ketingu i walki z konkurentami było pozycjonowanie na-
zwy firmy w Google. Jednak stopniowe nasycanie się rynku 
owocuje wzrostem kosztów pozyskania ruchu na interne-
towej stronie sklepu (Gordon 2013). Sytuacja ta jest nieko-
rzystna dla największych handlowych firm internetowych, 
które kierują swoją ofertę do szerokiego grona odbiorców. 
Łatwiejsze zadanie mają przedsiębiorcy, którzy selekcjonu-
ją swoich odbiorców, a ich asortyment skierowany jest do 
konkretnej grupy klientów. Nie oznacza to jednak, że nowi 
przedsiębiorcy na rynku mają podejmować decyzję w opar-
ciu o przeczucia. Wręcz przeciwnie, chcąc zająć istotną po-
zycję rynkową muszą starannie wybrać dziedzinę, w której 
chcą działać.

Na wstępie niniejszego artykułu zwrócono uwagę na 
fakt, że handel internetowy jest przedmiotem zaintereso-
wania badaczy z wielu dziedzin naukowych. Wydaje się jed-
nak, że e-sprzedawcy, chcąc osiągnąć sukces komercyjny, 
również powinni odwołać się do np. wiedzy socjologicznej 
i psychologicznej, która może okazać się pomocna przy 
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zaczynają cieszyć się media społecznościowe (ang. social 
media). Najpopularniejsze portale społeczne skupiają już 
miliony użytkowników. Takiego potencjału promocyjnego 
nie można lekceważyć.

Rysunek 2. Przykłady obecności sklepu internetowego 
E-Piercing na portalach społecznościowych

Źródło: http://www.facebook.com/ePiercingKolczyki, http://
epiercing.blip.pl/ [20.03.2012].

W 2010 roku aż 90% polskich e-sklepów deklarowało 
swoją obecność w social mediach. Jednak tylko 38% przy-
znało się do aktywnej komunikacji (Orzechowska 2011). 
Wnioskować zatem można, iż wielu przedsiębiorców nie 
umie należycie wykorzystać szans jakie płyną z wykorzysty-
wania portali społecznościowych jako narzędzi marketingo-
wych. Przede wszystkim należy pamiętać, że fanpage2, czyli 
publiczny profil służący promocji (marki, ludzi np. artystów, 
polityków, produktów, organizacji, stron internetowych), 
w przypadku e-sklepu, nie może być jego kopią. Informacje 
na temat produktów, jakie dany sklep oferuje, powinny być 
jedynie sygnalizowane. Reszta powinna opierać się o wy-
mianę linków, konkursy, ciekawe wpisy, instrukcje z użyt-
kowania czy konwersację na linii sprzedawca-klienci oraz 
klienci-klienci, którzy de facto po zaangażowaniu się w dzia-
łalność strony stają się jej fanami. Ponadto trzeba mieć na 
uwadze, że liczba fanów staje się mało znacząca jeśli tylko 
garstka z nich będzie czynnie brać udział w rozmowach czy 
wymianie linków. Liczą się więc tzw. fani zaangażowani, któ-
rzy określani są mianem „osób, które o tym mówią”. Oso-
bami tymi mogą być zarówno fani, jak i ci, którzy nie kliknęli 
„Lubię to”, o ile dokonali oni jakichś czynności związanych 
w fanpagem w ciągu ostatnich 7 dni.

Osoba, która w firmie Nirma Trading jest odpowiedzial-
na za sprzedaż towarów angażuje się także w prowadzenie 
fanpage’a na Facebooku oraz stron na nk.pl, Blip.pl i pho-
toBlog.pl. Motywacją tych działań jest przede wszystkim 
kreowanie sklepu w świadomości odbiorców jako solidnej, 
rzetelnej firmy, której zależy na zdaniu konsumentów, która 
chce być blisko nich, słyszeć o ich oczekiwaniach i realizo-
wać je w możliwie szybki sposób. Nie bez znaczenia pozo-
stawały dla pytanego również te czynniki, o których piszą 
2 Fanpage – strona na Facebooku, do której mogą dołączyć użytkownicy 
w formie fanów. Pojęcie to coraz częściej jest wymiennie stosowane ze 
„stroną biznesową”. Fani to użytkownicy, którzy uznali, że strona zawiera 
interesujące ich treści. Wyraz swemu zainteresowaniu dali poprzez klik-
nięcie w napis „Lubię to”.

tworzeniu profilu klienta docelowego. Właściciel analizo-
wanego sklepu również zdawał sobie sprawę, że wybór 
docelowej grupy odbiorców będzie stanowił o sukcesie 
firmy. Postawienie na specyficzne środowisko, z którego 
rekrutują się klienci, okazało się trafne. Po pierwsze oferta 
kierowana jest głównie do ludzi młodych, a to z nich re-
krutuje się największa liczba e-klientów, na co zwrócono 
uwagę w dalszej części artykułu, a po drugie popyt na do-
bra związane z piercingiem można określić mianem popytu 
restytucyjnego, czyli odnawialnego. Z forów internetowych, 
tematycznych portali internetowych czy blogów poświęco-
nych tej tematyce uzyskuje się informacje na temat tego, 
że osoby, które decydują się w ten sposób ozdobić swoje 
ciało najczęściej nie poprzestają na jednorazowym akcie. 
Należy zwrócić jeszcze uwagę na jeden fakt. Modyfikowanie 
ciała poprzez piercing jest wyrazem szczególnych potrzeb. 
Przede wszystkim stanowi dążenie do indywidualności, 
autoekspresji, chęci wyrażania swoich preferencji, myśli 
i przekonań jak najszerszemu gronu odbiorców. Może słu-
żyć podkreślaniu własnej tożsamości, bądź być wyrazem 
kobiecości lub męskości (Ostaszewski, Kocoń 2008). Mając 
tę wiedzę można budować sklep internetowy oraz wdrażać 
narzędzia wspomagające jego funkcjonowanie (np. fanpa-
ge) tak, by spełniać oczekiwania odbiorców. Doskonałym 
przykładem jest galeria zdjęć użytkowników na stronie e-
sklepu, która daje możliwość prezentowania ozdobionych 
ciał użytkowników. Z tej opcji skorzystała również firma Nir-
ma Trading, dodatkowo łącząc ją ze zniżką na zakupy dla 
każdego kto prześle fotografie. Zatem szanse na sukces ma 
przedsiębiorca, który dokładnie wyselekcjonuje swoją gru-
pę odbiorców oraz będzie znał sposoby jak do niej dotrzeć, 
po uprzednim zapoznaniu się z jej specyfiką. 

Portale społecznościowe jako nowa
forma promocji w e-handlu

Sklepy internetowe ciągle poszukują nowych form pro-
mocji i reklamy. Wchodząc na rynek elektroniczny przed-
siębiorcy nie zawsze dysponują odpowiednio wysokimi 
środkami pieniężnymi, które pozwoliłyby im na reklamo-
wanie swojej firmy na najbardziej poczytnych portalach. 
Ponadto internauci nie zawsze patrzą na reklamy przy-
chylnym okiem. Wyskakujące okna, duże banery czy wall-
papery (tapety) są często odbierane jako treści uciążliwe 
i irytujące odbiorcę (Karwatka 2009). Dlatego sprzedawcy 
szukają alternatywnych rozwiązań. Jest to możliwe dzięki 
ciągle udoskonalanym technologiom przemysłu, informa-
cji i nowym formom organizowania się ludzi w globalnej 
sieci. Najczęściej wykorzystywaną formą reklamy pozostaje 
marketing w wyszukiwarkach, ale ogromną popularnością 
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Joe Soto i Noah Rickun (Gitomer 2012). Przedsięwzięcia 
podejmowane na portalach społecznościowych pozwalają 
m.in. rozwiązywać problemy użytkowników, którzy mogą 
zapytać o radę innych zainteresowanych, szybko otrzymując 
odpowiedź. Fanpage, zwłaszcza w dobie szybkiego rozwoju 
Internetu mobilnego, daje możliwość błyskawicznego kon-
taktu ze wszystkimi zainteresowanymi tematem. Kierujący 
stroną jest postrzegany jako osoba zaangażowana, która 
stara się zainteresować fanów poprzez zamieszczanie odpo-
wiednich linków, organizowanie konkursów czy zadawanie 
ciekawych pytań i kierowanie dyskusją. Z wywiadu wynika-
ło również, że prowadzący fanpage’a ma świadomość, że 
nie służy on nachalnej promocji produktów. W tej materii 
jest wykorzystywany jedynie do delikatnego informowania 
o nowościach pojawiających się w sklepie E-Piercing.

Walka z wykluczeniem cyfrowym i przywiązaniem do 
handlu tradycyjnego

Stratyfikacji społeczeństw można dokonywać ze wzglę-
du na różne kryteria. Obecnie jednym z nich jest podział 
na osoby z dostępem do Internetu oraz na te, które są go 
z różnych przyczyn pozbawione. Współczesny rozwój opiera 
się o nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne i informa-
tyczne, a społeczeństwa wielu państw są określane mianem 
informacyjnych. Postęp technologiczny zachodzi bardzo 
szybko, a cykle życia produktów skracają się. W związku 
z tym nie każdy jest zorientowany w obsłudze urządzeń 
umożliwiających surfowanie po globalnej sieci, ponadto 
nie każdy może pozwolić sobie na zakup odpowiedniego 
sprzętu. W ujęciu globalnym przyczyn wykluczenia interne-
towego jest kilka. Wśród nich można wskazać na czynniki 
społeczne i ekonomiczne, takie jak wiek, wykształcenie, za-
robki, miejsce zamieszkania, ograniczenia finansowe, nie-
dostatecznie rozbudowaną infrastruktu rę komunikacyjną 
oraz czynniki psychologiczne, wśród których znajduje się 
kwestia motywacji lub odpowiednich kompetencji. Ludzie 
w podeszłym wieku często uważają, że dostęp do Internetu 
jest im niepotrzebny, nie chcą uczyć się obsługi, ich zda-
niem, skomplikowanych urządzeń. 

Wykres 3. Odsetek korzystających z e-sklepów według wieku

Źródło: Żbikowski W., (2012) Kim są e-zakupowicze, E-com-
merce 2012, Internet Standard, s. 4-5.

Takie podejście odzwierciedla się w strukturze wieku 
osób dokonujących e-zakupów. Najliczniejszą grupę użyt-
kowników witryn zgrupowanych w kategorii E-commer-
ce stanowią internauci od 15 do 24 oraz od 25 do 34 lat. 
Ich łączny odsetek wyniósł blisko 50% wszystkich użyt-
kowników sklepów internetowych. Kolejnymi grupami są 
osoby między 35 a 44 oraz między 45 a 54 rokiem życia. 
Odpowiednio 18,41% i 12,68%. W 2012 roku osoby, które 
ukończyły 55 lat stanowiły niecałe 11% ogółu internautów 
kupujących w sieci (Żbikowski 2012). Zatem podejmując 
decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności handlowej 
za pośrednictwem sieci trzeba mieć na uwadze wiek grupy, 
z której mają rekrutować się docelowi odbiorcy. Kierowanie 
oferty do osób powyżej 55 roku życia może być ryzykow-
nym przedsięwzięciem. Właściciel firmy Nirma Trading, ma-
jąc tę wiedzę i decydując się na otwarcie sklepu interneto-
wego, postawił na handel produktami, które są nabywane 
głównie przez osoby młode. Wykazano bowiem, że wśród 
osób do 34 roku życia rekrutuje się największa liczba osób 
dokonujących zakupów za pośrednictwem globalnej sieci.

Polskie społeczeństwo dopiero niedawno odkryło 
możliwości zakupów w sieci. Wcześniej obowiązywał tyl-
ko jeden model handlu – transakcje kupna-sprzedaży za-
wierano w tradycyjnych sklepach działających w realnym 
świecie. Co więcej sprzedawcy niewiele wysiłku wkładali 
w nakłanianie klienta do kupna, bowiem wychodzili z za-
łożenia, że konsument, który potrzebuje daną rzecz, nabę-
dzie ją niezależnie od ich zachęt (Loveday, Niehaus 2009). 
Obecnie wiadomo, że jest to błędne założenie, gdyż decyzje 
zakupowe podejmowane są pod wpływem różnych, nie za-
wsze racjonalnych przesłanek. Pierwsze zmiany jakie zaszły 
w handlu polegały na zmianie wystroju i ułożenia towa-
rów w sklepach tradycyjnych oraz sposobu obsługi klien-
ta. Przedmioty zostały poukładane tak, by te najdroższe 
zawsze znajdowały się na linii wzroku. Jednak do wzrostu 
obrotów sklepów najbardziej przyczyniło się wprowadze-
nie placówek samoobsługowych. Po pierwsze zlikwidowało 
to bariery na linii klient-sprzedawca i dało potencjalnemu 
konsumentowi nieograniczony czas oglądania towaru, do-
tykania go i testowania. Właśnie z tego wynika przywiąza-
nie do tradycyjnej formy zakupów. Sprzedawcy internetowi 
nie zapewniają odbiorcom takiej możliwości, dlatego mu-
szą szukać alternatywnych rozwiązań. Najpopularniejszym 
z nich jest pokazywanie kilku widoków produktów. Daje to 
większe wyobrażenie o produkcie i pozwala na zaspokoje-
nie ciekawości klienta.
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czasu i pieniędzy oraz uzyskania dodatkowych zysków 
np. w postaci rabatów.

3. Pokonanie barier związanych z wykluczeniem cyfro-
wym w grupie osób powyżej 50. roku życia pozwo-
li jeszcze lepiej wykorzystać potencjał e-commerce 
w kraju. Kolejną szansą zdynamizowania rozwoju zja-
wiska handlu internetowego jest postępujące nasyce-
nie rynku urządzeniami z mobilnym Internetem, które 
w jeszcze większej mierze uniezależniają robienie zaku-
pów od czasu i miejsca.

4. Powodzenie finansowe sklepu internetowego jest wy-
nikiem wielu sprzężonych ze sobą działań poprzedzo-
nych analizą rynku. Pierwszym krokiem jest określenie 
grupy docelowej klientów, a następnym zintegrowanie 
działań marketingowych. Stosowanie różnych form 
promocji, łącznie z wykorzystywaniem popularnych 
mediów społecznościowych, jest szansą zdobycia no-
wych oraz lojalnych odbiorców. 

5. Ogólne mechanizmy funkcjonowania rynku e-handlu 
zostały dobrze poznane i opisane w literaturze, jednak 
wybór odpowiednich rozwiązań może nastarczać trud-
ności początkującemu przedsiębiorcy. Dlatego opraco-
wania w formie studium przypadku, jak niniejsza praca, 
mogą okazać się dla wielu z nich cenną wskazówką. 
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Sklep internetowy E-Piercing, obok obrazowania wy-
glądu produktów, stosuje jeszcze jedno rozwiązanie. Na 
stronie prowadzona jest galeria użytkowników (rysunek 
3). Każdy klient po zakupieniu produktu za jego pośred-
nictwem może przesłać swoją fotografię, na której prezen-
tuje efekt otrzymany dzięki nabytym produktom. Zdjęcie 
jest następnie publikowane w odpowiedniej zakładce na 
stronie sklepu. Opcja ta cieszy się bardzo dużym zaintere-
sowaniem ze strony nabywców indywidualnych. Korzyści 
z tego rozwiązania są widoczne dla każdej ze stron. Klienci, 
którzy podejmują dopiero decyzję o kupnie, widzą jak wy-
gląda dany produkt po użyciu, co może przełożyć się na akt 
kupna. To z kolei oznacza wzrost zysków sklepu. Ponadto za 
nadesłane i opublikowane zdjęcie przysługuje 10% rabat na 
kolejne zakupy w analizowanym e-sklepie, co zachęca do 
dalszej współpracy.

Podsumowanie

Interpretacja wyników uzyskanych na drodze wywiadu 
pogłębionego, analizy dokumentów oraz studiów literatu-
rowych umożliwiła sformułowanie wniosków końcowych: 

1. Do głównych czynników rozwoju e-handlu w Polsce, 
w ostatniej dekadzie, należy zaliczyć łatwiejszy dostęp 
do nowoczesnych technologii dzięki malejącym cenom 
usług telekomunikacyjnych i dywersyfikacji ofert ope-
ratorów, co przełożyło się na wzrost liczby internautów 
i ich poziom umiejętności obsługi stron internetowych. 
Nie bez znaczenia pozostaje także zmiana stylu życia 
na zachodni, w którym komunikacja wirtualna odgrywa 
znaczącą rolę.

2. Celem przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na po-
średnictwem Internetu jest zwiększenie przychodów fi-
nansowych oraz zmniejszenie kosztów obsługi klienta. 
Działania marketingowe pozwalają im precyzyjnie do-
trzeć do interesującej ich grupy odbiorców. Z kolei kon-
sument upatruje korzyści związanych z oszczędnością 



Rynek - Społeczeństwo - Kultura | nr 3/2013                                                                                                    

34

12. Karwatka T., Sadulski D., (2011) E-commerce, proste odpowiedzi na 
trudne pytania, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

13. Krzysztofek K, Szczepański M.S., (2005) Zrozumieć rozwój. Od społe-
czeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego.

14. Leszczuk O., (2012) Paradoksy konsumpcjonizmu. Typologia i lin-
gwosemiotyka, „The Peculiarity of Man”, 2012, nr 15, s. 9-35.

15. Lovenday L., Niehaus S., (2009) E-biznes. Projektowanie dochodo-
wych serwisów, Gliwice: Wydawnictwo HELION.

16. Małachowski A., (2005) Środowisko wirtualnego klienta, Wrocław: 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wro-
cławiu.

17. Orzechowska A., (2012) Social media w służbie e-commerce, E-com-
merce 2012, Internet Standard, s. 6-8.

18. Ostaszewski K., Kocoń K., (2008) Tatuaż i piercing a zachowania pro-
blemowe młodzieży, Serwis Informacyjny Narkomania, nr 2 (41), s. 
11-15.

19. Puchnarewicz E., (2010) Rozwój w kontekście teorii modernizacji 
[w:] Bąkiewicz A., Żuławska U., red., Rozwój w dobie globalizacji, 
Warszawa: PWE, s. 507-510.

20. Rozmiarek J., (2010) E-sklep. Biznes na kryzys, Warszawa: Książka 
i Wiedza.

21. Szapiro T., Ciemniak R., (1999) Internet - nowa strategia firmy, War-
szawa: Difin.

22. Szymanski G., Czajkowski T., (2010) Badanie polskich e-sklepów ad 
2012, E-commerce 2012, Internet Standard, s. 32-64.

23. Żbikowski W., (2012) Kim są e-zakupowicze, E-commerce 2012, In-
ternet Standard, s. 4-5.

R E K L A M A



Sławomir Czetwertyński - Tragedia zasobów niczyich...

35

ka rzeczywiście wynika z formy własności. Zagadnienie to 
staje się aktualną płaszczyzną rozważań, gdyż w przestrzeni 
wirtualnej Internetu działania skupione wokół wspólnoty 
stały się argumentem do sfalsyfikowania postawionej przez 
Hardina tezy. Odrzucenie jego tezy stanowi punkt wyjścia 
do rozważań podjętych w niniejszym artykule i sformuło-
wania twierdzenia, o „tragedii zasobów niczyich”. Tym sa-
mym przyjęto tezę, że zamierzone działania wywołują nie-
zamierzone skutki, ze względu na fakt, że dobra, których 
dotyczą, są niczyje.

Celem artykułu jest po pierwsze, falsyfikacja tezy Har-
dina poprzez wykazanie, że to co nazywa on wspólnotą 
jest w rzeczywistości zasobem dóbr niczyich, a po drugie 
wyjaśnienie istoty różnicy między zasobami rzeczywistymi 
wykorzystywanymi przez zbiorowości a zasobami cyfrowy-
mi tworzonymi w cyberprzestrzeni Internetu. Realizacja tak 
określonego celu implikuje dodatkowo tezę głoszącą, że za-
soby cyfrowe w swej naturze nie mogą być niczyje, gdyż 
cyberprzestrzeń nie jest bytem zastanym, lecz stworzonym. 
Ponadto jej symboliczny charakter (abstrakcyjny) wpływa 
na efektywność stosowanych w stosunku do cyfrowych 
wspólnot regulacji, co de facto zapobiega występowaniu 
tragedii.

Wspólnota a zasoby niczyje

Potoczne rozumienie słowa „wspólny” oznacza „nale-
żący do dwu lub więcej osób”. Angielska definicja odpo-
wiednika słowa „wspólny” (ang. common) nie odbiega od 

Wstęp

Garrett Hardin pod koniec lat 60. XX wieku wprowadził 
do nauki tezę, która znana jest ogólnie pod nazwą „tragedii 
wspólnego pastwiska”. Hardin stwierdza, że indywidualnie 
racjonalne postępowanie podmiotów działających w ra-
mach wspólnoty będzie w ostatecznym rachunku prowa-
dziło do tragedii (Hardin 1968: 1244). Przy czym przez sens 
słowa „tragedia” rozumie on jako nieuniknione zdarzenie 
będące konsekwencją działań jednostkowo racjonalnych, 
które mają prowadzić do normatywnie pożądanego celu, 
a ostatecznie skutkują stanem normatywnie niechcianym. 
W inny sposób wyrażając tę myśl, dochodzi do powstania 
niezamierzonych efektów zamierzonych działań.

Hardin identyfikuje dwa czynniki tego „dramatu”. Po 
pierwsze, racjonalność indywidualną, a po drugie, wspól-
notę jako miejsce działania podmiotów racjonalnych. Tym 
samym zakłada, że podmioty działają racjonalnie w sensie, 
który wyrażał Adam Smith i prowadzone są „niewidzialną 
ręką” prowadzącą w ramach wspólnoty do rozwiązań nie-
optymalnych dla całego społeczeństwa. Ponieważ w myśl 
rozważań Smitha „każda jednostka, egoistycznie dążąc do 
zaspokojenia tylko własnych interesów, jest wiedziona – 
jakby przez niewidzialną rękę – do osiągnięcia najwyższego 
dobra dla wszystkich” (cyt. za Samuelson, Nordhaus 2006: 
63), to przyczyną zawodności jest sama forma własności, 
czyli wspólnota.

Należałoby się jednak zastanowić, czym w zasadzie 
jest „wspólnota” Hardina, i na ile jej „tragiczna” mechani-

Sławomir Czetwertyński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tragedia zasobów niczyich a gospodarka
internetowa

Tragedy of the Commons and E-commerce

This paper considers the problem of the efficiency of the 
commons in a context of the Garrett Hardin’s thesis, and the 
properties of digital resources created in the cyberspace. The di-
scourse conducted in the article is divided into two major parts. 
The first part deals with the falsification and verification of the 
Hardin’s theory, according to which the intentional actions cause 
unintentional consequences, due to the shared resources. The 
second part of the work deals with the issues related to the digi-
tal resources and factors with major importance in terms of the 
effectiveness of the common use of the resources.

Niniejszy artykuł porusza problematykę efektywności wspól-
noty w kontekście słuszności tezy Garretta Hardina oraz właściwo-
ści cyfrowych zasobów tworzonych w cyberprzestrzeni Internetu. 
Artykuł podzielono na dwie zasadnicze części. Pierwsza część 
dotyczy falsyfikacji twierdzenia Hardina oraz weryfikacji tezy gło-
szącej, że zamierzone działania wywołują niezamierzone skutki 
ze względu na fakt, że dobra których dotyczą są niczyje. Druga 
część pracy porusza kwestie związane z właściwościami cyfrowych 
zasobów oraz czynnikami mającymi istotne znaczenie w aspekcie 
efektywności wspólnego wykorzystania zasobów.S
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polskiej. Aczkolwiek, common można również rozumieć 
szerzej, jako „otwartą przestrzeń (nie ogrodzoną) w mie-
ście lub osadzie, z której może każdy korzystać (tłum. S.C.)” 
(Hornby 2010: 303). Jest to więc synonim przestrzeni 
publicznej. Z kolei przestrzeń publiczna jest konkretnie 
umocowaną normami prawnymi i/lub społecznymi formą 
wspólnoty należącej do wszystkich podmiotów danej zbio-
rowości. Ostatecznie wspólnota kształtuje się, gdy dany 
obszar lub zasób zostaje zinstytucjonalizowany w ramach 
umowy zrzeszenia. Tak więc, ze wspólnotą mamy do czy-
nienia de facto równolegle z wyodrębnianiem się państwo-
wości. W konsekwencji czego kształtuje się przymusowa 
organizacja, o określonej władzy zwierzchniej, zapewnia-
jącej wewnętrzny ład. W ramach tego ładu sformułowane 
zostają zasady przynależności i użytkowania (Zieliński 1999: 
30-33). Wbrew pozorom wspólnota w tej kwestii nie jest 
co do swej zasady różna od własności prywatnej. W obu 
przypadkach wewnętrzy ład określa odrębność danego 
zasobu (niezależnie czy przypisanego indywidualnym pod-
miotom, czy też zbiorowym, czy należy do osoby prywatnej 
czy podmiotu jakim jest państwo). Sprawa sprowadza się 
do poziomu regulacji, jaką objęty jest dany zasób, której 
przestrzeganie gwarantuje przymus państwowy. 

Można więc odróżnić wspólne zasoby od niczyich stop-
niem regulacji, jakim są objęte. I tak, w przypadku zaso-
bów niczyich, stopień regulacji jest zerowy, a w zasobach 
wspólnych stopień regulacji sprowadza się co najmniej 
do umocowania ich do określonego podmiotu zbiorowe-
go. Różnica ta wyznacza linię demarkacji między tym, co 
niczyje, a tym co jest czyjeś. Dopiero w dalszej kolejności 
poziom regulacji ustala wewnętrzny ład charakterystyczny 
dla danej wspólnoty.

W kontekście tezy Hardina, będzie ona prawdziwa, 
jeżeli zasoby są w istocie niczyje. Będzie to więc prawo 
idealizacyjne, prawdziwe tak długo, jak długo prawdziwe 
będą jego założenia o braku ustalenia się regulacji wzglę-
dem danego zasobu, który przekształci go w formę wspól-
noty. W wymiarze faktualnym, prawo „tragedii” będzie 
prawidłowe tak długo, jak regulacje nie będą miały istot-
nego oddziaływania na dany zasób. Oznacza to, że stopień, 
trafność, jakość lub egzekwowalność regulacji nie będzie 
oddziaływać na podmioty korzystające ze wspólnoty na tyle 
skutecznie, by można ją było realnie odróżnić od zasobów 
niczyich. Jednak już sam fakt przejścia od zasobów niczyich 
do wspólnych pozwala na dopasowywanie regulacji w celu 
uzyskania efektywności jej wykorzystania, tym samym za-
pobiegnięciu „tragedii”.

Problem regulacji w ramach wspólnot szerzej omawia 
Elinor Ostrom na przykładzie puli wspólnych zasobów (ang. 
common-pool resourses). Zgodnie z powołaną przez nią de-

finicją, termin „pula wspólnych zasobów” oznacza struktu-
rę zasobów naturalnych lub wytworzonych przez człowieka, 
która jest na tyle rozbudowana, że wykluczenie kogokol-
wiek z jej korzystania wiąże się z koniecznością ponoszenia 
kosztów. Nie oznacza to jednak, że wykluczenie takie nie 
jest możliwe (Ostrom 1990: 30). Co więcej, limitowanie 
udziału w wykorzystaniu zasobów stanowi podstawę ad-
ministracji, której celem jest ich efektywne wykorzystanie 
w kontekście grupy, a nie jednostki. Przy czym, nie ozna-
cza to, że limitowanie nie może dopuszczać wykorzystania 
zasobów wspólnej puli jedynie przez jeden podmiot. Taki 
wybór musi prowadzić jednak do większej efektywności 
zbiorowej, niż każdy inny.

Dylemat poziomu limitów determinujący alokację zaso-
bów wspólnej puli nie może być rozwiązany „smith’owską” 
niewidzialną ręką. Abstrahując od prawdziwości tez Smi-
tha, sformułowana przez niego mechanika jest niezwykle 
kusząca, gdyż zakłada zasadniczo „automatykę” działania 
mechanizmu rynkowego. Podobnie tragedia zasobów ni-
czyich dokonuje się bez niczyjej zgody. W jednym i drugim 
przypadku wynika to z działań jednostek, które nie dążą 
świadomie do holistycznego celu. Precyzując tę myśl, indy-
widualistyczna racjonalność determinuje holistyczny wynik. 
Odwrotna sytuacja występuje w przypadku zasobów wspól-
nej puli, gdzie na wynik wpłynąć ma normatywna regulacja. 
Posłużono się w tym przypadku sformułowaniem „norma-
tywna”, ponieważ regulacje mogą być wprowadzone w celu 
osiągnięcia wyników nie tyle optymalnych, co pożądanych.

Jeżeli założyć, że na osi wyników wykorzystania zaso-
bów (o chwilowo nieokreślnej własności) na jej początku 
znajduje się wynik zbiorowo najmniej efektywny („tragicz-
ny” lub zerowy), a następnie efektywny rynkowo, to regu-
lacje w stosunku do zasobów powinny dawać wynik co naj-
mniej rynkowy. W innym przypadku, należałoby wspólne 
zasoby sprywatyzować i pozostawić alokację mechanizmo-
wi rynkowemu lub też dostosować regulacje, przyjmując 
założenie o możliwości osiągnięcia zakładanych wyników.

Dylemat regulacji pozostawia więc wiele niewiado-
mych i jest wyraźnie zabarwiony normatywnym podej-
ściem, które zależy od miejsca i czasu. W różnych warun-
kach otrzymany dzięki regulacji wynik może być oceniany 
różnie. Ten relatywizm w połączeniu z niemożliwością prze-
widzenia wszystkich skutków wprowadzonych regulacji 
sprawia, że rozstrzygnięcie dylematu regulacji jest w prak-
tyce niezwykle trudne. Niejednokrotnie te same mechani-
zmy limitacji i regulacji mogą przynieść różne efekty w za-
leżności od czasu i miejsca ich zastosowania.

Gdyby administracja wspólnotą była sprawą prostą 
i dawała odpowiednie wyniki, powinna ona w toku prze-
kształceń historycznych wyprzeć inne formy wykorzystywa-
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nia zasobów. Tak się jednak nie dzieje, gdyż administracja 
z racji swojej subiektywności bywa zabarwiona kwestiami 
ideologicznymi lub wyraźnie narażona na oddziaływa-
nie czynników, które George A. Akerlof i Robert J. Shiller 
określają jako zwierzęce instynkty (Akerlof, Shiller 2010). 
I chociaż czynniki te również oddziałują na podmioty funk-
cjonujące w warunkach rynkowych, to raczej należałoby 
im przypisać powstawanie zawodności rynku związanych 
głównie z regulacjami.

O ile subiektywizm, ideologię oraz zwierzęce instynkty 
są niezmienne to sam zasób musiałby mieć cechy charak-
terystyczne, by jego administracja była skuteczniejsza niż 
niewidzialna ręka. Stąd wniosek, że zasoby wspólnej puli 
w przestrzeni cyfrowej są w swej charakterystyce inne. Ina-
czej cyberprzestrzeń nie powinna dostarczać przykładów 
na skuteczność wykorzystania zasobów wspólnie, zamiast 
prywatnie.

Cyfrowe zasoby wspólnej puli w Internecie

Zasoby wspólnej puli definiowane jako struktura zaso-
bów wytworzonych przez człowieka obejmują również te 
powstałe w przestrzeni Internetu. Jednak w kontekście zaso-
bów wspólnej puli zwykle rozważania związane są z dobrami 
fizycznymi, a więc rzadkimi w ujęciu ekonomicznym. Mimo 
wyjątków, takich jak dobra wolne, ogólnie wszystkie dobra, 
które można wytworzyć z użyciem zasobów wspólnych, są 
skończone. Właśnie na tej charakterystyce bazują rozwa-
żania Hardina, który w założeniach pierwotnych do swojej 
tezy, podkreśla rzadkość zasobów należących do wspólnoty 
(lub niczyich w kontekście wcześniejszych rozważań) (Hardin 
1968: 1243). Jednak jako pulę wspólnych zasobów można 
traktować również bardziej abstrakcyjne twory produkcji 
mentalnej. Przez produkcję mentalną należy rozumieć taką, 
która opiera się na procesach intelektualnych, pobudza 
wzrost kreatywności i poszerza sferę mentalną społeczeń-
stwa (Dordick, Wang 1993: 37-38). Twórca tej koncepcji, Ta-
deo Umesao, będący jednym z prekursorów społeczeństwa 
informacyjnego, produkcję mentalną wiązał bezpośrednio 
z tworzeniem, przetwarzaniem oraz rozpowszechnianiem 
informacji. W ujęciu społeczeństwa informacyjnego zasoby 
wspólnej puli mogą tworzyć również informacje (w formie 
uszeregowanej rozumiane jako wiedza).

Informacja z kolei jest podstawą funkcjonowania In-
ternetu. Stanowi zarówno jego budulec, jak i nośnik. Po-
wstające w Internecie zasoby mają więc postać informacji, 
a więc nie rzeczywistych dóbr, lecz abstrakcyjnych. W swojej 
istocie dobra informacyjne różnią się od dóbr rzeczywistych 
(fizycznych) rzadkością występowania. Jeżeli dwa podmioty 
posiadają po jednym dobrze rzeczywistym i dokonają ich 

wymiany, to w jej konsekwencji każdy z nich nadal ma po 
jednym dobrze. Natomiast, jeżeli każdy z nich wymieni się 
informacją, to każdy z nich będzie posiadał już dwie infor-
macje. Podobna sytuacja występuje w przypadku dóbr in-
formacyjnych, aczkolwiek wymagane jest tu pewne uściśle-
nie. Otóż każde dobro informacyjne składa się z informacji 
sensu stricte oraz nośnika. W tradycyjnym ujęciu nośnikiem 
jest książka, a informacją jej treść. Informacją może być rów-
nież utwór muzyczny, a nośnikiem płyta lub dzieło filmowe, 
którego nośnikiem jest celuloid. W takim przypadku wymia-
na informacji ściśle wiąże się z wyminą nośnika. Tak więc, 
w przytoczonym powyżej przykładzie, po wymianie każdy 
podmiot posiada na powrót jedną kopię książki, płyty lub 
taśmy filmowej. I chociaż w jego umyśle może pozostać wra-
żenie, jakie dostarcza dane dobro informacyjne, to przestaje 
być jego właścicielem. Oznacza to, że przeniesienie ogól-
nej właściwości informacji do mnożenia się, niekoniecznie 
w praktyce gospodarczej, może być prawdziwe. W pewnym 
sensie winę za to ponosi właśnie nośnik, który należy do puli 
rzadkich zasobów.

Sytuację tą zmienia Internet, który sam w sobie jest 
nośnikiem, a można nawet posunąć się do stwierdzenia, że 
stanowi magazyn informacji. Rozważania na temat rzadkości 
w Internecie należałoby sprowadzić do kwestii kosztów cy-
frowych dóbr informacyjnych. Są one różnie rozumiane oraz 
różnie definiowane. David Begg, Stanley Fischer i Rudiger 
Dornbusch określają je mianem e-produktów (Begg, Fischer, 
Dornbusch 2007: 430), Carl Shapiro i Hal R. Varian dobrami 
informacyjnymi zapisanymi w postaci ciągu bitów (Shapiro, 
Varian 2007: 15), natomiast Chris Anderson po prostu pro-
duktami wirtualnymi (Anderson 2008: 132). Zróżnicowanie 
w nazewnictwie wynika przede wszystkim z odmiennych po-
dejść analitycznych prezentowanych przez poszczególnych 
autorów. Jednakże niezależnie od nazwy, chodzi o ten sam 
rodzaj dóbr. Określenie „produkty wirtualne” jest zdecydo-
wanie najtrafniejsze, gdyż słowo „wirtualny” oznacza byty 
pozorne, stworzone w umysłach ludzi, a następnie odwzoro-
wane w pamięci komputerów (Rysiewicz 1959: 702). Bardzo 
trafnie oddaje to charakter cyfrowych dóbr informacyjnych 
istniejących w cyberprzestrzeni Internetu.

Koszty związane z powstawaniem produktów wirtual-
nych wynikają z procesu ich produkcji. Przebiega on dwueta-
powo. Pierwszy etap określa się mianem fazy wytworzenia, 
czemu towarzyszą koszty wytworzenia. Drugi etap to faza 
reprodukcji, której analogicznie towarzyszą koszty reproduk-
cji (Shapiro, Varian 2007: 15; Shy 2001: 53).

Faza wytwarzania w swojej istocie nie odbiega od pro-
dukcji tradycyjnej. Można ją analizować w tych samych ka-
tegoriach, co każdą produkcję dóbr informacyjnych. Wiąże 
się ona z ponoszeniem kosztów stałych (nie zwiększają się 
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w fazie reprodukcji), przy czym istotnym jest, iż koszty te 
mają zwykle formę kosztów utopionych. Wynika to z fak-
tu, że w tej fazie powstają treści, które nierzadko nie mogą 
być wykorzystane w sposób inny, niż z góry zamierzony (Shy 
2001: 53). Wszystko to, co może stanowić o jej specyfice jest 
większą swobodą w jej organizacji czasowo-przestrzennej. 
Zagadnienie to zostanie poruszone w dalszej części artykułu.

Faza reprodukcji jest natomiast odmienna od tradycyj-
nego procesu produkcji dóbr informacyjnych. Towarzyszą-
ce jej koszty reprodukcji są obiektywnie niezwykle niskie 
i w swojej naturze odpowiadają kosztom krańcowym. Już 
w przypadku dóbr informacyjnych (rzeczywistych/fizycz-
nych), Yannis Bakos i Erik Brynjolfsson zdefiniowali je jako 
dobra „o zerowych lub bardzo niskich kosztach marginal-
nych produkcji” (Bakos, Brynjolfsson 1999: 1616; Ba kos, 
Brynjolfsson 2000: 64). A przed nimi, Stan J. Liebowitz wska-
zał, że dobra informacyjne są kosztowne w produkcji i nie-
zwykle tanie w kopiowaniu (Liebowitz 1985). W przypadku 
produktów wirtualnych zależność ta jest jednak zdecydo-
wanie bardziej jaskrawa. To, co dla Bakosa, Brynjolfssona 
i Liebowitza stanowiło niezwykle niskie koszty krańcowe, 
w przypadku produktów wirtualnych jest relatywnie bar-
dzo wysokie. Jeżeli za dobro informacyjne uznać na przy-
kład książkę, to koszty reprodukcji (krańcowe) związane 
są z drukiem książki – papier, tusz, maszyny i organizacja. 
W zasadzie koszty krańcowe zostały związane z całą funkcją 
produkcji. Koszty stałe związane z organizacją, koszty zmien-
ne zależne od wielkości nakładu i oczywiście kapitał trwały 
pod postacią maszyn. Jeżeli natomiast analizować powsta-
wanie „e-booka”, to o ile faza wytworzenia jest taka sama, 
to faza reprodukcji jest zdecydowanie bardziej uproszczona. 
Koszty reprodukcji (krańcowe) ograniczają się do aktu ko-
piowania na odległość – poprzez Internet. Nie ma w tym 
przypadku konieczności wyrafinowanej organizacji procesu 
produkcyjnego. W praktyce sprawa sprowadza się do ser-
wera podłączonego do Internetu oraz zwykle stałych opłat 
nie związanych bezpośrednio z ilością utworzonych kopii. 
Co więcej, Oz Shy zwraca uwagę, że koszty reprodukcji po-
wstają nie tyle podczas tworzenia kolejnych egzemplarzy, co 
w trakcie dostarczenia produktu wirtualnego do odbiorcy 
(Shy 2001: 53). W pewnym sensie pracownikiem tworzącym 
nowy egzemplarz produktu wirtualnego jest jego odbiorca. 
Wywołanie akcji kopiowania poprzez Internet spowodowa-
ne jest działaniem odbiorcy. Praktycznie pozostałe czynności 
odbywają się automatycznie i nie towarzyszą im dodatko-
we koszty. W takim ujęciu można stwierdzić, że koszty krań-
cowe produktów wirtualnych są tak niskie, że nieistotne 
w rozważaniach. Nie są co prawda zerowe, jednak ich po-
ziom nie wpływa na decyzję oferenta (producenta) co do 
ich udostępniania. Oznacza to, że nie są one podstawą do 

określania poziomu podaży danego produktu wirtualnego. 
W zasadzie dopóki istnieje zapotrzebowanie na dany pro-
dukt istnieje również możliwość jego udostępnienia.

Rozważania na temat kosztów krańcowych produktów 
wirtualnych prowadzą do następujących wniosków. Po 
pierwsze, nieistotność tych kosztów sprawia, że cyfrowe 
zasoby wspólnej puli są w praktyce nieograniczone.1 Prawie 
zerowe koszty krańcowe implikują rozrzutność w powielaniu 
produktów wirtualnych, czyli korzystania z zasobów wspól-
nej puli. Po drugie, działania indywidualne nie obciążają 
w istotny sposób zbiorowości. Każdy podmiot korzystający 
z cyfrowych zasobów wspólnej puli obciąża pozostałych jej 
użytkowników kosztami krańcowymi, które z racji swej nie-
istotności, są dla nich nieodczuwalne.

W takim ujęciu „tragedia” w ogóle nie może nastą-
pić. Jednak dotyczy to jedynie korzystania ze wspólnych 
zasobów. W przypadku realnego świata zasoby mogą być 
zastane, a w przypadku Internetu zawsze są sztucznie wy-
tworzone. Musi więc istnieć faza wytworzenia, która jak już 
pisano, wiąże się z konkretnymi kosztami – faza ta właśnie 
musi podlegać regulacji, gdyż inaczej nastąpiłaby tragedia 
zasobów niczyich, gdyż wiąże się ona z ponoszeniem kon-
kretnych nakładów, tak jak to ma miejsce w gospodarce 
tradycyjnej.

Tworzenie się cyfrowych
 zasobów wspólnej puli

Tak jak formowaniu się wspólnot w świecie rzeczywi-
stym towarzyszy proces tworzenia się społeczeństwa wraz 
z ich aspektami instytucjonalnymi, tak z powstawaniem cy-
frowych wspólnot związane jest tworzenie się licencji na ich 
wykorzystanie. O ile licencje potencjalnie mogą ograniczać 
zasięg wspólnoty, to w najszerszym ujęciu wspólnoty two-
rzone są w ramach globalnej populacji. Tego rodzaju licencje 
określa się mianem copyleft. Koncepcja copyleft ma na celu 
uniemożliwienie wykluczenia kogokolwiek z konsumpcji pro-
duktów wirtualnych będących cyfrowym zasobem wspól-
nym. W pewnym sensie jest to odwrotnością copyright – 
praw autorskich, które ograniczają warunki użytkowania 
(Benkler 2008: 81).

Do rodziny licencji copyleft należą między innymi Po-
wszechna Licencja Publiczna GNU2, Licencja Wolnej Do-
kumentacji GNU oraz Licencja Wolnej Sztuki. Prócz wyżej 
wymienionych są jeszcze licencje akademickie (na przykład 
Berkeley Software Distribution, MIT License, Apache License) 
oraz licencje Creative Commons o bardziej restrykcyjnych 

1 Teoretycznie można je wyczerpać, jednak w praktyce taka możliwość 
jest niespotykana.
2 GPL GNU – General Public License GNU’s not Unix.
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warunkach. Te ostatnie stanowią kompromis między nie-
ograniczonym wykorzystaniem zasobów wspólnych, a uty-
litarnymi celami ich twórców (Rosen 2005: 69). Licencje te 
nie do końca odpowiadają koncepcji copyleft, jednak ich 
pominięcie było niemożliwe ze względu na powszechność 
ich wykorzystania w praktyce.

Budowanie cyfrowych zasobów wspólnych byłoby nie-
możliwe bez zastosowania tego rodzaju rozwiązania insty-
tucjonalnego. Wynika to z faktu, że powstają one najczęściej 
poprzez proces produkcji partnerskiej. Yochai Benkler, będą-
cy twórcą tego pojęcia, jego sedno definiuje jako „podzbiór 
działań produkcyjnych opartych na wspólnocie” (Benkler 
2008: 78; zob. rów. Benkler, Nissenbaum 2006). W procesie 
produkcji partnerskiej powstają takie zasoby jak Wikipedia 
lub system operacyjny GNU Linux.

Aby produkcja partnerska mogła przebiegać bez zakłó-
ceń muszą być spełnione trzy warunki. Po pierwsze, proces 
musi być podzielny na moduły. Każdy moduł musi być moż-
liwy do opracowania niezależnie od innych – na przykład 
hasło na Wikipedii lub fragment kodu źródłowego GNU Li-
nux. Po drugie, moduł musi być względnie nieduży, tak aby 
jego opracowanie nie wiązało się ze zbyt dużym zaangażo-
waniem nakładów poszczególnych uczestników. Po trzecie, 
koszt integracji modułów musi być niski (Benkler, Nissen-
baum 2006: 400-401).

Wszystkie te warunki związane są z faktem, że w pro-
cesie produkcji partnerskiej uczestnictwo jest dobrowolne 
i nieodpłatne. Jeżeli któryś z tych warunków nie byłby speł-
niony, proces nie mógłby zajść ze względu na zbyt niską mo-
tywację potencjalnych uczestników (Czetwertyński 2011).

Podsumowanie

Tragedia zasobów niczyich w przypadku cyfrowych za-
sobów wspólnej puli, nie występuje z dwóch zasadniczych 
przyczyn. Po pierwsze, zasoby cyfrowe nie są niczyje. Nie 
stanowią one dóbr wolnych, zastanych w otaczającym nas 
środowisku naturalnym, lecz powstają w sztucznie wytwo-
rzonej cyberprzestrzeni. Ich tworzeniu towarzyszy instytu-
cjonalizacja poprzez licencje, którymi są objęte. Oznacza to, 
że od początku ich istnienia objęte są regulacjami, w tym 
przypadku uniemożliwiającymi wykluczenie.

Po drugie, cyfrowe zasoby nie są wyczerpywalne w ta-
kim stopniu jak zasoby realne. Nie generują istotnych kosz-
tów, którymi obarczeni byliby inni użytkownicy. Ta zasadni-
cza różnica sprawia, że w stosunku do cyfrowych zasobów 
wspólnej puli nie występuje konsumpcja konkurencyjna, 
a działania indywidulane nie przekładają się na płaszczyznę 
holistyczną w sposób negatywny. System regulacji zapobie-
ga również zawłaszczeniu zasobów przez pojedyncze osoby 

na płaszczyźnie prawnej. Na płaszczyźnie fizycznej jest to 
zadanie niezwykle trudne, ponieważ produkty wirtualne są 
jednakowe – każda kopia jest dokładnym odwzorowaniem 
poprzedniej. Inaczej mówiąc, aby zablokować korzystanie 
z zasobu należałoby wykasować wszelkie kopie produktu 
wirtualnego, co z praktycznego punktu widzenia jest przed-
sięwzięciem karkołomnym.

Podsumowując rozważania, cyfrowe zasoby wspólnej 
puli nie mogą być niczyje, a ich regulacja jest o tyle ułatwio-
na, że ich rzadkość nie jest ograniczona fizyczną postacią. 
Oznacza to, że dopasowanie regulacji jest w tym przypadku 
zdecydowanie prostsze, gdyż limitacja nie jest stricte ko-
nieczna. W przypadku licencji Creative Commons występują 
ograniczenia odnośnie komercyjnego wykorzystania zaso-
bów, ale nawet złamanie tych zasad nie tworzy kosztów dla 
innych użytkowników – aczkolwiek stanowi złamanie posta-
nowień regulacji. W przypadku realnych zasobów mogłoby 
to prowadzić do tragedii, a w tym przypadku konsekwencje 
dla wspólnoty są mniej zgubne.
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Wstęp

Biznes internetowy to największy stymulator rozwoju 
gospodarki, który wyzwala olbrzymie pokłady ludzkiej ini-
cjatywy i przedsiębiorczości. Pojawienie się i wykorzysta-
nie technologii internetowych zasadniczo zmieniło oblicze 
handlu, marketingu, obsługi klienta, logistyki, bankowości, 
edukacji, organizacji i funkcjonowania podmiotów gospo-
darczych. Dostęp do sieci zapewnia błyskawiczny dostęp 
do informacji i za pomocą specjalnych aplikacji, pozwala 
w każdej chwili porównać oferty i wybrać najbardziej kon-
kurencyjne. Efektywnie wykorzystywane rozwiązania e-
biznesowe wpływają na zmniejszenie marż przy zakupie 
i zwiększenie jej przy sprzedaży. Na rozwiązaniach IT zysku-
je nie tylko sektor handlowy, ale także sektor bankowo-fi-
nansowy i ubezpieczeniowy (Siepracki 2000).

Pojawienie się i upowszechnienie Internetu spowodo-
wało, że technologie e-commerce stały się osiągalne nawet 
dla najmniejszych przedsiębiorstw. Rozwój teleinformatyki 
spowodował wdrażanie nowych metod, zarówno komuni-
kacji z potencjalnym klientem, jak i sprzedaży swoich pro-
duktów i usług drogą elektroniczną. Zastosowania teleinfor-
matyczne w systemach obsługi dostawców, dystrybutorów 
i klientów doprowadziły do (Goliński 1999):

• zredukowania „papierkowej roboty” i związanych z nią 
kosztów;

• zwiększenia wydajności transakcji handlowych;
• polepszenia kontroli nad stanami materiałowymi i ka-

nałami dystrybucji;
• poprawienia stosunków dostawców i odbiorców;
• bardziej elastycznej reakcji na potrzeby klientów;
• podziału zasobów i ryzyka działalności gospodarczej.

Celem artykułu jest ukazanie, jak wykorzystanie tech-
nologii internetowych zmieniło oblicze marketingu, obsługi 
klienta, logistyki a w szczególności handlu oraz ekonomicz-
nych skutków zastosowań teleinformatycznych w handlu 
elektronicznym.

Skutki społeczno-ekonomiczne
 zastosowań teleinformatycznych w handlu 

elektronicznym

Obecnie istotny wpływ na ocenę skutków ekonomicz-
nych w działalności handlowej ma Internet. Kluczową kwe-
stią jest określenie, w jaki sposób sieć oddziałuje na pięć sił 
konkurencyjnych Michaela E. Portera. Według paradygma-
tu Portera strukturę sektora wyznacza pięć podstawowych 
sił konkurencyjnych, które łącznie warunkują rentowność 
sektora. Są to:

• siła dostawców;
• siła nabywców;
• groźba substytucyjnych produktów;
• groźba nowych wejść;
• rywalizacja obecnych konkurentów.

Siła przetargowa dostawców będzie mocna wówczas, 
kiedy będą oni mogli narzucać wysokie ceny lub obniżać 
jakość swoich towarów czy usług. Jednym ze źródeł ich siły 
są informacje na temat produktów, cen i kosztów, którymi 
dysponują wyłącznie sami dostawcy.

Internet znacznie osłabia pozycję dostawców w sekto-
rze, gdyż ułatwia nabywcom dostęp do zasobów informa-
cji o dostawcach, produktach i cenach. Ponadto umożliwia 
dokonywanie analiz ofert, pozwalających na optymalizację 
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na inne dobra i usługi materialne za pośrednictwem 
pieniądza kruszcowego;

• handel nowożytny - wymiana dóbr i usług materialnych 
na inne dobra i usługi materialne za pośrednictwem 
monet lub pieniądza papierowego;

• handel elektroniczny - wymiana dóbr i usług material-
nych na inne dobra i usługi materialne lub niematerial-
ne za pośrednictwem pieniądza elektronicznego.

Ostatnim etapem historycznym, jak dotąd, jest etap 
handlu elektronicznego. Oparty na przedstawieniu pro-
duktów i usług w postaci cyfrowej, takich jak: tekst, wideo, 
dźwięk, zdjęcia. Stwarza to nowe możliwości szybkiego 
przesyłania i odbioru danych, ich kompresji, umieszczania 
i sortowania w bazach danych, tworzenia nieograniczonej 
liczby doskonałych kopii dla odbiorcy masowego, jak i ła-
twego wykonywania zindywidualizowanych produktów dla 
pojedynczych klientów.

Teleinformatyka sprawiła, że obraz handlu tradycyj-
nego zmienił swoją strukturę, stał się bardziej płynny i dy-
namiczny. Tradycyjny rynek rozróżnia dostarczycieli treści 
- informacji, metodologii, wiedzy (np. oprogramowanie 
komputerowe) i dostarczycieli formy – infrastruktury, za 
pomocą której może być dostarczona lub wykorzystana (np. 
komputery). Teraz sukces zależy od połączenia obu aspek-
tów razem. Minimalizuje to bowiem atak ze strony konku-
rencji. Wiele firm świadczących usługę sprzedaży stosuje 
sprzedaż łączoną. Bardzo dobrze to widać na przykładzie 
sprzedaży komputerów, gdzie poza samym komputerem 
otrzymuje się również odpowiednie do niego oprogramo-
wanie.

Tradycyjna gospodarka uległa przemianie, gdzie tempo 
rozwoju produktów i usług było małe ze względu na długi 
cykl opracowywania i życia produktów. Teraz nastąpił szyb-
ki rozwój produktów i usług wraz z ciągłym ulepszaniem. 
Cykl opracowywania i życia produktów może trwać kilka 
miesięcy. Tempo zmian wywołane jest przez zmieniający 
się rynek, ale także przez zastosowanie odpowiednich me-
tod i narzędzi, które w znaczący sposób mogą usprawnić 
poznanie potrzeb klienta, zwiększyć wydajność procesu 
wytwarzania oraz wspomóc sprzedaż produktu i jego póź-
niejszy serwis. Główną rolę odgrywa tu wymiana informacji 
pomiędzy partnerami w biznesie, ale także i z klientami.

Do kolejnych aspektów społeczno-ekonomicznych za-
liczyć należy ewolucję relacji firmy z pracownikami. Dzięki 
rozwiązaniom teleinformatycznym ciągłym przemianom 
ulega rynek pracy. Wykształciły się nowe zawody, zmienił 
się czas przebywania pracownika w firmie, przekształce-
niom uległy stosunki pracodawcy z podwładnymi (Cellary 
2002).

wyboru przez nabywcę. Powoduje także, że nabywcy zlo-
kalizowani w jakimś regionie geograficznym nie są już zdani 
wyłącznie na lokalne źródła dostawy. 

E-gospodarka spowodowała, że granice sektorowe ze 
statycznych zmieniły się w dynamiczne. W przeszłości kon-
kurencja dotyczyła pojedynczego sektora i jej granice były 
zdefiniowane. Obecnie w gospodarce elektronicznej grani-
ce te uległy delimitacji, a konkurencja odbywać się może 
ponad granicami sektorów.

Internet stał się nośnikiem zagrożenia związanego 
z produktami substytucyjnymi. Zwiększył on szansę dotar-
cia do substytutu, zasobów informacji, ułatwił i przyspieszył 
prace nad nowymi, lepszymi właściwościami produktów 
oraz stał się jego kanałem dystrybucji.

W warunkach gospodarki elektronicznej, siła oddzia-
ływania barier wejścia ulega osłabieniu. Podstawą decyzji 
o wejściu do danego sektora jest przede wszystkim przeko-
nanie, że istnieją realne szanse na osiągnięcie zysków. Sytu-
acja ta wymaga pewnej wiedzy o kosztach i cenach przed-
siębiorstw już obecnych w sektorze. Firmy wchodzące do 
sektora mogą w łatwy sposób uzyskać takie informacje za 
pośrednictwem Internetu. Powoduje to jednocześnie sto-
pień zagrożenia ze strony nowych konkurentów. Internet 
łagodzi bariery kapitałowe, a także obniża koszty transak-
cyjne, czyli koszty poszukiwania, koordynacji i monitorowa-
nia partnerów handlowych, czego odzwierciedleniem jest 
konkurencyjność cen produktów. 

Internet stał się katalizatorem zmian relacji miedzy pro-
ducentem a klientem. To dzięki bogactwu informacji, klient 
stał się bardziej świadomy swoich potrzeb i preferencji czy 
możliwości wyboru. Klienci zyskują coraz większą władzę 
w zakresie definiowania i tworzenia produktu. W gospo-
darce elektronicznej klient zarządza producentem, a ściślej 
relacjami, jakie kształtują się między nimi (Dembińska-Cy-
ran 2003).

Do głównych skutków społeczno-ekonomicznych za-
stosowań teleinformatycznych w handlu elektronicznym 
należy przede wszystkim zaliczyć ewolucję:

• natury produktów i usług;
• relacji firmy z pracownikami;
• relacji firmy z klientami;
• relacji firmy z konkurentami.

Już na podstawie etapów historycznych ewolucji, w za-
kresie natury produktów i usług, można zobaczyć jak prze-
biegała ich zmiana, od wymiany barterowej aż do handlu 
elektronicznego (Niedźwiedziński 2005):

• barter - wzajemna wymiana dóbr i usług material nych 
na inne dobra i usługi materialne;

• handel starożytny - wymiana dóbr i usług materialnych 
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Prowadzenie działalności handlowej w Internecie po-
woduje, że pracownicy nie muszą przebywać bezpośrednio 
w jednym miejscu. Głównie odnosi się to do formy handlu 
B2B, gdzie swoje obowiązki pracownicy mogą świadczyć na 
zasadzie telepracy. Taka forma pracy posiada wiele korzyści  
(www.eto.org.uk 2013):

• elastyczność godzin pracy;
• możliwość wykonywania pracy w domu;
• oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdy;
• obniżenie kosztów pracy (brak powierzchni biurowej);
• mniejsza absencja chorobowa;
• praca dla matek wychowujących dzieci oraz osób nie-

pełnosprawnych;
• brak zatrudnienie dodatkowego personelu np. sprzą-

taczek;
• wykorzystanie wysoko wykwalifikowanych pracowni-

ków zamieszkałych z dala od siedziby firmy.

Występują również i koszty zastosowania takiej formy 
zatrudnienia:

• posiadanie w domu komputera i dostępu do sieci;
• posiadanie umiejętności dostosowania się do nowych 

warunków;
• posiadanie zdolności pracowników do przyswajania 

nowej wiedzy z dziedziny IT;
• dodatkowe szkolenia dla pracowników.

Wraz z rozwojem tej formy handlu pojawiły się nowe 
nadzieje, ale i także obawy. Pracownicy, obawiają się 
przede wszystkim bycia pracownikiem drugiej kategorii 
w przedsiębiorstwie, który nie pozostaje w stosunku oso-
bistym z przełożonymi i współpracownikami. Nie tylko ze 
strony pracowników, ale i managerów budzi obawy kon-
trola, jak i samoorganizacja pracy pracowników (Fukuyama 
2000).

Następnym aspektem społeczno-ekonomicznym jest 
ewolucja relacji firmy z klientami. W tradycyjnym handlu 
przekaz marketingowy ma charakter jednokierunkowy na-
stawiony na masowego klienta. Potrzeby klientów są dla 
sprzedawców nierozróżnialne. Dlatego sprzedawcy nasta-
wiają się na identyfikację produktu cieszącego się najwięk-
szym zainteresowaniem wśród klientów. Kolejnym etapem 
jest już tylko odpowiednia promocja nastawiona na maso-
wego klienta.

W handlu elektronicznym przekaz marketingowy na-
stawiony jest na przekaz pomiędzy sprzedającym a klien-
tem. Powstaje indywidualny profil każdego klienta umoż-
liwiający dostosowanie produktu do gustu klienta. Koszty 
tworzenia takiego profilu są dużo tańsze niż w przypadku 
tradycyjnego handlu. Powstaje możliwość kompletowania 

produktu z części pochodzących od różnych producentów, 
zamawianych zgodnie z potrzebami klientów. Klienci mogą 
swobodnie kreować dostawy i dostosowywać swoje gusta 
do zmieniających się potrzeb. Zasadniczą różnicą pomię-
dzy e-handlem, a handlem tradycyjnym jest zmniejszenie 
się dystansu pomiędzy sprzedawcą, a klientem oraz wy-
eliminowanie pośredników w transakcjach. Zmieniły się 
również oczekiwania klientów wobec dostawców. Klienci 
mogą szybko i łatwo sprawdzić ofertę innych dostawców 
i wybrać tę odpowiednią dla siebie. 

Dziedziną, która zaliczana jest do głównych aspektów 
społeczno-ekonomicznych podczas wdrażania technolo-
gii sieciowych jest ewolucja relacji firmy z konkurentami. 
Niezależnie od rodzaju gospodarki każda firma z chęcią 
pozbyłaby się konkurencji. W przypadku e-handlu pozby-
cie się konkurencji jest niemożliwe. Stwarza on możliwość 
dostępu do wielu klientów poprzez sieć, i co za tym idzie 
pojawia również się globalna konkurencja. Zwiększają się 
możliwości dotarcia do większej ilości klientów, ale i od-
wrotnie, dotarcie klientów do większej ilości firm. 

Rozwój technologii informacyjnych wpłynął także na 
wprowadzenie reform liberalizujących regulacje w sekto-
rze telekomunikacyjnym. W krajach, w których do tej pory 
państwowe przedsiębiorstwo sprawowało kontrolę nad 
usługami telekomunikacyjnymi musi się zacząć liczyć z kon-
kurencją. Konkurencja ta powoduje, że znacznie podniósł 
się poziom usług, a cena znacząco spadła. Co za tym idzie 
zwiększył się popyt na nowe usługi, a on wygenerował po-
pyt na wysokiej jakości sprzęt telekomunikacyjny i będzie 
powodował dalszy rozwój nowych technologii (Niedźwie-
dziński 2004).

Czynniki wpływające na rozwój 
handlu elektronicznego

Forma handlu elektronicznego jest relatywnie mło-
da. Dopiero od ponad dekady internauci mają możliwość 
sprzedawania i kupowania za pośrednictwem sieci. 

Jednym z dwóch głównych czynników, które mają 
ogromny wpływ na rozwój handlu elektronicznego jest ilość 
internautów. Drugim czynnikiem jest indeks aktywności, 
czyli stażu korzystania z globalnej sieci oraz zawansowania 
i biegłości w wykorzystywaniu Internetu oraz narzędzi, któ-
re oferuje sieć. 

Tabela 1 przedstawia ilość internautów na dzień 30 
czerwca 2012 roku w Europie, Ameryce Południowej i Azji.
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Tabela 1. Liczba internautów na dzień 30.06.2012 roku 
w Europie, Ameryce Południowej i Azji

Liczba
internautów Europa Ameryka

 Północna Azja

Liczba
internautów 

w mln
518,51 273,78 1.076,10

Udział %
 w populacji 63,50 78,60 27,50

Źródło: http://www.internetworldstats.com [12.01.2013].

Według prognoz, w 2012 roku światowym liderem 
w sprzedaży online w sektorze B2C nadal pozostanie Ame-
ryka Północna z udziałem 33,4% (wykres 1). Na drugim 
miejscu plasują się regiony Azji i Pacyfiku, na czele z prężnie 
rozwijającymi się Chinami - 31,1%. Kolejne miejsce zajmuje 
Europa, która stanowi w sumie 30,2% wartości światowego 
e-commerce.

Wykres 1. Prognozowany udział w sprzedaży e-commerce na 
świecie w 2012 roku (w %)

Źródło: http://www.ekomercyjnie.pl/prognozy-dla-rynku-e-
commerce-na-lata-2012-2016-polska-europa-swiat/ [10.01.2013].

Prognozowany udział w sprzedaży e-commerce na 
świecie w 2013 i 2016 roku przedstawia wykres 2. Nie-
znaczny wzrost odnotuje Ameryka Południowa, gdzie 
udział sprzedaży online wyniesie 3,4%. Sytuacja na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce także będzie się poprawiała - tam 
e-sprzedaż będzie stanowiła 1,9% światowego rynku.

Wykres. 2. Prognozowany udział w sprzedaży e-commerce na 
świecie w 2013 i 2016 roku (w %)

Źródło: http://www.ekomercyjnie.pl/prognozy-dla-rynku-e-
commerce-na-lata-2012-2016-polska-europa-swiat/ [10.01.2013].

Jednak w latach 2013-2016 możemy oczekiwać znaczą-
cych zmian (wykres 2). Kraje Azji Wschodniej i Pacyfiku roz-
wijają się w bardzo szybkim tempie (w 2011 r. był to wzrost 
o 130%). W kolejnych latach to one powinny przejąć pozy-
cję lidera w globalnym handlu elektronicznym. Natomiast 
tak dojrzałe rynki jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania 
czy Japonia zdecydowanie zwolnią, ale nadal będą notować 
dwucyfrowy wzrost w granicach 10-15%.

Sytuacja europejskiego rynku e-commerce jest znacz-
nie lepsza niż w Ameryce Północnej. W 2011 roku wartość 
e-sprzedaży wzrosła o 18%, osiągając wartość 200,5 mld 
euro, natomiast w 2012 roku prognozuje się wzrost na po-
ziomie 16%. 

Największe zainteresowanie tą formą handlu wystę-
puje niezmiennie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji, 
które razem stanowią ponad 70% europejskiego rynku e-
commerce. W 2011 roku aż 59% Europejczyków dokonało 
zakupów w sieci. Dowodzi to, że Internet stał się już nieod-
łączną częścią procesu zakupów w Europie (Prognozy dla 
rynku e-commerce… 2013).

Według raportów, analiz i prognoz różnych firm i insty-
tucji, polski rynek e-commerce jest jednym z najszybciej 
rozwijających się rynków w Europie. Już teraz 70% inter-
nautów deklaruje, że robi zakupy w sieci, wydaje na nie 
też coraz więcej. Dzięki temu polski rynek e-commerce 
(eCommerce Index - badanie przeprowadzone przez Cube-
Root) wzrósł w 2011 roku o ponad 32% i wyniósł niemal 18 
mld zł. Natomiast w roku 2012 prognozuje się zwiększenie 
wartości o 24%. 

Badania Forrester Research Centre for Retail Research 
przewidują, że polski rynek e-commerce będzie w 2012 
roku najszybciej rozwijającym się rynkiem w Europie, 
w której średnia wzrostu ma wynieść 16,1%, w Polsce nato-
miast 24% (Miliardowy e-rynek w 2012… 2013; Miliardowy 
e-rynek 2013; Miliardowy e-biznes 2013).

Sprzedaż online w 2012 roku będzie stanowić w Polsce 
tylko 3,8% całości przychodów ze sprzedaży detalicznej - 
w porównaniu z 3,1% w poprzednim roku. Jednak wzrost 
jest wyraźny. Jest to częściowo spowodowane silnym wpły-
wem całej polskiej gospodarki, która odnotowała wzrost 
4% w roku 2011, podczas gdy gospodarka Unii Europejskiej 
wzrosła tylko o 1,6% (Prognozy dla… 2013). Mimo najlep-
szej dynamiki, Polsce wciąż jednak daleko do wyników fi-
nansowych osiąganych z e-handlu w innych krajach euro-
pejskich.

Jak widać na podstawie powyższych danych rozwój 
technologii informacyjnych, globalizacji rynków spowodo-
wał, że sieć internetowa staje się narzędziem umożliwiają-
cym dotarcie do ogromnej rzeszy odbiorców. Handel online 
stał się normalnością. Początki rozwoju e-commerce to 
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przede wszystkim Stany Zjednoczone i to one górują w tej 
dziedzinie handlu, gdzie rozmieszczenie ludności powo-
duje, że kupujący są mieszkańcami miejsc znacznie odda-
lonych od wielkich aglomeracji, czy centrów handlowych. 
E-commerce posiada wiele zalet, które pomagają w jego 
dalszym, szybkim rozwoju. Jest to rynek online osiągający 
ogromną dynamikę wzrostu i zapewnia (Konikowski 1999):

• szybki wzrost handlu;
• wzrost dochodu przypadającego na zamówienie;
• przewagę nad konkurencją;
• sprzedawcom posiadającym znak firmowy i odpowied-

nią infrastrukturę większą reklamę;
• firmom otwierającym swoją sprzedaż w sieci wyrobie-

nie własnej marki;
• firmom prowa dzenie agresywnych kampanii reklamo-

wych i marketingowych;
• sprzedawcom online możliwość budowania komplek-

sowych baz klientów.

Sprzedaż online jest branżą młodą, ale podobnie jak 
w sprzedaży offline pojawiają się zależności pomiędzy do-
chodami ze sprzedaży, a długością okresu, w którym sklep 
wirtualny jest obecny w sieci. Sklepy internetowe prowadzące 
sprzedaż w Internecie oraz sklepy z wyrobioną marką od kilku 
lat mają ogromną przewagę nad młodszą konkurencją. Głów-
nymi wyzwaniami, przed jakimi stoją sprzedawcy online to:

• zwiększanie poziomu zadowolenia klienta;
• posługiwanie się słownictwem użytkownika;
• dążenie do maksymalnej prostoty;
• eliminowanie konieczności wracania do wcześniejszych 

informacji, przypominania sobie czegoś, aby kontynu-
ować dialog z wirtualnym sprzedawcą;

• przywiązywanie klientów;
• zapewnienie klientowi kompleksowej obsługi od po-

czątku do końca transakcji;
• prowadzenie wszechstronnej polityki informacyjnej;
• zwiększenie różnorodności asortymentu towarowego;
• zapewnienie niższej ceny;
• zwiększenie obrotów;
• rozwijanie handlu interaktywnego;
• budowanie silnej marki, angażując w to cały proces sie-

ciowy, łącznie z końcowym wypełnieniem zobowiązań 
wobec klienta;

• ograniczenia technologiczne;
• wygoda zakupów przez Internet;
• rozwijanie taniej sieci dystrybucji;
• rozwiązanie konfliktów między kanałami sprzedaży;
• zapewnienie klientom bezpieczeństwa transakcji;
• zachowanie anonimowości wszędzie tam, gdzie jest to możliwe;
• przekonanie klientów do tego rodzajów zakupów.

Występują również niedoskonałości przepływu infor-
macji, jeszcze niekiedy słabe łącza oraz spore utrudnienia 
w zakupach, na które uskarżają się sprzedawcy, jak i klienci. 
Powstaje problem szczególnie dla klientów, wprowadzanie 
ciągle tych samych danych w różnych miejscach witryn in-
ternetowych. Gusta klientów, cena czy ciekawość również 
mają znaczenie. Klienci próbują znaleźć sklep internetowy, 
który najlepiej odpowiadałby ich wyobrażeniom sklepu naj-
lepiej dostosowanego do ich potrzeb, dlatego często zmie-
niają sklep. Jeszcze duża część klientów to „nowi”, którzy 
chcą spróbować nowego rodzaju zakupów, a po zaspoko-
jeniu ciekawości nie sięgają już do Internetu jako źródła 
zaopatrzenia. Klienci poszukują sklepu oferującego najniż-
szą cenę dla poszukiwanego produktu i jest im obojętne, 
w jakim sklepie (nowym, czy już odwiedzanym) cena będzie 
najniższa (Bartczak 2000, Moroz 2005, Konikowski 1999).

Działalność w Internecie pomimo wielkiej dynamiki 
wzrostu ciągle jest jeszcze młodą branżą, a jej systemy dys-
trybucji są oparte na istniejących już od dawna systemach 
offline. Potrzebna jest więc szybka i skuteczna integracja 
systemów sprzedaży internetowej z systemami dystrybucji, 
która znacznie zmniejszyłaby koszty dostaw i ceny oferowa-
nych towarów i usług.

Rozwój Internetu i nieustanny wzrost jego usprawnień 
sprawia, iż coraz częściej jest on wykorzystywany w celach 
komercyjnych. Jego ogromny zasięg i duża popularność 
sprawia, że liczba jego użytkowników cały czas rośnie. 
Ogromne nadzieje wiążą właściciele witryn sklepów inter-
netowych, ponieważ wynika to m.in. z gwałtownego wzrostu 
zainteresowania zakupami dokony wanymi w sklepach inter-
netowych.

Popularność e-commerce w Europie nie może się rów-
nać jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi, wiąże się to między 
innymi z większą niechęcią Europejczyków do sprzedaży 
wysyłkowej, większym skupieniem ludności w USA, a tak-
że z gorszą siecią telekomunikacyjną w Europie. Niemniej 
jednak prognozy dotyczące obrotów generowanych przez 
sklepy internetowe w skali globalnej są imponujące. Prze-
widują one kilkukrotny wzrost obrotów w skali globalnej 
(Idzikowski 2000).

Podsumowanie

Podsumowując, rozwój handlu internetowego posiada 
wiele korzyści, jakie stwarza ją dla przedsiębiorstw możli-
wości funkcjonowania w sieci. Należą do nich (Mielczarek 
2003):

• możliwość indywidualizacji przekazu informacji;
• interaktywność wpływająca na lepsze wykorzystywanie 

dostępnych informacji;
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• elastyczność w dostosowywaniu oferty do potrzeb 
użytkownika;

• dostępność nieograniczona ani czasem, ani przestrzenią;
• oszczędność kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.

Właściciele sklepów internetowych już teraz nie kryją 
zadowolenia, a połowa z nich otwarcie mówi o tym, że biz-
nes w Internecie opłaca się bardziej niż tradycyjny sklep. 
Przyznają jednocześnie, że aby przetrwać na rynku trzeba 
wyjść do klienta, być na bieżąco z nowinkami, poszerzać 
ofertę i proponować dodatkowe usługi. Należy także podej-
mować strategiczne decyzje, planować budżet marketingo-
wy i otwierać nowe kanały dostępu do oferty (Miliardowy 
e-rynek w 2012… 2013; Miliardowy e-rynek 2013; Miliar-
dowy e-biznes 2013).
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Internetowe serwisy aukcyjne jako forma 
promocji i e-marketingu firm i przedsiębiorstw

Internet Auction Services as a Form
 of Promotion and E-marketing of Companies

Auction services, such as for example Allegro.pl in Poland 
or eBay.com in the world, represent some of the most popular 
forms of promotion and marketing of businesses, companies and 
other entities engaged in the commercial activities on the Inter-
net. The online auctions are special places on the web that allow 
for the product promotion thanks to the constant access to their 
resources for 7 days a week and from all places at the same time. 
In addition, auction sites allow for being a part of the community 
of millions of buyers and sellers all over the world.

Serwisy aukcyjne, takie jak na przykład Allegro.pl w Polsce 
czy eBay.com na świecie to jedne z najpopularniejszych form pro-
mocji i marketingu przedsiębiorstw, firm oraz innych podmiotów 
prowadzących działalność handlową w Internecie. Prezentowana 
w nich oferta produktowa i/lub usługowa jest zarazem promocją 
wystawcy, tj. użytkownika serwisu aukcyjnego, jak również same-
go serwisu aukcyjnego. Promocja i marketing w ramach serwisów 
aukcyjnych ma szczególne znaczenie w przypadku podmiotów, 
typu sklepy internetowe, sklepy tradycyjne, indywidualni użyt-
kownicy itp., którzy rozpoczynają działalność handlową nie tylko 
w Internecie.
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Serwisy aukcyjne, takie jak na przykład Allegro.pl 
w Polsce czy eBay.com na świecie, stanowią jedne z najpo-
pularniejszych form promocji i marketingu przedsiębiorstw, 
firm oraz innych podmiotów prowadzących działalność 
handlową w Internecie. Aukcje internetowe to także jedne 
ze specyficznych miejsc w sieci, które umożliwiają promo-
cję oferty asortymentowej między innymi dzięki dostępno-
ści do niej przez całą dobę, wszystkie dni tygodnia oraz we 
wszystkich szerokościach geograficznych jednocześnie. Po-
nadto serwisy aukcyjne pozwalają na partycypację i udział 
w wielomilionowej społeczności kupujących i sprzedających 
na całym świecie. 

Jednym z zasadniczych i najważniejszych atrybutów 
serwisów aukcyjnych, niemających zastosowania w przy-
padku innych serwisów handlowych w sieci, jest możli-
wość wykorzystania narzędzi marketingu on-line także 
poza Internetem i platformą aukcyjną, tj. podczas spotkań 
użytkowników społeczności kupujących oraz sprzedają-
cych w serwisach Allegro.pl i eBay.com, jakie odbywają się 
w Poznaniu i innych miastach Polski (w przypadku serwisu 
Allegro.pl) oraz w Orlando, czy Anaheim w stanie Floryda 
(w przypadku serwisu eBay.com). 

Celem pracy jest próba wykazania, że wbrew ograni-
czeniom oraz regulaminom, jakie narzucają w stosunku do 

użytkowników internetowe serwisy aukcyjne, firmy oraz 
przedsiębiorstwa podejmujące działalność handlową w Al-
legro.pl i eBay.com starają się wykorzystać dominującą po-
zycję na rynku oraz popularność analizowanych serwisów 
do promocji swoich produktów i usług.

Internetowe serwisy aukcyjne 
– rys historyczny

Historia internetowych serwisów aukcyjnych na świe-
cie sięga drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych minionego, 
XX wieku i wiąże się z komercjalizacją i upowszechnieniem 
Internetu. Początkowo aukcje on-line przypominały po-
pularne niegdyś w Stanach Zjednoczonych „garażowe wy-
przedaże”, na których można było kupić prawie wszystko: 
używaną odzież, zabawki, meble i inne przedmioty wypo-
sażenia domu, kolekcje znaczków, książki i czasopisma itp. 

Podobnie jak w przypadku garażowych wyprzedaży, 
również w serwisach aukcyjnych oferta produktowa składa-
ła się głównie z przedmiotów używanych, bądź tak zwanych 
„nietrafionych zakupów”, stąd także ceny tych produktów 
były niższe. Jedną zasadniczą różnicą było miejsce, w któ-
rym dokonywano prezentacji ofert: w garażowych wyprze-
dażach był to z reguły podjazd lub parking przed domem, 
zaś w serwisach aukcyjnych – witryna (strona) interneto-
wa. Z biegiem czasu serwisy aukcyjne wyparły te popularne 
i cieszące się zainteresowaniem formy sprzedaży tradycyj-
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Udział serwisu aukcyjnego Allegro.pl
 w promowaniu i e-marketingu 

firm i przedsiębiorstw

Współczesne serwisy aukcyjne to dojrzałe i sprawdzone 
narzędzia handlowe. Portale te utraciły już wizerunek aukcji 
jako wirtualnego „pchlego targu”, czyli miejsca służącego 
wyprzedaży różnych przedmiotów ze strychów oraz piwnic 
i upodobniły się do wielkich wirtualnych sklepów, w któ-
rych można znaleźć niemalże wszystko. W latach 2007-2009 
około sześćdziesiąt procent obrotów internetowego handlu 
w Polsce generowały właśnie platformy aukcyjne, z czego 
ponad osiemdziesiąt procent wartości wszystkich transakcji 
przechodziło przez Allegro.pl. Na rynkach znacznie bardziej 
rozwiniętych niż Polska, aukcje internetowe stanowią tyl-
ko około dwudziestu procent łącznej sprzedaży w handlu 
internetowym. Reszta przypada na e-sklepy i inne serwisy 
związane z e-commerce (Stępnicka 2011). 

Allegro to obecnie jeden z największych i najpopular-
niejszych serwisów aukcyjnych w Polsce i Europie Środko-
wowschodniej, za pośrednictwem którego kilka milionów 
użytkowników prowadzi zorganizowaną działalność han-
dlową, jak również spontaniczną sprzedaż, tj. prowadzoną 
w sposób niezorganizowany i nieregularny. 

Serwis Allegro.pl to również zasób różnych treści two-
rzonych przez Generation C, czyli aktywnych i kreatywnych 
w swoich działaniach allegrowiczów, którzy nie tylko wyra-
żają opinie na temat cech wybieranego produktu, ale ge-
nerują pomysły, współtworzą treści oraz koncepcje nowych 
produktów. Poza stronami aukcyjnymi, zawierającymi: 
oferty sprzedaży, wykaz komentarzy, czy strony „O mnie”, 
w content serwisu wpisane są również autorskie materiały, 
które podobnie jak w serwisach: YouTube.com, Nasza – 
Klasa.pl czy Fotka.pl, zamieszczane są przez użytkowników 
w Café „Dom i Rodzina” w postaci zdjęć, linków do cieka-
wych stron internetowych, wspomnień i innych dokumen-
tów. Wiąże się to z kreatywnością, zapewniającą dowolną 
twórczość użytkowników serwisu, realizowaną głównie 
przez budowę i aranżację własnej strony, stron z oferta-
mi produktów, czy sposób, w jaki przedstawiane są opinie 
o kontrahencie. Ta partycypacja pozwala na dzielenie się 
i wymianę informacji, a także komentowanie ich i ocenia-
nie, zarówno przez twórców serwisu, adminów, jak również 
aktywnych lub biernych allegrowiczów (Stępnicka 2011). 

Działania promocyjne w serwisie obejmują wszelkiego 
rodzaju aktywność marketingową, która ma stymulować 
szybsze i większe zakupy produktów oraz usług oferowa-
nych przez użytkowników sprzedających na Allegro.pl (Dej-
naka 2007). 

nej i stały się jednymi z najczęściej odwiedzanych miejsc 
dokonywania zakupów w Internecie. 

Prawdopodobnie jednym z pierwszych przedsięwzięć 
tego typu był amerykański serwis aukcyjny eBay.com, 
utworzony w lipcu 1995 roku przez Pierre’a Omidyara 
(Afuah, Tucci 2002), należący obecnie do spółki eBay Inc. 
i będący największym serwisem aukcyjnym na świecie, po-
siadającym swoje regionalne i lokalne oddziały w ponad 
trzydziestu państwach świata, w tym także w Polsce. Każde-
go dnia na stronach serwisów firmy dostępnych jest kilka-
set milionów przedmiotów, zaś liczba osób, które korzystają 
z eBay.com i jego oddziałów stanowi jedną z największych 
wirtualnych społeczności na świecie. Jak przytacza Cheryl 
Hamilton (Hamilton 2010), w początkowym okresie istnie-
nia, roczny przychód serwisu eBay.com wynosił cztery mi-
liony dolarów i pracowało w nim 138 osób. Po wejściu na 
giełdę w 1998 roku przychody serwisu wzrosły do ośmiu 
bilionów dolarów w 2008 roku, zaś nad jego obsługą w ba-
danym okresie czuwało piętnaście tysięcy pracowników.  

W Polsce największe znaczenie wśród serwisów au-
kcyjnych odgrywa Allegro.pl, utworzone w grudniu 1999 
roku w Poznaniu przez Holendra Arjana Bakkera. Obecnie 
Allegro.pl jest liderem polskiego rynku e-commerce. W lip-
cu 2012 roku społeczność serwisu liczyła czternaście milio-
nów użytkowników, zaś każdego dnia rejestruje się w nim 
średnio pięć tysięcy nowych użytkowników. W roku 2011 
obroty serwisu wyniosły 8,6 miliarda złotych. Od stycznia 
2011 roku platforma Allegro.pl wraz z serwisami Ceneo.pl, 
Cokupić.pl, Oferia.pl, Bankier.pl, Internet Service oraz oto-
Moto utworzyły nową spółkę o nazwie Grupa Allegro sp. 
z o. o. (Wagner 2013), należącą do afrykańskiego funduszu 
medialnego Naspers Ltd. 

Poza serwisem Allegro.pl w Polsce Grupa prowadzi tak-
że serwisy aukcyjne na/w: Białorusi (Allegro.by), Bułgarii 
(Aukro.bg), Czechach (Aukro.cz), Kazachstanie (Allegro.kz), 
Rosji (Molotok.ru), Słowacji (Aukro.sk), Ukrainie (Aukro.ua) 
i Węgrzech (Teszvesz.hu). 

Aktualnie Grupa Allegro to nie tylko platforma handlo-
wa, ale również serwisy ogłoszeniowe, serwis opinii, po-
równywarka cenowa. Wszystkie usługi i serwisy skupione 
wokół Allegro mają za zadanie wspieranie handlu interne-
towego na każdym etapie, począwszy od dokonania wybo-
ru przedmiotów za pośrednictwem serwisu opinii Cokupić.
pl, poprzez porównanie cen produktu w porównywarce 
Ceneo.pl i zakup na aukcjach Allegro.pl, aż po płatność 
elektroniczną w serwisie PayU.pl (Wagner 2013). Ponadto 
poznańska firma jest właścicielem także innych serwisów   
e-commerce, między innymi: m. in.: Markafoni, iStore.pl, 
otoDom.pl, otoWakacje.pl i Tablica.pl (O nas 2013). 
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Aktualnie Grupa Allegro.pl udostępnia różne formy 
reklamy oraz narzędzia, jakie sprzedający mogą wykorzy-
stać w promocji swoich produktów. Należą do nich między 
innymi:

• Allegro Widgety, czyli elementy graficzne, dzięki któ-
rym użytkownik może wyświetlić na stronie WWW 
(World Wide Web) wybrane aukcje zamieszczone 
w serwisie i w ten sposób promować swoje przedmio-
ty, dzielić się ze znajomymi nowościami i polecać im 
interesujące aukcje; 

• sklepy Allegro.pl z własną domeną internetową, gwa-
rantujące dostęp przez zewnętrzne wyszukiwarki (Go-
ogle, Wirtualną Polskę, Onet.pl) do tych grup klientów 
internetowych, którzy od wyszukiwarek rozpoczynają 
poszukiwanie towarów oraz zapewniające wysokie po-
zycje w wynikach wyszukiwania i możliwość prowadze-
nia darmowych oraz skutecznych akcji reklamowych, 
kierujących bezpośrednio do sklepu użytkownika;

• program Standard Allegro.pl będący wyznacznikiem 
najwyższych standardów sprzedaży w serwisie i po-
zwalający skutecznie promować ofertę na liście przed-
miotów Allegro.pl;

• Katalog Produktów pozwalający na zwiększenie szans 
na sprzedaż poprzez prezentację przedmiotów na 
standardowej liście i oddzielnej liście ofert połączo-
nych z wybranym produktem oraz promocję oferty na 
stronie produktu;

• program lojalnościowy (bonusowy) PayBack polegający 
na zbieraniu punktów za sprzedawane produkty, a jego 
stosowanie zapewnia płynność sprzedaży, zwiększa lo-
jalność stałych klientów i przyciąga nowych (Dejnaka 
2007); 

• programy partnerskie pozwalające promować Allegro.pl 
poprzez umieszczenie reklamy w postaci: bannera, pa-
nelu wyszukiwarki czy odnośnika tekstowego na swojej 
stronie WWW (Program Partnerski 2013), a tym sa-
mym pozwalające na przekierowanie na strony aukcji 
użytkownika;

• podświetlenie, pogrubienie i wyróżnienie oferty sprze-
dającego w serwisie, dzięki czemu stają się one bar-
dziej zauważalne i wyróżniają się wśród ofert innych 
użytkowników; 

• prezentacja oferty na stronie kategorii lub stronie 
głównej Allegro.pl;

• promowanie aukcji oraz stron z przedmiotami w ser-
wisach społecznościowych, takich jak: Facebook czy 
Nasza – Klasa. 

Istotną rolę w promocji firm, jak również innych użyt-
kowników zajmujących się sprzedażą w serwisie odgrywają 
także komentarze, które w stosunkowo wiarygodny spo-
sób kreują wizerunek sprzedających oraz ich stosunek do 
klienta. Wprawdzie wiele z prezentowanych form promocji 
i reklamy w serwisie wymaga od sprzedających sporych 
nakładów finansowych, biorąc jednak pod uwagę popu-
larność serwisu, a także liczbę unikalnych użytkowników 
odwiedzających czy odsłon serwisu, skuteczność promocji 
i działań e–marketingowych w badanym serwisie aukcyj-
nym może być wysoka. 

Poza spotkaniami on-line na platformach handlowych, 
cechą charakterystyczną Allegro.pl jest także tradycja spo-
tkań w formie off-line, tj. poza Internetem w „świecie re-
alnym”, które służą budowaniu właściwych relacji i poczu-
cia lojalności między użytkownikami, jak również między 
użytkownikami a serwisami e–commerce. Pozainternetowe 
spotkania społeczności użytkowników są jednocześnie je-
dynym z aspektów, który jak dotąd nie pojawił się jeszcze 
w tradycji tych serwisów Web 2.0 nie mających charakteru 
handlowego. 

eBay Live! jako przykład działań
 marketingowych wśród użytkowników 

społeczności aukcyjnej serwisu eBay.com

Jedną z istotnych cech odróżniających aukcje interne-
towe od innych serwisów prowadzących działalność w sieci 
jest przeniesienie wirtualnego życia społeczności aukcyjnej 
do świata rzeczywistego, jak również możliwość promo-
wania swojej marki oraz wykorzystania przez sprzedają-
cych narzędzi e–marketingowych także poza Internetem. 
Na taką formę promocji mogą jednak pozwolić sobie firmy 
mające ugruntowaną pozycję na rynku i cieszące się dużą 
popularnością wśród użytkowników. Jednym z najbardziej 
spektakularnych przykładów takich działań marketingo-
wych może być konwencja o nazwie eBay Live!, organizo-
wana przez firmę aukcyjną eBay Inc. W Polsce podobne 
działania marketingowe organizuje Grupa Allegro.pl i odby-
wają się one pod nazwą „Spotkania Grupy Allegro” (SGA).

Jak piszą James Stephenson i Jason Rich (Stephenson, 
Rich 2008) oraz David A. Karp (Karp 2005), eBay Live! to 
coroczne spotkanie handlowe, organizowane przez trzy 
dni w czerwcu każdego roku, w którym uczestniczą tysiące 
sprzedających, kupujących oraz fanów serwisu aukcyjnego 
eBay.com z całego świata (tzw. „eBayersi”). W taki właśnie 
sposób, ten jeden raz w roku, użytkownicy serwisu eBay.com 
pragną wyjść poza ramy Internetu oraz strony serwisu au-
kcyjnego i spotkać się z kadrą kierowniczą firmy aukcyjnej, 
jak również pozyskać więcej informacji na temat nowych 
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Teen Camp), kafejek e–mailingowych i WiFi, by pozostać 
w ciągłym kontakcie z rodziną i kontrahentami z eBay.com. 
Dostępne są także miejsca (tzw. eBay Shops), w których 
można kupić oficjalne koszulki z nadrukiem eBay’a, kubki, 
breloczki i inne przedmioty, jak również obejrzeć inne pro-
dukty powiązane z eBay.com.

eBay Live! jest także przykładem społeczności użytkow-
ników, którzy w ramach spotkań mogą porównać własne 
doświadczenia w zakresie sprzedaży w serwisie, promować 
swoje wyroby i uczyć się od innych. Spotkania eBay Live! 
umożliwiają także nawiązanie relacji handlowych między 
uczestnikami: firmami, przedsiębiorstwami oraz indywidu-
alnymi klientami. Dla wielu sprzedających spotkania stano-
wią podstawową, a niekiedy jedyną formę promocji swojej 
firmy lub produktów. 

Podsumowanie

Działania w zakresie promocji i marketingu interneto-
wego mogą przybierać różne formy, jak również mogą być 
realizowane na kilku płaszczyznach. Wprawdzie Internet 
i sieć stwarzają użytkownikom wiele możliwości w zakresie 
reklamy, promocji i marketingu, to jednak wymuszają per-
manentne dostosowanie się do nowych trendów, sytuacji, 
warunków otoczenia, konkurencji czy wymagań rynku. 

Także aukcje internetowe prowadzone w najpopular-
niejszych serwisach aukcyjnych w Polsce i na świecie służą 
zarówno wymianie handlowej, jak również promocji, re-
klamie i szeroko pojętemu marketingowi osób, firm oraz 
przedsiębiorstw je stosujących. 

Prezentowana w nich oferta produktowa i/lub usługo-
wa jest zarazem promocją wystawcy, tj. użytkownika ser-
wisu aukcyjnego, jak również samego serwisu aukcyjnego. 
Promocja i marketing w ramach serwisów aukcyjnych mają 
szczególne znaczenie w przypadku podmiotów typu: sklepy 
internetowe, sklepy tradycyjne, indywidualni użytkownicy 
itp., którzy rozpoczynają działalność handlową nie tylko 
w Internecie.

Serwisy takie jak chociażby Allegro.pl czy eBay.com 
zapewniają dostęp do wielomilionowych społeczności 
klientów i stwarzają sprzedającym odpowiednie warunki 
do prowadzenia działalności, promocji, reklamy, kontaktu 
z kupującymi itp. Wprawdzie regulaminy serwisów aukcyj-
nych zabraniają umieszczania na swoich stronach informacji, 
odnośników czy przekierowań do innych miejsc, w których 
prezentowana jest oferta użytkowników, jak również korzyst-
niejsze warunki zakupu, nie mniej sama obecność firm w tak 
popularnych serwisach aukcyjnych, jak na przykład Allegro.pl, 
jest już pewną formą promocji i e–marketingu, zwłaszcza, 
że są to serwisy, które stały się ikonami e–commerce oraz 

produktów, usług i technik sprzedaży w serwisie eBay.com. 
Dla Millera (Miller 2006) eBay Live! jest także sposobem 
na to, by spotkać także innych kupujących i sprzedających 
w serwisie. 

W ramach eBay Live! eBayersi stają się uczestnikami 
serii wykładów, seminariów, prezentacji, warsztatów, de-
monstracji produktów i zajęć prowadzonych na różnych 
poziomach zaawansowania oraz doświadczenia w pracy 
z serwisem (Weiss 2010). Mogą także wziąć udział w kur-
sach oraz sesjach i panelach dyskusyjnych (Kaufeld, Harvey 
2005), jak również odwiedzić stoiska firm i partnerów 
współpracujących z eBay’em. Frederick F. Reichheld podaje, 
że eBay Live! oferuje ponad 150 punktów programowych 
i paneli dyskusyjnych, wśród których znajdują się również 
takie, które prowadzą sami członkowie społeczności aukcyj-
nej i dotyczą między innymi: kontroli oszustw, rozwiązywa-
nia sporów, rozwiązań transportowych, strategii przetargo-
wych i innych (Reichheld 2006). 

Pierwsze spotkanie eBay Live! odbyło się w 2002 roku 
(Hamilton 2010) i przez kolejnych sześć lat na zmianę od-
bywało się ono w takich miastach, jak: Anaheim, Orlando 
i Nowy Orlean (Sinclair 2005). W 2005 roku, z okazji dzie-
siątej rocznicy powstania serwisu, spotkanie eBay Live! zor-
ganizowano w siedzibie firmy aukcyjnej w San Jose, stanie 
Kalifornia (Weiss 2010). W latach 2009 – 2010 spotkania 
nie odbyły się (Gitlin 2011). 

Do najważniejszych wydarzeń, jakie mają miejsce 
w trakcie spotkań eBayersów zaliczane są między innymi 
(Conner 2007): 

• zajęcia skierowane do początkujących, średnio zaawan-
sowanych i doświadczonych użytkowników w celu po-
prawy ich aktywności w serwisie aukcyjnym; 

• indywidualne spotkania sprzedających i kupujących 
z ekspertami pracującymi w serwisie w celu uzyskania 
kompetentnych informacji dotyczących zwiększenia 
obrotów i zysków; 

• zajęcia edukacyjne dla użytkowników, którzy w serwisie 
sprzedają najwięcej (tzw. PowerSellers); 

• wystąpienia i „myśli przewodnie” adresowane przez 
CEO (z ang. Chief Executive Officer) eBay.com do użyt-
kowników;  

• nieformalne rozmowy z kadrą kierowniczą oraz innymi 
eBayersami podczas tak zwanych „śniadań i obiadów 
w sieci”;

• możliwość udziału w programie „Buddy Matching” po-
zwalającym na zaprzyjaźnienie się nowym użytkowni-
kom serwisu.

Podczas spotkań można skorzystać z punktów opieki 
nad dziećmi i niepełnoletnią młodzieżą (tzw. Childcare and 
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posiadają kilkusetmilionową liczbę odsłon w miesiącu. 
Istotną rolę w promocji serwisów aukcyjnych odgry-

wają także wyszukiwarki, marketing prowadzony przy 
użyciu e–maili, opinie w serwisach rekomendacyjnych, ko-
mentarze pozakupowe, marketing wirusowy czy marketing 
szeptany. Zwłaszcza te dwa ostatnie z działań e–marketin-
gowych mają istotne znaczenie w przypadku spotkań, zlo-
tów czy konferencji organizowanych przez firmy aukcyjne 
serwisów Grupy Allegro i eBay Inc. Za ich pośrednictwem 
kupujący i sprzedający mogą nawiązywać trwałe kontakty 
handlowe, pozyskiwać nowych kontrahentów oraz prezen-
tować swoją ofertę produktową.  

Także obecność w serwisach społecznościowych typu 
Facebook, Twitter czy Nasza–Klasa pozwala użytkownikom 
na promowanie swojego profilu i aukcji na Allegro.pl, zaś 
opcja „Lubię to” w serwisie Facebook.com daje możliwość 
sprawdzenia popularności i promowania aukcji oraz przed-
miotów firm, sklepów czy indywidualnych osób przez klien-
tów dokonujących zakupów w serwisach aukcyjnych. 
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rozwój infrastruktury teleinformatycznej, komputeryzację 
urzędów, a także zapewnienie powszechnego dostępu do 
sprzętu komputerowego i Internetu wśród obywateli. Wraz 
z upływem czasu, dużego znaczenia nabrała także kwestia 
odpowiedniej edukacji społecznej w tym zakresie. Nowo-
czesne technologie bowiem, mimo iż w założeniu mają być 
jak najbardziej przyjazne dla człowieka i łatwe w użytkowa-
niu, to jednak efektywne wykorzystywanie ich przez społe-
czeństwo nie jest wcale takie oczywiste (zob. Goban-Klas 
2006: 305).

Artykuł niniejszy skupia się na e-government w ob-
szarze administracji uczelni wyższych. Przybliża funkcjono-
wanie obecnego na większości polskich uczelni wyższych 
Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), elek-
tronicznego systemu obsługującego procedury (głównie 
administracyjne) związane z przebiegiem studiów. W ar-
tykule zaprezentowane zostały ponadto wyniki badań wła-
snych, które pokazują jak funkcjonowanie USOS oceniają 
studenci, a także wskazują na zalety czy niedoskonałości 
związane z działaniem systemu. 

E-administracja w Polsce

Elektroniczna administracja (e-administracja, e-gover-
nment, e-gov) polega na wykorzystywaniu technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Com-
munication Technologies, ICT) w administracji publicznej. 

Wstęp

Postulat intensywnego rozwoju struktur społeczeń-
stwa informacyjnego jest obecny w polityce Unii Europej-
skiej już od lat 90. XX w. W 1994 r. w Brukseli, w słynnym 
Raporcie Bangemanna, przedstawione zostało szereg po-
stulatów związanych z rozwojem tzw. społeczeństwa glo-
balnej informacji. Efektywne wykorzystywanie osiągnięć 
technologicznych, zdaniem ekspertów, może zapewnić 
konkurencyjność, a nawet dominację w gospodarce świa-
towej (Goban-Klas 2011: 76). Wraz z procesami integracji 
ze strukturami Unii Europejskiej, kwestia wprowadzania 
nowoczesnych rozwiązań gospodarczych, opartych na tech-
nologicznych osiągnięciach cywilizacyjnych, stała się w Pol-
sce jednym z priorytetów. Jako członek Unii Europejskiej, 
Polska zobowiązana jest do systematycznego usprawniania 
mechanizmów i procedur związanych z budową społeczeń-
stwa informacyjnego (zob. Doktorowicz 2005: 332-340). 
Stopień zaawansowania tych procesów w poszczególnych 
segmentach polskiej e-gospodarki jest stale monitorowany. 
Ocena poziomu zaawansowania elektronicznej administra-
cji jest w tym przypadku jednym z ważniejszych wskaźni-
ków.

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
w Polsce zaczęło się już w latach 90. ubiegłego wieku. Po-
czątkowo szczególny nacisk kładziono przede wszystkim na 
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The article E-administration in Poland presented on the 
example of the University System of Student Support Services 
[Uniwersytecki System Obsługi Studiów - USOS] focuses on e-ad-
ministration at the universities in Poland. The article presents 
especially the results of research made at the Opole University 
that show how students evaluate the functioning of the USOS. 
It also shows advantages and disadvantages associated with the 
system, and presents the selected problems connected with 
e-administration in Poland in general.

Artykuł Funkcjonowanie e-administracji w Polsce, na przy-
kładzie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów skupia się na 
elektronicznej administracji w uczelniach wyższych. Opisuje po-
krótce funkcjonowanie obecnego na większości polskich uczelni 
Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). System ten 
obsługuje procedury (głównie administracyjne) związane z tokiem 
studiów. W artykule zaprezentowane zostały także wyniki badań 
własnych, które pokazują jak działanie USOS oceniają studenci,            
a także jakie wskazują zalety i wady funkcjonowania systemu. S
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W ramach e-government zakłada się unowocześnienie, 
a także usprawnienie wielu procedur administracyjnych, 
tak, aby maksymalnie zwiększyć ich efektywność. Elektro-
niczna administracja, poprzez zoptymalizowanie wielu pro-
cesów w strukturach administracyjnych, ma na celu m.in. 
poprawę jakości życia obywateli, a także zmianę wizerunku 
administracji jako takiej, dzięki zwiększeniu jakości świad-
czonych usług (www.eadministracja.pl 2013).

Rozwój elektronicznej administracji zależy od wielu 
czynników. Przede wszystkim niezbędna jest odpowiednia 
infrastruktura teleinformatyczna. Jednak samo wyposaże-
nie urzędów w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie nie 
wystarczy dla efektywnego działania e-government. Ko-
nieczne są bowiem także odpowiednie regulacje prawne, 
umożliwiające stosowanie e-administracji w praktyce. Pod 
koniec lat 90. XX w. w polskim prawodawstwie wprowadzo-
ne zostały pierwsze regulacje modernizujące administrację 
publiczną. W 2001 r. uchwalono Ustawę o dostępie do in-
formacji publicznej, mającą na celu zwiększenie przejrzysto-
ści funkcjonowania instytucji publicznych. Wśród sposobów 
dostępu obywateli do zasobów informacji publicznej wy-
mienionych w ustawie znalazł się m.in. Biuletyn Informacji 
Publicznej (BIP). Został on stworzony na wzór urzędowych 
publikatorów powszechnych już wówczas w krajach UE. 
BIP jest ujednoliconym publikatorem teleinformatycznym 
w postaci stron internetowych na bieżąco aktualizowa-
nych, umożliwiających bezpłatny, powszechny i przejrzysty 
dostęp do informacji publicznej. W ramach BIP powinien 
znajdować się m.in. wykaz instytucji publicznych mogących 
udzielić interesantom określonych informacji. Biuletyn In-
formacji Publicznej ma na celu zwiększenie poziomu po-
informowania społeczeństwa (Kowalczyk 2009: 151-161). 

W latach późniejszych realizowane były w naszym kraju 
różnego rodzaju programy (m.in. Wrota Polski, STAP, ePU-
AP) mające na celu wspieranie rozwoju e-government (zob. 
więcej: msw.gov.pl). Zmieniały się też podmioty odpowie-
dzialne za informatyzację administracji publicznej. W 2003 
r. było to Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, w 2005 r. 
dział informatyzacji przeniesiono do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (Papińska-Kacperek 2008: 
528). Od 2011 r. za kwestie związane z informatyzacją od-
powiedzialne jest, utworzone w wyniku podziału MSWiA, 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (mac.gov.pl 2013).

Mimo wieloletnich działań mających na celu upo-
wszechnienie ICT w Polsce, w wielu aspektach nadal trudno 
dogonić nam kraje Europy Zachodniej. Jak wynika z danych 
zawartych w raporcie Diagnoza społeczna 2011, prawie 
40% polskich gospodarstw domowych nadal nie ma dostę-
pu do komputera i Internetu (Czapiński, Panek 2011: 299). 
Zjawisko wykluczenia cyfrowego w Polsce stanowi więc 

poważną barierę dla efektywnego rozwoju e-administracji, 
a przez to także i społeczeństwa informacyjnego. Warto też 
w kwestii rozwoju e-government zwrócić uwagę na istot-
ność czynników o charakterze społecznym. Dla sprawnego 
funkcjonowania e-administracji niezbędne jest bowiem 
także przełamywanie istniejących w społeczeństwie barier 
o charakterze psychologicznym, związanych np. z brakiem 
zaufania do elektronicznych urzędów (Kasprzyk 2011: 347). 

O ile bowiem poziom rozwoju infrastruktury teleinfor-
matycznej systematycznie wzrasta, to jednak niekoniecznie 
wiąże się to automatycznie ze zmianą przekonań czy obaw 
obywateli w stosunku do użytkowania ICT (zob. Czapiński, 
Panek 2011: 304). Konieczna jest zatem odpowiednia edu-
kacja obywateli w zakresie korzyści i możliwości jakie daje 
im korzystanie z ICT, a także z nowoczesnej elektronicznej 
formy administracji. Niezwykle istotna jest także kwestia 
funkcjonowania e-urzędów w praktyce. Wykres 1 prezen-
tuje opinie grupy internautów, co do najczęstszych, ich 
zdaniem, problemów związanych z korzystaniem z e-admi-
nistracji:

Wykres 1. Bariery w załatwianiu spraw urzędowych przez In-
ternet (zdaniem internautów)

Źródło: http://www.egov.pl [23.03.2013].

Tylko niewielki odsetek badanych nie odczuwa ograni-
czeń związanych z korzystaniem z e-urzędów. Zdecydowana 
większość deklaruje różnego rodzaju niedogodności towa-
rzyszące korzystaniu z e-government. Zdaniem responden-
tów kwestią najbardziej problematyczną jest brak pełnej 
transakcyjności e-usług (zob. stopnie zaawansowania usług 
świadczonych przez e-urzędy [w:] Społeczeństwo informa-
cyjne, Grodzka 2009: 61) i związana z tym konieczność po-
jawienia się w urzędzie na pewnym etapie realizacji sprawy. 
Duży odsetek badanych wykazuje także brak zaufania i róż-
nego rodzaju obawy związane z korzystaniem z e-admini-
stracji. Dane te zdają się potwierdzać istnienie „miękkich”, 
a więc pozainfrastrukturalnych (związanych z czynnikami 
psychologiczno-społecznymi) barier rozwoju e-government.

Jak wynika z badań przeprowadzanych zarówno na 
zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i Komisji 
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zwiększenie przejrzystości wszelkiego rodzaju dokumentacji 
związanej z tokiem studiów. Jak czytamy na stronie inter-
netowej www.usos.edu.pl: „Dzięki obszerności zastosowań 
USOS pełni rolę centralnego punktu gromadzenia infor-
macji z całej uczelni, co znacząco usprawnia zarządzanie 
studiami, umożliwia ujednolicenie procedur uczelnianych 
oraz pozwala na efektywne wprowadzanie inicjatyw ogól-
nouczelnianych, takich jak wspólna dla studentów wszyst-
kich kierunków oferta przedmiotów nieobowiązkowych, 
lektoratów, zajęć z wychowania fizycznego, egzaminów 
certyfikacyjnych, a także centralna autoryzacja studentów 
i pracowników w serwisach internetowych uczelni, gene-
rowanie unikatowych w skali uczelni numerów indeksów 
i dyplomów. Przechowywanie danych w postaci cyfrowej 
istotnie redukuje liczbę generowanych tradycyjnych doku-
mentów, pozwala między innymi na wyeliminowanie pa-
pierowych protokołów z ocenami, kart egzaminacyjnych, 
podań studenckich, a nawet indeksów” (cyt.: usos.edu.pl/
usos-start 2013). 

USOS w opinii studentów
 Uniwersytetu Opolskiego – badania własne

Przeprowadzone zostało badanie o charakterze eksplo-
racyjnym, na niereprezentatywnej (dobranej na zasadzie 
dostępności) próbie 300 studentów Uniwersytetu Opol-
skiego. Badanie przeprowadzono w formie anonimowej 
ankiety audytoryjnej. Próbę badawczą stanowili studenci 
różnych kierunków, studiujący zarówno w trybie stacjonar-
nym (71%), jak i niestacjonarnym (29%). W badaniu uczest-
niczyli studenci studiów licencjackich, magisterskich uzu-
pełniających, a także doktoranckich. Spośród 300 ankiet, 
276 zostało wypełnione poprawnie. Wykres 2 prezentuje 
procentowy udział respondentów poszczególnych kierun-
ków w strukturze badanych:

Wykres 2. Struktura badanych ze względu na kierunek studiów

Źródło: badania własne.

Europejskiej, poziom rozwoju elektronicznej administracji 
w Polsce znacznie odbiega od postulowanych standardów. 
Z publikowanego cyklicznie raportu E-government Survey 
wynika, że poziom zaawansowania e-administracji w Polsce 
jest wciąż wysoce niezadowalający, zwłaszcza w porówna-
niu do innych państw Europy Środkowej. W raporcie bardzo 
negatywnie oceniono przede wszystkim infrastrukturę te-
leinformatyczną w naszym kraju. W 2012 r. Polska znalazła 
się na 47. miejscu w rankingu światowym E-government 
Development Index, wyprzedziły nas m.in. Węgry, Słowenia, 
Chorwacja i Kazachstan (Raport ONZ… 2013).

Uniwersytecki System 
Obsługi Studiów (USOS)

Jak czytamy na stronie internetowej www.usos.edu.pl 
Uniwersytecki System Obsługi Studiów (w skrócie USOS), 
powstał w związku z występującym wśród uczelni wyższych 
zapotrzebowaniem na kompleksowy system informatycz-
ny, służący do zarządzania różnego rodzaju kwestiami, 
głównie administracyjnymi, związanymi ze studiowaniem 
(usos.edu.pl 2013). Prace nad USOS rozpoczęły się w 1999 
r. Początkowo prace nad systemem realizowane były w ra-
mach projektu Tempus-NET (usos.edu.pl/tworcy 2013). Eu-
ropejski program Tempus miał na celu wspieranie reform 
szkolnictwa wyższego w Europie Środkowo-Wschodniej tak, 
aby dostosować je do standardów zachodnich. W ramach 
projektu Tempus modernizacja uczelni została znacznie do-
finansowana (frse.org.pl/media/tempus 2013). W 2001 r. 
utworzone zostało Międzyuniwersyteckie Centrum Infor-
matyzacji, które zajęło się kwestią rozwoju systemów infor-
matycznych wspomagających zarządzanie uczelnią (usos.
edu.pl/tworcy 2013). W ramach USOS dostępne są m.in. 
(usos.edu.pl 2013):

• elektroniczna rejestracja kandydatów na studia;
• możliwość przeglądania oferty dydaktycznej uczelni;
• rejestracja na poszczególne zajęcia (np. w-f, lektoraty 

czy kursy zmienne);
• wirtualny dziekanat (elektroniczne podania, sprawy 

studenckie, itp.);
• elektroniczne indeksy;
• rezerwacja sal;
• możliwość przeglądania planów zajęć;
• historia zaliczeń i ocen poszczególnych studentów;
• archiwum prac dyplomowych;
• elektroniczna poczta ogólnouczelniana.

Spośród zalet związanych z funkcjonowaniem USOS 
najczęściej wymieniane są m.in. odciążenie pracowników 
administracyjnych uczelni, zmniejszenie biurokracji, a także 
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Zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, 
iż możliwość załatwiania spraw studenckich związanych 
z tokiem studiów przy pomocy Internetu jest potrzebna. 
Jednocześnie jednak większość badanych chce mieć do-
wolność w kwestii wyboru formy załatwiania swoich spraw 
na uczelni. Niewielki odsetek studentów (6%) uważa na-
tomiast, że elektroniczny sposób powinien być jedynym 
możliwym rozwiązaniem w administracji uczelnianej. 

Badani studenci deklarujący korzystanie z USOS, jako 
główny powód używania systemu wskazują przeważnie na 
konieczność korzystania. Znacznie mniej respondentów 
deklaruje w tej kwestii inne powody. Wykres 5 prezentuje 
powody korzystania z USOS deklarowane przez responden-
tów:

Wykres 5. Deklarowane przez ankietowanych powody korzy-
stania z USOS (% odpowiedzi1) 

Źródło: badania własne.

Wynik ten sugeruje, że studenci korzystają z USOS 
nieregularnie, najczęściej kiedy muszą, bo są zobowiązani 
rejestrować się np. na lektoraty. Jak widać, także zdecydo-
wanie mniejszej liczbie badanych używanie USOS kojarzy 
się z wygodą. Generalnie jednak, wśród respondentów 
przeważają dobre opinie na temat działania systemu. Wy-
kres 6 przedstawia funkcjonowanie USOS w opinii bada-
nych studentów:

Wykres 6. Funkcjonowanie USOS zdaniem badanych

Źródło: badania własne.

1 Badani mieli w tym przypadku możliwość zakreślenia więcej niż jednej 
odpowiedzi.

Badanie miało na celu poznanie opinii studentów na 
temat funkcjonowania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi 
Studiów, jak również rozeznanie w kwestii najistotniejszych 
zdaniem respondentów wad i zalet funkcjonowania syste-
mu. Dodatkowo część pytań została sformułowana tak, aby 
poznać nastawienie studentów do elektronicznej admini-
stracji na uczelni. 

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK), obowiąz-
kowa od kilku lat na większości polskich uczelni, także na 
Uniwersytecie Opolskim, powoduje, że każdy student, już 
na początku swojej akademickiej drogi musi zetknąć się 
z systemem USOS. IRK jest bowiem jednym z modułów 
systemu (usosownia.uw.edu.pl/irk 2013). Co ciekawe, aż 
13% badanych studentów deklaruje, że o USOS nie słyszało. 
Wynik ten może jednak oznaczać, że IRK nie jest utożsa-
miana bezpośrednio z systemem USOS. Jednocześnie spo-
śród wszystkich ankietowanych, zdecydowana większość 
uważa, że możliwość załatwiania spraw studenckich przy 
pomocy Internetu jest potrzebna. Wykresy nr 3 i 4 prezen-
tują preferencje respondentów co do kwestii dostępności 
elektronicznej możliwości załatwiania spraw związanych ze 
studiowaniem:

Wykres 3. Opinie badanych dot. możliwości załatwiania 
spraw studenckich przez Internet

Źródło: badania własne.

Wykres 4. Preferencje badanych odnośnie załatwiania spraw 
studenckich na uczelni

Źródło: badania własne.
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łożeniami, e-government ma bowiem usprawniać procesy 
związane z administracją, ma stanowić znaczne ułatwienie 
zarówno dla urzędników, jak i obywateli. Wykres 8 prezen-
tuje pozytywne, zdaniem badanych studentów, aspekty 
funkcjonowania systemu USOS:

Wykres 8. Pozytywne, w opinii ankietowanych, aspekty ko-
rzystania z USOS

Źródło: badania własne.

Wśród pozytywnych aspektów korzystania z USOS 
studenci zdają się najbardziej cenić możliwość załatwiania 
spraw administracyjnych bez konieczności wychodzenia 
z domu, łącznie z możliwością pobrania elektronicznych 
formularzy. Jednocześnie dostrzegane są także aspekty 
związane z samą ideą istnienia e-government, takie jak 
oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów administracyj-
nych. Studenci zauważają jednak także wiele problemów 
związanych z użytkowaniem USOS. Wykres 9 przedstawia 
negatywne, zdaniem respondentów, aspekty funkcjonowa-
nia systemu:

Wykres 9. Negatywne, w opinii ankietowanych, aspekty zwią-
zane z korzystaniem z USOS

Źródło: badania własne.

Większość studentów zwraca uwagę na częste pro-
blemy techniczne związane z użytkowaniem USOS. Rze-
czywiście tzw. migracje danych (wymiana danych pomię-
dzy poszczególnymi serwisami) powodują, że codziennie 
w pewnych godzinach dostęp do USOS jest niemożliwy 
(usosownia.uw.edu.pl/node/52 2013). Dodatkowo, błęd-

Ponad połowa badanych pozytywnie ocenia funkcjono-
wanie USOS. Znaczna grupa (około 15%) dostrzega jednak 
negatywne aspekty związane z jego istnieniem. Blisko 15% 
respondentów ocenia funkcjonowanie systemu raczej lub 
zdecydowanie negatywnie. Znaczna część badanych nie ma 
w tej kwestii sprecyzowanych poglądów.

W ramach USOS można korzystać z wirtualnego dzie-
kanatu. W ramach tego modułu studenci mogą m.in. prze-
glądać swoje oceny, dokonywać tzw. podpięć (przyporząd-
kowywanie zaliczonych przedmiotów, do poszczególnych 
etapów studiów), składać elektroniczne oświadczenia, 
wypełniać ankiety, czy załatwiać sprawy związane z pomo-
cą materialną (usosweb.uni.opole.pl 2013). Korzystanie 
z wirtualnego dziekanatu zadeklarowało 44% badanych 
użytkowników USOS. Nieużywający systemu z kolei, jako 
główny powód niekorzystania najczęściej podają brak po-
trzeby. Wykres 7 prezentuje deklarowane przez studentów 
UO powody niekorzystania z e-dziekanatu:

Wykres 7. Deklarowane przez respondentów powody nieko-
rzystania z wirtualnego dziekanatu w ramach USOS

Źródło: badania własne.

Podawany przez studentów jako główny powód nieko-
rzystania z wirtualnego dziekanatu brak potrzeby, zdaje się 
doskonale korespondować z danymi zawartymi w raporcie 
Diagnoza społeczna 2011. Spory odsetek Polaków nie ko-
rzysta bowiem z ICT, ponieważ deklaruje, że nie odczuwa 
takiej potrzeby (zob. Czapiński, Panek 2011: 304). Znaczny 
odsetek badanych twierdzi także, że sprawy administracyj-
ne na uczelni woli załatwiać osobiście. Zdecydowanie mniej 
respondentów nie korzysta z powodu braku umiejętności, 
czy niezadowolenia z funkcjonowania systemu. Jakkolwiek 
jednak, choć niewielki odsetek, to dość ciekawym aspek-
tem jest obecność wśród ankietowanych osób deklarują-
cych brak umiejętności (5%). Osoby uczące się znajdują się 
bowiem w grupie statystycznie najmniej zagrożonej wyklu-
czeniem cyfrowym (zob. Czapiński, Panek 2011: 308).

Poza barierami związanymi z przekonaniami czy oba-
wami studentów w stosunku do USOS, niezwykle istotne 
jest też funkcjonowanie systemu w praktyce. Zgodnie z za-
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ne wprowadzenie danych może nieść ze sobą wiele ne-
gatywnych konsekwencji, czasem nawet może skutkować 
skreśleniem z listy studentów. Znaczna część badanych de-
klaruje także trudności ze sfinalizowaniem sprawy on-line. 
Potwierdza to wyniki badań przytoczonych wcześniej. Brak 
możliwości sfinalizowania sprawy w całości drogą elektro-
niczną dla wielu studentów (np. mieszkających daleko od 
uczelni czy niepełnosprawnych ruchowo) może być poważ-
nym utrudnieniem. Warto zauważyć także, iż w sytuacji 
kiedy osoby korzystające z e-urzędów zobowiązane są do 
dodatkowego składania papierowych formularzy, mamy 
właściwie do czynienia z zaprzeczeniem idei e-government. 

Podsumowanie

Większość badanych studentów Uniwersytetu Opol-
skiego wie co to jest USOS i świadomie z niego korzysta. 
Jednocześnie badani dostrzegają zarówno pozytywne, jak 
i negatywne aspekty korzystania z systemu. Wśród zalet 
USOS studenci najbardziej cenią sobie możliwość załatwie-
nia wielu spraw administracyjnych na uczelni bez wycho-
dzenia z domu, z kolei problemy techniczne czy brak pełnej 
transakcyjności uniwersyteckich e-usług to, ich zdaniem, 
największe wady USOS.

Odpowiedzi ankietowanych sugerują ponadto, że na-
wet wśród młodych, wykształconych (czy kształcących się) 
osób występuje stosunkowo duży brak zaufania do elektro-
nicznej administracji, a w szczególności brak zainteresowa-
nia czy potrzeby korzystania z e-urzędów. Jak wynika z ba-
dań, stosunkowo niewielka grupa respondentów chciałaby 
załatwiać swoje sprawy na uczelni wyłącznie przez Internet. 
Większość badanych woli mieć w tej kwestii dowolność wy-
boru i móc swoje sprawy załatwiać zarówno personalnie, 
jak i wirtualnie. Wyniki badania sugerują także, że elek-
troniczna administracja na uczelni nie spełnia całkowicie 
oczekiwań studentów. 

Jak widać w Polsce mamy do czynienia zarówno 
z istnieniem „twardych” (związanych z infrastrukturą te-
leinformatyczną), jak i „miękkich” (opór społeczny, brak 
dostatecznej wiedzy, brak zaufania) barier rozwoju e-ad-
ministracji. Funkcjonowanie e-urzędów często budzi wiele 
zastrzeżeń u osób z nich korzystających. Niezwykle istotne 
zatem jest przede wszystkim usprawnianie procesów e-ad-
ministrowania. Bez tego bowiem, trudno będzie przełamać 
istniejące w społeczeństwie opory wobec e-urzędów.
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