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Wstęp

Wkroczenie Internetu do współczesnej gospodarki, jakie nastąpiło w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku, powodować zaczęło głębokie i coraz bardziej pogłębiające się zmiany – tak w jej funkcjonowaniu jako całości, jak również w działaniu
pojedynczych organizacji. Pojawiły się w tym kontekście całkowicie nowe możliwości, związane z praktycznie wszystkimi obszarami funkcjonalnymi i realizowanymi w ich ramach procesami, doprowadzając w konsekwencji do konieczności
przemyślenia oraz przedefiniowania podstawowych paradygmatów, leżących przez
lata u podstaw prowadzonych przez nie działań.
Jednocześnie zauważyć należy, iż zachodzące przemiany związane z Internetem
są częścią bardziej całościowych zmian, dokonujących się w globalnej gospodarce,
a mających swe korzenie w latach 50., czyli początkach jej transformacji z fazy industrialnej do postindustrialnej, które to zmiany wraz z pojawieniem się globalnej
sieci komputerowej zostały niezwykle zdynamizowane. Dotyczy to obydwu kluczowych wymiarów wyłaniającej się gospodarki nowego typu, tj. infrastrukturalnego
i zasobowego. Z jednej strony pojawienie się Internetu stało się podstawą tworzenia globalnej, elektronicznej infrastruktury rynkowej, umożliwiającej wprowadzenie głębokich zmian w funkcjonowaniu rynków i działających na nich organizacji.
Z drugiej strony jej rozwój stał się katalizatorem przemian związanych z rolą poszczególnych zasobów w krystalizującej się gospodarce nowego typu i wiedzą jako
zasobem o znaczeniu podstawowym.
W kontekście zmian związanych z wkroczeniem Internetu do współczesnych
organizacji gospodarczych pojawiły się – i wciąż się pojawiają – liczne publikacje
analizujące, z różnych punktów widzenia, jego rolę i znaczenie. Pośród nich spotkać
można różnorakie spojrzenia, a najpowszechniej spotykane dotyczą:
– obszarów funkcjonalnych organizacji, takich jak marketing, logistyka czy zasoby ludzkie1,
– kwestii zarządzania organizacją jako całością lub też pewnymi jej obszarami2,
M. Komenar: Electronic Marketing. New York: John Wiley & Sons, 1997; J. Wielki: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000; P. Kotler: Marketing Management. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003, P. Kobis: Marketing z Google.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007; K. Rutkowski (red.): Logistyka on-line. Warszawa:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002; J. Grabara, R. Štefko (red.): Logistyka w społeczeństwie
informacyjnym. Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2008; M. Arias-Oliva, T. Torres-Coronas (red.): Encyclopedia of Human Resources Information Systems: Challenges in e-HRM. Hershey:
Information Science Reference, 2008.
2
R. Griffin: Management. Boston: Houghton Mifflin Company, 2005; B. Breen, G. Hamel: The
Future of Management. Boston: Harvard Business School Press, 2007; T. Davenport, L. Prusak: Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston: Harvard Business School
1
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rozwoju nowych form organizacyjnych3,
kwestii całościowego funkcjonowania organizacji4,
technologii informatycznych wykorzystywanych przez organizacje5,
funkcjonowania określonych branż6,
bezpieczeństwa i zagrożeń on-line7,
miejsca organizacji w gospodarce elektronicznej w kontekście e-handlu czy ebiznesu i rozwiązań z nimi związanych8,

Press, 1998; P. Schary, T. Skjøtt-Larsen: Managing the Global Supply Chain. Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 2001.
3
W. Grudzewski, I. Hejduk (red.): Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Difin, 2001;
W. Grudzewski, I. Hejduk: Przedsiębiorstwo wirtualne. Warszawa: Difin, 2002; M. Warner, M. Witzel:
Managing in Virtual Organizations. London: Thomson Learning, 2004; R. Grenier, Metes G.: Going
Virtual. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1995.
4
M. Cronin (red.): The Internet Strategy Handbook. Boston: Harvard Business School Press,
1996; A. Małachowski (red.): Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej, 2003, J. Champy: X-Engineering przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Placet, 2003, P. Wallace: The Internet in the Workplace: How New Technology is Transforming
Work. Cambridge: Cambridge University Press, 2004; A. McAfee: Enterprise 2.0. Boston: Harvard
Business Press, 2009.
5
J. Laudon, K. Laudon: Management Information Systems. Upper Saddle River: Prentice-Hall,
2002; P. Lech: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Warszawa: Difin, 2003; N. Carr: Does
IT Matter?. Boston: Harvard Business School Press, 2004; J. Kisielnicki, H. Sroka: Systemy informacyjne biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Placet, 2005; E. Ziemba: Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005;
J. Kisielnicki: MIS: systemy informatyczne zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Placet, 2008.
6
W. Chmielarz: Systemy elektronicznej bankowości. Warszawa: Difin, 2005; A. Gospodarowicz
(red.): Bankowość elektroniczna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005.
7
J. Hitchcock: Net Crimes & Misdemeanors. Medford: Information Today, 2006; W. Godfried:
Online Business Security Systems. New York: Springer Science + Business Media, 2010.
8
E. Schwartz: Webonomics. New York: Broadway Books, 1997; T. Dziuba: Wirtualizacja
działalności gospodarczej w oparciu o sieć Internet. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1998;
D. Bollier: The Global Advance of Electronic Commerce. Queenstown: The Aspen Institute Publications Office, 1998; P. Timmers: Electronic Commerce. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2000;
W. Chmielarz: Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2001; F. Adams: The E-Business Revolution & The New Economy. Mason: Thomson Learning, 2004; M. Niedźwiedziński: Globalny handel
elektroniczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004; Y. Benkler: The Wealth of Networks:
How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven: Yale University Press, 2006;
W. Chmielarz: Systemy biznesu elektronicznego. Warszawa: Difin, 2007; C. Olszak, E. Ziemba (red.):
Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007; A. Williams: Wikinomia: o globalnej współpracy, która wszystko zmienia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
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kwestii rozwoju i wpływu na funkcjonowanie organizacji podmiotów, jakie wyłoniły się w gospodarce wraz z wkroczeniem do niej Internetu i zajęły w nim
znaczące miejsce9,
– określonych grup interesariuszy organizacji10,
– zmian w społeczeństwie oraz gospodarce i ich konsekwencji dla organizacji11.
W niezwykle bogatej literaturze tematu brak jest jednak publikacji pokazującej
w sposób holistyczny, a jednocześnie maksymalnie syntetyczny, całą złożoność kwestii oddziaływania Internetu na organizacje gospodarcze. Problematyka ta obejmuje
trzy niezbędne dla całości obrazu i wyraźnie zaznaczone perspektywy. Po pierwsze, jego wpływu na nie jako globalnej infrastruktury sieciowej. Po drugie, kwestii
możliwości oddziaływania na przedsiębiorstwa różnorakich podmiotów poprzez
przestrzeń cyfrową, w której odbywa się funkcjonowanie firm, wszelkiego typu organizacji, grup czy też osób indywidualnych korzystających z tejże infrastruktury.
Po trzecie, kwestii możliwości wpływania pojedynczych organizacji gospodarczych
na kształt i funkcjonowanie Internetu. Tę właśnie lukę ma wypełnić niniejsza monografia. Jej głównym celem jest próba całościowego przedstawienia kwestii wpływu Internetu na organizacje gospodarcze z uwzględnieniem trzech powyższych
perspektyw. Podstawowy natomiast problem badawczy, wynikający z celu pracy,
dotyczy opracowania autorskich modeli oddziaływania na organizacje gospodarcze
podmiotów funkcjonujących w przestrzeni cyfrowej, określanej w niniejszej pracy
przestrzenią elektroniczną. W tym kontekście sformułowano następujące hipotezy:
1. Internet oddziałuje na organizacje gospodarcze:
– jako technologia, tj. otwarta, globalna infrastruktura sieciowa wraz z towarzyszącymi jej instrumentami (oddziaływanie pierwotne),
– poprzez przestrzeń elektroniczną, tworzącą i nieustannie rozwijającą się wokół
owej infrastruktury sieciowej, oraz funkcjonujące w niej podmioty (oddziaływanie wtórne).
2. Obydwa powyższe typy oddziaływania są ściśle ze sobą powiązane i występuje między nimi sprzężenie zwrotne.

9
J. Battelle: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006; L. Reppesgaard: Imperium Google. Warszawa: Wydawnictwo BC.edu, 2009.
10
R. Marshak, P. Seybold: Customers.com: How to Create a Profitable Business Strategy for the
Internet and Beyond. New York: Crown Business, 1998; A. Małachowski: Środowisko wirtualnego
klienta. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005; G. Reynolds: An Army of Davids.
Nashville: Nelson Current, 2006.
11
P. Wallace: Psychologia Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2003; M. Castells: Galaktyka Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2003; T. Friedman: Świat jest płaski. Poznań: Dom
Wydawniczy Rebis, 2006; M. Castells: Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
2007; A. Keen: Kult amatora. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, N. Carr:
The Big Switch. New York: W.W. Norton & Company, 2008; N. Carr: The Shallows: What the Internet
is Doing to Our Brains. New York: W.W. Norton & Company, 2010.
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3. Organizacje gospodarcze silnie wpływają na rozwój Internetu, poszukując
nieustannie, w warunkach nasilającej się konkurencji, coraz bardziej innowacyjnych
metod działania.
Rozwiązaniu sformułowanego problemu badawczego oraz potwierdzeniu założonych hipotez przyporządkowane zostały poniższe cele rozprawy:
1. Cele poznawcze, polegające na:
– identyfikacji kierunków rozwoju współczesnej gospodarki i roli technologii informatycznych w tych procesach,
– ukazaniu roli Internetu, jako nowej technologii, w funkcjonowaniu organizacji
gospodarczych oraz przedstawieniu najważniejszych obszarów jego wpływu,
– przedstawieniu znaczenia przestrzeni elektronicznej jako elementu otoczenia
współczesnych organizacji,
– identyfikacji kierunków i sposobów oddziaływania przestrzeni elektronicznej
na organizacje,
– identyfikacji możliwości wpływu organizacji gospodarczych na kształt i funkcjonowanie Internetu.
2. Cele metodologiczne, obejmujące:
– wzbogacenie podstaw metodycznych badań nad oddziaływaniem Internetu
na organizacje gospodarcze,
– opracowanie typologii oddziaływania podmiotów funkcjonujących w przestrzeni elektronicznej na organizacje,
– stworzenie modeli wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje.
3. Cele utylitarne, obejmujące:
– weryfikację zaproponowanych modeli wpływu przestrzeni elektronicznej
w oparciu o przykłady odnoszące się do różnego typu organizacji gospodarczych
funkcjonujących w różnorodnych sektorach globalnej gospodarki,
– opracowanie rekomendacji dla efektywnego zarządzania przestrzenią elektroniczną przez organizacje.
Osiągnięcie postawionych powyżej celów wymaga odpowiedzi na następujące
pytania badawcze:
• Jak pojawienie się i rozwój Internetu wpisuje się w całościowe zmiany w gospodarce i w jej transformację z fazy industrialnej do postindustrialnej?
• Czy możliwe jest całościowe ujęcie oddziaływania Internetu na organizacje gospodarcze, uwzględniające jego wpływ tak z punktu widzenia globalnej infrastruktury sieciowej, jak i rozwijającej się wokół niej przestrzeni elektronicznej?
• Jakie podejście do analizy przestrzeni elektronicznej jest najwłaściwsze?
• Jak wygląda oddziaływanie przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze w kontekście jej coraz większej roli w ich funkcjonowaniu i przenoszenia
do niej coraz większej części ich aktywności?
• Czy możliwe jest stworzenie modeli przedstawiających oddziaływanie tej przestrzeni i podmiotów w niej funkcjonujących na organizacje gospodarcze?
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•

Czy możliwe jest oddziaływanie pojedynczej organizacji gospodarczej na kształt
i funkcjonowanie Internetu?
Przyjęte hipotezy oraz cele pracy określają jej strukturę. Pierwszy rozdział
prezentuje przemiany zachodzące we współczesnej gospodarce i jej transformację
z fazy industrialnej do postindustrialnej. W tym kontekście przedstawiony został
rozwój technologii informatycznych i ich udział w tych procesach oraz przeanalizowana została kwestia zmian dokonujących się w funkcjonowaniu organizacji
gospodarczych, jako elementu ich dostosowania do nowych warunków rynkowych. Rozdział kończą rozważania na temat rozwoju Internetu i jego wkroczenia
do współczesnej gospodarki oraz roli jako katalizatora zapoczątkowanych wcześniej
przemian, w wymiarze tak infrastrukturalnym, jak i zasobowym.
Przedmiotem analizy w rozdziale drugim jest kwestia wpływu Internetu, jako
technologii, na funkcjonowanie organizacji gospodarczych. Prowadzona jest ona
z dwóch perspektyw. Z jednej strony zaprezentowano oddziaływanie Internetu
na wykorzystanie przez organizacje gospodarcze środowiska elektronicznego w ich
działalności. W tym kontekście przedmiotem analizy były cztery zasadnicze kwestie: wirtualizacja działalności organizacji i jej wymiary, wykorzystanie Internetu
jako nowej platformy biznesowej, rozwój narzędzi internetowych oraz nowe modele
biznesowe implementowane przez przedsiębiorstwa. Druga perspektywa dotyczy
oddziaływania Internetu na procesy tworzenia wartości przez organizacje. Zaproponowane zostało odmienne od tradycyjnego spojrzenie na łańcuch wartości i z tego
też punktu widzenia przeprowadzono dalszą analizę. Przedmiotem rozważań jest
oddziaływanie Internetu na cztery zasadnicze obszary. Obejmują one kwestie zmian
związanych z relacjami organizacji z ich klientami, nowych form współpracy z dostawcami oraz partnerami biznesowymi, funkcjonowania infrastruktury organizacji
oraz zarządzania zasobami ludzkimi i zmian w funkcjonowaniu wewnętrznego środowiska pracy.
Kluczowy z punktu widzenia całej monografii jest rozdział trzeci, dotyczący oddziaływania przestrzeni elektronicznej i podmiotów w niej funkcjonujących na organizacje gospodarcze. Po zdefiniowaniu pojęcia przestrzeni elektronicznej oraz
tworzących ją komponentów przedmiotem rozważań jest kwestia jej analizy jako
nowego elementu otoczenia organizacji gospodarczych. Przyjęto, iż najbardziej odpowiednie będzie jej prowadzenie z punktu widzenia teorii stakeholder. Z takiej też
perspektywy dokonano podziału podmiotów funkcjonujących w przestrzeni elektronicznej, z uwzględnieniem wyszukiwarek internetowych jako specjalnego rodzaju
interesariuszy współczesnych organizacji. Następnie zaproponowana została typologia ich oddziaływania, tak bezpośredniego, jak i pośredniego, wraz z podsumowującymi je autorskimi modelami. Ostatnie dwa podrozdziały są poświęcone analizie
możliwości wpływu organizacji gospodarczych na przestrzeń elektroniczną oraz
próbie zaproponowania całościowego spojrzenia na kwestie zarządzania nią i podmiotami w niej funkcjonującymi.
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Całą pracę kończy podsumowanie, prezentujące w sposób syntetyczny najważniejsze wnioski w kontekście sformułowanych celów i hipotez. Zwrócono w nim
również uwagę na kwestię dalszych badań dotyczących oddziaływania przestrzeni
elektronicznej na organizacje gospodarcze.
Podstawowe metody badawcze zastosowane w pracy obejmują krytyczną interpretację zagranicznych i krajowych publikacji (książek, artykułów, referatów
konferencyjnych oraz różnego typu raportów), dotyczących zmian zachodzących
we współczesnej gospodarce i szeroko pojętego wpływu Internetu na funkcjonujące
w niej przedsiębiorstwa, oraz niezwykle rozległą analizę przypadków jego oddziaływania na różnego typu organizacje gospodarcze, operujące w różnorakich sektorach.
Niniejsza monografia jest wynikiem wieloletnich zainteresowań naukowych autora, zapoczątkowanych w połowie lat 90. XX wieku wraz z pracą nad dysertacją
doktorską, poświęconą wpływowi Internetu na zmiany w funkcjonowaniu procesów
marketingowych. Po jej ukończeniu autor prowadził badania w kierunku próby całościowego ujęcia kwestii oddziaływania tej globalnej sieci komputerowej na funkcjonowanie organizacji gospodarczych, czego rezultatem jest niniejsza praca. Znaczna
część dociekań i analiz w niej zawartych ma swoje rozwinięcie w postaci odrębnych
opracowań, przedstawianych na konferencjach krajowych i zagranicznych czy też
publikowanych w specjalistycznych czasopismach oraz rozdziałach książek. Niezwykle cenne uwagi ich recenzentów, jak również dyskusje prowadzone na konferencjach naukowych pozwoliły na pogłębienie prowadzonych rozważań i doskonalenie materiału stanowiącego podstawę niniejszej pracy, za co autor składa w tym
miejscu wyrazy podziękowania.
Jednocześnie autor ma nadzieję, iż monografia zainteresuje szerokie grono specjalistów z zakresu zarządzania, informatyki ekonomicznej, menedżerów i pracowników organizacji działających w różnych sektorach gospodarki, a także studentów
oraz wszystkich zainteresowanych rolą i oddziaływaniem Internetu na współczesną
rzeczywistość gospodarczą.

ROZDZIAŁ 1

GOSPODARKA ERY POSTINDUSTRIALNEJ
A ROZWÓJ INTERNETU

1.1. Pojęcie gospodarki ery postindustrialnej i geneza jej rozwoju
Przemiany zachodzące we współczesnej gospodarce i procesy jej głębokiej transformacji są tak naprawdę trzecią falą wielkich przemian dokonujących się w historii
cywilizacji ludzkiej. Pierwsza z nich, wprowadzająca ludzkość w fazę preindustrialną, rozpoczęła się około roku 8000 p.n.e. i związana była z rewolucją agrarną, oznaczającą stopniowe odchodzenie od myślistwa i zbieractwa oraz upowszechnianie się
zupełnie nowego, osiadłego trybu życia, co miało dalekosiężne konsekwencje. Trwała ona do lat 1650-1750, kiedy to zaczęła ujawniać się druga fala przemian, związana z nadchodzącą rewolucją przemysłową i wkraczaniem ludzkości w industrialną
fazę rozwoju. Kluczowym jej momentem było pojawienie się w 1812 roku udoskonalonej przez Newcomena wersji maszyny parowej, której powszechne wykorzystanie doprowadziło do całkowitych zmian w dotychczasowych sposobach produkcji,
oznaczających odchodzenie od charakterystycznej dla pierwszej fali produkcji rzemieślniczej, realizowanej na indywidualne zamówienie, na rzecz standardowej produkcji masowej, rozwijanej w nowo powstających fabrykach1.
Równocześnie rozwój fazy industrialnej doprowadził do rozbicia jedności produkcji i konsumpcji, charakterystycznej dla gospodarki naturalnej, w której zdecydowana większość produkcji była wytwarzana na użytek własny i nie podlegała procesom wymiany. Wraz z drugą falą przemian ujawniać się zaczęły procesy
„marketyzacji” gospodarki, nastąpiło wyłanianie się, dynamiczny rozwój i wzrost
znaczenia rynku funkcjonującego w oparciu o transakcje pieniężne2.
Druga fala przemian trwała o wiele krócej niż pierwsza, bo jedynie około
300 lat, a jako początek jej końca przyjmuje się rok 1956, kiedy to liczba pracowników sektora usług oraz umysłowych (service and white-collar workers) po raz
pierwszy przewyższyła w Stanach Zjednoczonych liczbę pracowników fizycznych

A. Toffler: Trzecia fala. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 2006, s. 36-52. Warto zauważyć, iż historycznie pierwszy system produkcji masowej stworzony został przez Gutenberga wraz z wynalezieniem i wdrożeniem przez niego systemu druku opartego na ruchomej czcionce. W praktyce udoskonalony został on i rozpowszechniony przez Fusta (N. Carr: The Shallows: What the Internet is Doing
to Our Brains. New York: W.W. Norton & Company, 2010, s. 68-69).
2
A. Toffler: wyd. cyt., s. 65.
1
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(blue-collar workers)3. Symptomy wkraczania w fazę postindustrialną zaczęły pojawiać się – w gospodarce amerykańskiej oraz innych krajów wysoko rozwiniętych
– w latach 60., by nasilić się w latach 70., a w pełni objawić się w latach 80. XX
wieku4. Związane one były ze stopniowym załamywaniem się dotychczasowych
paradygmatów systemu masowej produkcji, będącego podstawą rozwoju fazy industrialnej5, a obejmujących takie elementy, jak (rys. 1.1):
– produkcja standardowych wyrobów, o stałej jakości i niskich kosztach wytwarzania,
– jednorodny rynek,
– stały popyt,
– długi cykl życia produktu,
– długi cykl rozwoju produktu.
nowe
produkty

długi cykl rozwoju
produktu

procesy masowej
produkcji

standardowe produkty
o stałej jakości i niskich
kosztach wytwarzania

długi cykl życia
produktu

stały
popyt

jednorodny
rynek

Rys. 1.1. Paradygmaty systemu produkcji masowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Pine: Mass Customization. Boston: Harvard Business
School Press, 1993, s. 27.

14

3
A. Toffler: Powershift. New York: Bantam Books, 1991, s. 47. Należy zauważyć, iż podział
na pracowników fizycznych oraz umysłowych jest dość umowny i w praktyce nie jest wcale proste
jednoznaczne zakwalifikowanie danego zawodu do jednej bądź drugiej kategorii (D. Jemielniak: Praca
oparta na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 35-37).
4
A. Picot, R. Reichwald, R. Wigand: Information, Organization and Management. Chichester:
John Wiley & Sons, 1997, s. 4; J. Pine: Mass Customization. Boston: Harvard Business School Press,
1993, s. 29-77.
5
Jak podkreślają Tofflerowie, rozwój fazy postindustrialnej prowadzi do stopniowego zanikania
wszelkich przejawów masowości tak produkcji, jak i rynków (A. Toffler, H. Toffler: Rewolucyjne bogactwo. Przeźmierowo: Wydawnictwo Kurpisz, 2006, s. 35).
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Wymienić można szereg przyczyn dokonujących się zmian, a do najważniejszych spośród nich zalicza się6:
– procesy deregulacji w różnych sektorach gospodarki,
– otwieranie się lokalnych gospodarek,
– wzrost swobody przepływu kapitału,
– znoszenie barier handlowych,
– wzrastające tempo postępu technologicznego,
– koniec funkcjonowania sztywnego systemu kursu walutowego,
– kryzys paliwowy lat 70.,
– rosnący poziom nasycenia rynku konsumenckiego w dobra trwałego użytku,
– wzrost znaczenia ruchów ekologicznych i konsumenckich,
– rosnący poziom dobrobytu.
Dodatkowymi elementami stymulującymi dokonujące się zmiany były przemiany w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i upadek muru berlińskiego, jak również procesy otwierania się na świat gospodarek hinduskiej oraz chińskiej7.
W rezultacie nawarstwiania się wspomnianych powyżej czynników na początku lat 90. XX wieku8 tempa zaczął nabierać cykl: konkurencja, innowacje, wzrost
produktywności9. Gwałtownie zaczęły się nasilać procesy coraz bardziej zaciekłej
konkurencji, pobudzające szeroko pojętą innowacyjność, przekładającą się z kolei
na wzrost produktywności w sektorze. Efektem tego była dalsza intensyfikacja konkurencji i pojawianie się kolejnej fali innowacji (rys. 1.2).

6
J. Wielki: Dwa oblicza funkcjonowania organizacji w warunkach rozwoju Nowej Gospodarki.
[w:] J. Kisielnicki (red.): Informatyka w globalnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej
Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, 2006, s. 184; J. Pine: wyd. cyt., s. 78; W. Sahlman: The New
Economy Is Stronger Than You Think. „Harvard Business Review” November-December 1999, s.100;
A. Bianco i in.: The Vanishing Mass Market. „BusinessWeek”. [http://www.businessweek.com:/print/
magazine/content/04_28/b3891001_mz001.htm] 12.07. 2004.
7
T. Friedman: Świat jest płaski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2006, s. 59-67, 147-161. Inne
spojrzenie w tej kwestii prezentuje Rifkin, wyodrębniając trzy fazy trwającej nieustannie rewolucji
przemysłowej. Pierwszą z nich wiąże z wkroczeniem maszyny parowej do gospodarki. Druga, której
początki datuje na lata 1900-1929, powiązana jest ze scentralizowaniem produkcji energii elektrycznej,
rozpowszechnieniem wykorzystania ropy naftowej, rozwojem motoryzacji oraz powstawaniem dzielnic podmiejskich. Początek trzeciej rewolucji przemysłowej Rifkin datuje na połowę lat 90. XX wieku
i odnosi do ściśle powiązanych ze sobą rozwoju Internetu i odnawialnych źródeł energii, w wyniku
czego miliony ludzi na całym świecie będą wytwarzać własną „czystą” energię elektryczną (green
energy) i dzielić się nią z innymi on-line, tak jak informacją. W tym kontekście używa on określenia
energy Internet (J. Rifkin: The Third Industrial Revolution. New York: Palgrave Macmillan, 2011,
s. 2, 13, 19-20, 35).
8
Ocenia się, iż niestabilność (volatility) na poziomie firm od roku 1970 do 2000 wzrosła dwu-,
a nawet czterokrotnie (D. Sull: Competing through organizational agility. „McKinsey Quarterly.
[https://www.mckinseyquarterly.com/article_print.aspx?L2=21&L3=37&ar=2488] December 2009).
9
D. Farrell: The Real New Economy. „Harvard Business Review” October 2003, s.104-105.
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Rys. 1.2. Podstawowy cykl gospodarki ery postindustrialnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Farrell: The Real New Economy. „Harvard Business Review” October 2003, s. 104-105.

Nasilanie się cyklu doprowadziło do tego, że na początku ostatniej dekady
XX wieku zaczął się wyłaniać zupełnie nowy typ gospodarki, w której coraz mniej
istotna staje się produkcja, będąca filarem gospodarki ery industrialnej10. W efekcie
postawą coraz częściej prezentowaną przez organizacje funkcjonujące w nowych
warunkach, określanych mianem „elastycznego kapitalizmu” (flexible capitalism)11,
„rozproszonego kapitalizmu” (distributed capitalism)12 czy też „nową gospodarką”

16

10
Procesy te wyraźnie widoczne są przez pryzmat statystyk poziomu zatrudnienia poszczególnych
typów pracowników w gospodarce, wskazujących na radykalny spadek udziału w niej pracowników
sfery produkcyjnej, a szybki wzrost udziału pracowników wiedzy oraz danych. Według danych OECD
w USA liczba zatrudnionych w sektorze usług biznesowych (business services sector) przewyższyła
w 1995 roku liczbę pracujących w sektorze produkcyjnym ((D. Dziuba: Metody ekonomiki sektora
informacyjnego. Warszawa: Difin, 2007, s. 130-135; K. Sveiby: The New Organizational Wealth. San
Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 1997, s. 20; R. Laubacher, T. Malone: The Dawn of the E-Lance
Economy. „Harvard Business Review” September-October 1998, s. 148).
11
R. Sennett: The Corrosion of Character. New York: W.W. Norton & Company, 1999, s. 9.
12
S. Zuboff: Creating Value in the Age of Distributed Capitalism. „McKinsey Quarterly”. [https://
www.mckinseyquarterly.com/Strategy/Strategic_Thinking/Creating_value_in_the_age_of_distributed_capitalism_2666?gp=1] September 2010.
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(new economy)13, stało się postrzeganie procesu produkcji jako obciążenia, a nie drogi do osiągania sukcesu rynkowego14.
Zmiany, jakie w związku z tym ujawniają się – tak w całej gospodarce, jak
i w jej poszczególnych sektorach – są niezwykle rozległe i nieustannie się pogłębiają. Dotyczą one sposobów funkcjonowania samych przedsiębiorstw, organizowania
przez nie łańcucha wartości czy też kwestii wykorzystywanych przez nie modeli
biznesowych. Jednocześnie procesy te oddziałują na rynek pracy i sytuację pracowników w krystalizującej się postindustrialnej rzeczywistości gospodarczej, a podstawą funkcjonowania staje się maksymalna elastyczność i zdolność do szybkiego
przystosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Dotyczy to zarówno całych organizacji, jak i pojedynczych pracowników15.

1.2. Rola technologii informatycznych w kształtowaniu się
gospodarki ery postindustrialnej
Wielkie znaczenie dla zachodzącego procesu transformacji gospodarki z ery industrialnej do postindustrialnej ma niezwykle gwałtowny rozwój technologii informatycznych (information technology – IT)16 dokonujący się od początku lat 50. XX
wieku. Są one najnowszym elementem w łańcuchu szeroko zaadaptowanych tech-

13
F. Adams: The E-Business Revolution & The New Economy. Mason: Thomson Learning, 2004,
s. 5-11; A. Webber: What’s So New About the New Economy? „Harvard Business Review” January-February 1993, s. 24.
14
N. Klein: No logo. Izabelin: Świat Literacki, 2004, s. 22. Dobrym przykładem tego typu zjawisk
są procesy zachodzące w branży IT, w której znane firmy coraz częściej rezygnują z utrzymywania własnych zakładów produkcyjnych, uznając produkcję sprzętu za mało opłacalną (P. Waszczuk: Od sprzętu
do usług. „Computerworld Polska” 6.10. 2009, s. 6), a jednocześnie zbyt absorbującą i mało istotną
z punktu widzenia całościowego ich funkcjonowania i tworzenia wartości dla klienta. Takie spojrzenie
prezentuje np. potentat na rynku komputerów osobistych Dell, sprzedając lub zamykając w 2009 roku
swoje kolejne zakłady produkcyjne (A. Maciejewski: Faxconn wchodzi do Łodzi. „Computerworld
Polska” 15.12. 2009, s. 6). Parę lat wcześniej podobnie postąpił IBM, sprzedając w 2005 roku chińskiej
firmie Lenovo swój dział produkcji komputerów PC (Wikipedia: IBM. [http://pl.wikipedia.org/wiki/
IBM] 23.09.2011; A. Toffler, H. Toffler: wyd. cyt., s. 392-393).
15
R. Sennett: wyd. cyt., s. 46-63.
16
Używa się również, szczególnie w Europie, skrótu ICT (information and communications technologies), jednak wbrew sugestiom niektórych autorów (N. Daszkiewicz: Konkurencyjność. Poziom
makro, mezo i mikro. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 28) nie zastępuje on IT ani nie
jest od niego szerszy. Carr zalicza technologie informatyczne do kategorii określanej mianem „technologii intelektualnych” (intellectual technologies), czyli narzędzi rozszerzających lub wspierających siłę
umysłu człowieka. Jeśli chodzi o pozostałe trzy wyróżnione przez niego grupy technologii, to obejmują
one te związane z powiększaniem siły fizycznej człowieka (np. pług, myśliwiec), poszerzające zakres
wrażliwości zmysłów ludzkich (np. mikroskop, wzmacniacz) oraz zmieniające naturę tak, aby możliwe
było lepsze zaspokajanie potrzeb ludzkich (np. żywność modyfikowana genetycznie, tabletki antykoncepcyjne) (N. Carr: The Shallows…, s. 44-45).
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nologii17, takich jak kolej, telegraf czy turbina elektryczna, które głęboko zmieniały
rzeczywistość gospodarczą. Ze względu na swój dyfuzyjny charakter18 wkroczyły
one do praktycznie wszystkich obszarów gospodarki, stając się kluczowym elementem i katalizatorem nieustannie nabierającego tempa ogólnego postępu technologicznego.
Samo pojęcie technologii informatycznych rozumiane jest w dość różny i często niejednoznaczny sposób19, zatem istnieje wiele ich definicji, od rozbudowanych i szczegółowych, po dość ogólne i zwięzłe20. Na potrzeby niniejszych rozważań przyjęte zostało spojrzenie Carra, według którego technologie informatyczne
to wszelkie technologie, w sensie tak sprzętu (hardware), jak i oprogramowania
(software), wykorzystywane do gromadzenia, przetwarzania i przesyłania informacji zapisanych w formie cyfrowej21.
Rosnąca rola technologii informatycznych we współczesnej gospodarce
(rys. 1.3) i ich wpływ na nią22 są związane z dwoma zasadniczymi zjawiskami. Pierwsze to wspomniane wcześniej głębokie zmiany, dokonujące się światowej gospodarce, wymagające od organizacji coraz szybszego i bardziej elastycznego działania
oraz głębszych i bardziej szczegółowych analiz, obliczeń czy też symulacji, których
przeprowadzanie stawało się praktycznie niemożliwe do wykonania bez wsparcia
komputerowego. Drugie zjawisko to drastyczny i ciągle trwający spadek kosztów
technologii informatycznych (tab. 1), przy jednocześnie nieustannie rosnących ich
możliwościach23, powodujący coraz większą ich dostępność i użyteczność.

18

17
W ich kontekście Carr używa pojęcia „technologii infrastrukturalnych” (infrastructural technologies) w odróżnieniu od technologii będących własnością określonej firmy (proprietary technologies) (N. Carr: IT Doesn’t Matter. „Harvard Business Review” May 2003, s. 42). McAfee posługuje
się natomiast określeniem „technologii powszechnego użytku” (general-purpose technologies – GPTs)
(McAfee A.: Mastering the Three Worlds of Information Technology. „Harvard Business Review” November 2006, s. 142).
18
J. Badurek: Superprocesor. „Computerworld Polska” 14.03.2006, s. 33.
19
N. Carr: IT Doesn’t…, s. 48.
20
Przykładami mogą być definicje Nowickiego (A. Nowicki: Strategia doskonalenia systemu
informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej,
1999, s. 52), Beynona-Daviesa (P. Beynon-Davies: Inżynieria systemów informacyjnych. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1999, s. 28) czy brytyjskiego Departamentu Handlu i Przemysłu
(G. Cole: Management: Theory and Practice. London: DP Publications, 1996, s. 243).
21
N. Carr: Does IT Matter? Boston: Harvard Business School Press, 2004, s. xii.
22
Według Castellsa kluczowym okresem w tej materii były lata 70. XX wieku (M. Castells: Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 53).
23
Postęp związany z technologiami informatycznymi podsumowywany jest powszechnie za pomocą sformułowanego w 1965 roku tzw. prawa Moore’a, według którego moc obliczeniowa procesorów podwaja się co 18 miesięcy (G. Moore: Cramming More Components onto Integrated Circuits.
„Electronics” 19.04.1965, s. 114-117).
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Rys. 1.3. Udział procentowy wydatków firm amerykańskich na IT
Źródło: opracowanie własne na podstawie N. Carr: Does IT Matter? Boston: Harvard Business School
Press, 2004, s. 4.

Tabela 1. Zmiany wybranych kosztów IT
Rodzaj kosztu
Koszt 1 MHz mocy obliczeniowej procesora
Koszt 1 megabita pamięci
Koszt przesłania 1 biliona bitów danych

1970
7601 USD
5257 USD
150 000 USD

1999
0,17 USD
0,17 USD
0,12 USD

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Woodall: Untangling e-conomics. „The Economist”.
[http://www.economist.com/surveys/PrinterFriendly.cfm?Story_ID=375486] 23.09.2000.

Cytowana wcześniej definicja technologii informatycznych pokazuje wyraźnie,
iż ich rozwój należy rozpatrywać w kontekście ich dwóch powiązanych ze sobą
komponentów, tj. sprzętu oraz oprogramowania. Jeśli chodzi o sprzęt, to jego rozwój związany jest ściśle z postępem technologicznym dokonującym się w elektronice. Jego najważniejszymi etapami były rozpowszechnienie się na początku lat 50.
tranzystora oraz wynalezienie w 1957 roku układu scalonego, a potężny skok technologiczny stał się faktem w 1971 roku, wraz z pojawieniem się na rynku pierwszego mikroprocesora24.
Wszystkie te wynalazki były podstawą głębokich i nabierających coraz większego tempa zmian, związanych z rozpowszechnianiem się i wzrostem znaczenia
24

M. Castells: Społeczeństwo…, s. 53-54.

19

1. Gospodarka ery postindustrialnej a rozwój Internetu

technologii informatycznych w organizacjach oraz całej gospodarce. Pojawienie się
tranzystora oraz układu scalonego umożliwiło odejście od dużych, nieporęcznych
i trudnych w eksploatacji komputerów lampowych, natomiast szybki rozwój mikroprocesorów oznaczał miniaturyzację i upowszechnienie zastosowań mikroelektroniki (a co za tym idzie – sprzętu komputerowego) oraz lawinowo rosnący przyrost
możliwości związanych z przetwarzaniem danych.
Pierwszy komputer wykorzystany do celów komercyjnych, o nazwie LEO
(Lyons Electronic Office), wprowadzony został do użycia przez firmę J. Lyons &
Company 17 listopada 1951 roku. Bazował na maszynie lampowej EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator), skonstruowanej w 1949 roku w Cambridge. W pierwotnej fazie był wykorzystywany do kalkulacji kosztowych pieczywa, natomiast pierwszym zadaniem biurowym na dużą skalę było przygotowanie
listy płac oraz czeków dla 1670 pracowników piekarni25.
Rozpowszechnienie się tranzystorów spowodowało, iż pod koniec lat 50. pojawiły się pierwsze całkowicie tranzystorowe komputery, umożliwiające obliczenia
i manipulowanie danymi w stopniu bardzo podstawowym. Ich wpływ na działalność
biznesową ograniczał się do pojedynczych działów organizacji, przyśpieszając pracę
pracowników biurowych26. Kolejnym niezwykle ważnym wydarzeniem, szczególnie z punktu widzenia dużych korporacji, było pojawienie się 7 kwietnia 1964 roku
komputera IBM S/360, będącego pierwszą na świecie maszyną klasy mainframe27.
Komputery tego typu, funkcjonujące w oparciu o przetwarzanie wsadowe (batch
processing)28, wprowadziły do organizacji możliwość centralnego przetwarzania
i przechowywania dużych ilości danych pochodzących z różnych działów, eliminując konieczność posiadania przez nie własnych systemów komputerowych29.
Kolejnym etapem w rozwoju systemów komputerowych było pojawienie się nowej klasy maszyn, tj. minikomputerów (minicomputers30). W porównaniu z maszynami mainframe komputery te oferowały o wiele mniejsze możliwości, jeżeli chodzi
o moc obliczeniową czy funkcjonalność, jednak ze względu na swoją cenę, w odróż-

LEO zajmował powierzchnię 5000 stóp kwadratowych, a do jego konstrukcji użyto około
6000 lamp elektronowych zamontowanych w 21 wysokich stojakach. W wyniku zastosowania komputera czas obliczania płacy pojedynczego pracownika spadł z 8 minut do 1,5 sekundy (D. Caminer i in.:
LEO. New York: McGraw-Hill, 1998, s. 11, 38-39).
26
R. Aronica, P. Fingar: The Death of “e” and the Birth of the Real New Economy. Tampa: Meghan-Kiffer Press, 2001, s. 38-39.
27
P. Gamdzyk: Krzepki czterdziestolatek. „Computerworld Polska” 13.04.2004, s. 38-40.
28
D. Vaskevitch: Strategie klient – serwer. Warszawa: IDG Polska SA, 1995, s. 162-163.
29
R. Aronica, P. Fingar: wyd. cyt., s. 39; A. Penzias: Ideas and Information. New York-London:
W.W. Norton & Company, 1989, s. 206-207; J. Laudon, K. Laudon: Management Information Systems.
Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2002, s. 156.
30
Ich nazwa wynika z tego, iż komputery te były gabarytowo o wiele mniejsze od maszyn klasy
mainframe, które często zajmowały powierzchnię całego pokoju. W odróżnieniu od nich typowe minikomputery miały wielkość dużej lodówki.
25
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nieniu od nich, stały się dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw31. Bywały
one również wykorzystywane przez pojedyncze działy dużych korporacji do uzupełnienia prowadzonego centralnie przetwarzania danych. Prekursorem komputerów
tej klasy był model PDP-1 firmy Digital Equipment Corporation, który pojawił się
na rynku w grudniu 1959 roku, ale dopiero w latach 70. nastąpiło rzeczywiste upowszechnienie się minikomputerów32. Ich rozwój związany był z gwałtownym postępem technologicznym w produkcji półprzewodników, prowadzącym do szybkiego
spadku ich cen, a co za tym idzie – wzrostu ich dostępności33.
Chociaż pojawienie się minikomputerów doprowadziło do wyjścia technologii
informatycznych poza krąg dużych korporacji, prawdziwa rewolucja34 związana
była z kolejną generacją komputerów, tj. z komputerami osobistymi (personal computers)35. Ich rozpowszechnienie, związane z dynamicznym rozwojem mikroprocesorów, doprowadziło do sytuacji, iż po raz pierwszy w historii wielkość komputera
została sprowadzona do takiego rozmiaru, że można było go postawić na biurku pracownika, oddać do jego osobistej dyspozycji i poddać jego kontroli36, co wprowadziło do organizacji nową jakość, jeśli chodzi o sposób wykorzystania komputerów
(end-user computing)37. Jednocześnie ich ceny zapewniały rzeczywistą powszechność dostępu organizacji wszelkiej wielkości do komputerów, powodując gwałtowny przyrost wydatków na technologie informatyczne (rys. 1.3). Przełom dokonał się
za sprawą komputerów firmy Apple, tj. modelu Apple I, a szczególnie Apple II, który na przełomie lat 70. i 80. był pierwszym masowo produkowanym mikrokomputerem. Jednak kamieniem milowym w upowszechnieniu tego typu komputerów było
wprowadzenie w 1981 roku przez firmę IBM maszyny o nazwie personal computer
(PC), mającej otwartą, niezastrzeżoną patentami budowę38. Przez lata komputery te
nieustannie ewoluowały tak, że obok tradycyjnych maszyn stacjonarnych zaczęły
się pojawiać urządzenia mobilne, takie jak laptop, palmtop, netbook czy tablet.
Jednocześnie rozwój technologii informatycznych w odniesieniu do sprzętu
(hardware) to nie tylko kwestia samych komputerów, ale również sieci komputerowych. Zapotrzebowanie na nie zaczęło się pojawiać wraz z potrzebami współpracy, a co za tym idzie – łączenia ze sobą różnego typu systemów komputerowych,
rozpowszechniających się w organizacjach funkcjonujących dotychczas samodzielW połowie lat 60. miesięczny koszt wynajmu typowego komputera firmy IBM klasy mainframe
wynosił 30 000 USD, podczas gdy już na początku lat 70. firmy mogły nabyć minikomputer za kwotę
poniżej 10 000 USD (N. Carr: The Big Switch. New York: W.W. Norton & Company, 2008, s. 52-53).
32
R. Aronica, P. Fingar: wyd. cyt., 2001, s. 39; A. Penzias: Harmony: Business, Technology & Life
After Paperwork. New York: HarperBusiness, 1995, s. 25-27.
33
M. Castells: Społeczeństwo…, 2007, s. 54.
34
A. Penzias: Harmony..., s. 8.
35
Komputery te są określane również mianem mikrokomputerów (microcomputers).
36
D. Vaskevitch: wyd. cyt., 1995, s. 52.
37
R. Aronica, P. Fingar: wyd. cyt., 2001, s. 40.
38
M. Castells: Społeczeństwo…, s. 56.
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nie. Chociaż najbardziej dynamiczne zmiany w tym obszarze zaczęły dokonywać
się wraz z wkroczeniem organizacji w erę komputerów osobistych, to jednak mają
one tak naprawdę dużo wcześniejsze korzenie. Związane były z postępem technologicznym, jaki dokonał się w telekomunikacji i technologiach sieciowych w latach
70. XX wieku39. Tempo zmian stało się jeszcze większe w latach 90., wraz z szybkim
pojawianiem się nowych rozwiązań w optoelektronice i technice cyfrowej transmisji
pakietowej40. W związku z tym coraz bardziej zaczęły się upowszechniać tak sieci
lokalne (local area networks – LAN), jak i sieci rozległe (wide area networks –
WAN), globalizujące świat oraz gospodarkę41.
Rozwój sieci i technologii sieciowych doprowadził do zasadniczych zmian
w sposobach wykorzystania komputerów przez organizacje. Związane one były
z coraz dynamiczniejszym przechodzeniem od scentralizowanego przetwarzania
i przechowywania danych (centralized computing)42 do modelu przetwarzania rozproszonego (distributed computing). To drugie podejście to rozłożenie przetwarzania danych na wiele różnego typu komputerów (komputery osobiste, minikomputery, maszyny klasy mainframe), połączonych ze sobą sieciami komunikacyjnymi43.
Niewątpliwie jedną z najbardziej rozpowszechnionych form przetwarzania rozproszonego stało się podejście określane mianem klient/serwer (client/server computing). W modelu tym użytkownik, korzystający z komputera będącego „klientem”
i zainstalowanych na nim aplikacji, łączy się poprzez sieć z komputerem pełniącym
rolę serwera, który dostarcza mu określonych usług, takich jak dostęp do niezbędnych danych. Stąd też podstawowe zadanie serwera to zarządzanie wspólnymi zasobami systemu44, z których korzystają, często jednocześnie, użytkownicy45. Warto
w tym miejscu zauważyć, iż model klient/serwer jest podstawą funkcjonowania Internetu46.
Drugim obok sprzętu, immanentnym komponentem technologii informatycznych jest oprogramowanie. W początkowym okresie, czyli we wczesnych latach 50.,
było ono tworzone przez poszczególne organizacje we własnym zakresie i dostosowane do ich konkretnych potrzeb. W tym czasie nie istniała wyspecjalizowana branża tworząca oprogramowanie, a producenci komputerów dostarczali niewielkie jego
ilości. Aby minimalizować znaczne koszty ponoszone przez organizacje na rozwój

W roku 1973 Metcalfe opracował technologię Ethernetu, będąca podstawą funkcjonowania sieci lokalnych (N. Carr: Does IT…, s. 3).
40
M. Castells: Społeczeństwo…, s. 57.
41
D. Vaskevitch: wyd. cyt., s. 133.
42
Czyli prowadzonego przez jeden centralny komputer.
43
J. Laudon, K. Laudon: Management… 2002, s. 157.
44
Oprócz przechowywania i przetwarzania danych serwery pełniły również inne funkcje, takie
jak zarządzanie aktywnością sieciową (tamże, s. 157).
45
D. Vaskevitch: wyd. cyt., s. 96.
46
J. Laudon, K. Laudon: Management… 2002, s. 267-269.
39

22

1.2. Rola technologii informatycznych w kształtowaniu się gospodarki ery postindustrialnej

oprogramowania i eliminować zbędny wysiłek, firmy zaczęły wymieniać się nim
pomiędzy sobą47.
Rozwój firm softwarowych rozpoczął się w połowie lat 50., a rozpowszechniły się one w kolejnej dekadzie. Specjalizowały się w poszczególnych branżach
lub procesach biznesowych, tworząc programy na konkretne potrzeby poszczególnych firm (custom applications). Dalsze zmiany w tym obszarze nastąpiły w latach
70. i 80., wraz z pojawieniem się najpierw minikomputerów, a następnie komputerów osobistych. Wtedy to rozpoczął się gwałtowny rozwój branży softwarowej,
związany ze zwiększoną dostępnością komputerów. W rezultacie nastąpiło uproszczenie i standaryzacja oprogramowania oraz upowszechnienie jego dostępności.
Procesy te nasiliły się w latach 90.48
Warto zwrócić uwagę na dwa niezwykle ważne aspekty rozwoju oprogramowania. W latach 60. pojawiły się systemy operacyjne, których najważniejszą cechą
było umożliwienie użytkownikom pracy w wielu programach jednocześnie49 (multiprogramming). Przeniosły one wykorzystanie komputerów na zupełnie inny poziom
niż na początku dekady, kiedy to mogły pracować wyłącznie w jednym programie50.
Kluczowym aspektem było też rozpowszechnienie się baz danych51, które stały się
podstawą rozwoju wszelkiego typu oprogramowania użytkowego. Ich koncepcja
pojawiła się około roku 1960, a rozpowszechniły się one na początku lat 70., wraz
z postępem w obszarze systemów zarządzania bazą danych (database management
systems – DBMS), czyli oprogramowania umożliwiającego korzystanie z zasobów
bazy danych i stanowiącym rodzaj bufora między nią, programami użytkowymi oraz
użytkownikami końcowymi52.
W oparciu o różne typy baz danych53 rozwijać się zaczęły wielorakie systemy
informatyczne wspomagające funkcjonowanie organizacji i zarządzanie nią54. Historycznie najstarszymi aplikacjami tego typu są systemy transakcyjne (transac47
Przykładem takiego rozwiązania jest grupa o nazwie SHARE, zorganizowana pod patronatem
firmy IBM, adresowana do firm korzystających z maszyn klasy mainframe, serii 700 (N. Carr: Does
IT…, s. 43).
48
Tamże, s. 44-46.
49
J. Laudon, K. Laudon: Management… 2002, s. 174.
50
D. Vaskevitch: wyd. cyt., s. 14.
51
Istnieje szereg definicji bazy danych, a na potrzeby niniejszych rozważań przyjęte zostaje spojrzenie Beynona-Daviesa, według którego jest to „zorganizowane repozytorium danych” (P. BeynonDavies: wyd. cyt., s. 98).
52
D. Vaskevitch: wyd. cyt., s. 15-16; T. Haigh: A Veritable Bucket of Facts: Origins of the Data
Base Management System. „SIGMOD Record” 2006, Vol. 35, No. 2, s. 33-42; J. Kisielnicki, H. Sroka:
Systemy informacyjne biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Placet, 2005, s. 206; J. Kisielnicki: MIS: systemy informatyczne zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Placet, 2008, s. 234.
53
J. Kisielnicki, H. Sroka: wyd. cyt., s. 200-209.
54
Istnieje szereg różnych typologii aplikacji stosowanych przez organizacje, a na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystany zostanie ich podział przedstawiony w pracy: J. Laudon, K. Laudon:
Management Information Systems. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2002.
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tion processing systems –TPS)55. Wykorzystywane są one na poziomie operacyjnym
organizacji56 – przetwarzają i zapisują dane związane z jej podstawowymi operacjami57. Zaczęły się rozpowszechniać w miarę wzrostu dostępności komputerów, stopniowo wkraczając w kolejne obszary funkcjonalne, takie jak sprzedaż i marketing,
finanse, logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi czy produkcja, automatyzując
i przyśpieszając wszelkie rutynowe działania z nimi związane58. Z czasem stały się
one podstawowymi systemami każdej organizacji, podtrzymującymi jej codzienne
funkcjonowanie i obsługę klientów. Ze względu na brak lub stosunkowo niewielkie
możliwości analityczne, w przypadku bardziej zaawansowanych rozwiązań59, systemy te wykazywały bardzo ograniczoną przydatność we wspomaganiu działań menedżerskich. Stąd też przy rosnącej komplikacji warunków rynkowych pojawiła się
potrzeba rozwoju systemów bezpośrednio przydatnych w procesach podejmowania
decyzji. W rezultacie do organizacji wkroczyła kolejna generacja aplikacji, bazujących na danych gromadzonych i przetwarzanych przez systemy transakcyjne, czyli
systemy informowania kierownictwa (management information systems – MIS)60.
Dały one menedżerom, przede wszystkim średniego szczebla, możliwość dostępu
do informacji dotyczących podstawowych działań organizacji w formie zagregowanej, w postaci różnego typu raportów czy zestawień, generowanych na koniec
tygodnia, miesiąca, kwartału czy roku. Ponieważ typowe systemy tej klasy ukierunkowane są praktycznie wyłącznie na zdarzenia zachodzące wewnątrz organizacji, dostarczając odpowiedzi na rutynowe pytania postawione z wyprzedzeniem,
zakres wsparcia przez nie decyzji menedżerskich jest mocno ograniczony. Dlatego
też w warunkach narastającej konkurencji i otwierania się organizacji na zewnątrz
pojawiła się potrzeba rozwoju systemów o wiele bardziej elastycznych i dających
znacznie większe możliwości analityczne, a jednocześnie korzystających nie tylko
z informacji pochodzących ze źródeł wewnętrznych, ale również zewnętrznych.
Z tego wynika rozwój kolejnej generacji aplikacji, zaliczanych do tej samej grupy
co poprzednie – systemów poziomu menedżerskiego (management-level systems)61,
czyli systemów wspomagania decyzji (decission support systems – DSS). WspieOkreślane są one mianem systemów pierwszej generacji (J. Kisielnicki, H. Sroka: wyd. cyt.,
2005, s. 27-28).
56
Stąd też określane są one mianem systemów poziomu operacyjnego (operational-level systems;
J. Laudon, K. Laudon: Management… 2002, s. 40).
57
V. Hall, J. Mosevich: Information Systems Analysis. Scarborough: Prentice-Hall Canada, 1988,
s. 35-36.
58
Pierwsze zastosowanie komputera do celów komercyjnych wiązało się właśnie z przyśpieszeniem procesu przygotowania listy płac oraz czeków dla pracowników (D. Caminer i in.: wyd. cyt.,
s. 38-39).
59
J. Kisielnicki: MIS: systemy…, s. 278.
60
Są one również określane mianem systemów informacyjnych zarządzania (W. Chmielarz: Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2000, s. 15).
61
J. Laudon, K. Laudon: Management… 2002, s. 40.
55
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rają one menedżera w analitycznych fazach przygotowania decyzji, tj. w zbieraniu
danych i ich przeliczaniu, a przede wszystkim w procesie formułowania wariantów
decyzji wraz z predykcją skutków ich realizacji, w odniesieniu do niestandardowych
problemów decyzyjnych62. Podstawowymi ich elementami są zaawansowane modele analityczne, a wykorzystują one wewnętrzne dane, pochodzące z systemów
transakcyjnych oraz z systemów informowania kierownictwa, jak również ze źródeł zewnętrznych (dane giełdowe, ceny produktów konkurencji itp.)63. Najczęściej
działają one w układzie dane → model → techniki kalkulacyjne → formy prezentacji graficznej, umożliwiając decydentowi poszukiwanie w sposób interaktywny najbardziej optymalnego rozwiązania problemu64.
Jednocześnie narastające skomplikowanie warunków funkcjonowania organizacji spowodowało, iż coraz trudniejsze stało się zarządzanie całym przedsiębiorstwem
bez odpowiedniego wsparcia informatycznego na poziomie naczelnego kierownictwa, stąd też rozwój systemów wsparcia kierownictwa najwyższego szczebla
(executive support systems – ESS)65. Nie są one przeznaczone do rozwiązywania
konkretnych problemów, a ich podstawową funkcją jest raczej umożliwienie ścisłemu kierownictwu organizacji szybkiego i łatwego dostępu do wszelkich informacji, ze źródeł tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, niezbędnych do podejmowania decyzji na poziomie strategicznym66 i skutecznego zarządzania firmą67. Dlatego
ich głównym zadaniem jest dostarczać, w sposób maksymalnie skondensowany,
wszelkich krytycznych z punktu widzenia funkcjonowania organizacji informacji68
(np. o przyczynach przekroczenia budżetu przez poszczególne działy czy aktywności konkurencji). Jednocześnie istotną cechą tej klasy systemów jest wykorzystanie
najbardziej zaawansowanych rozwiązań z obszaru oprogramowania graficznego,
po to aby niezbędne dla decydentów informacje trafiały do nich w możliwie przejrzystej postaci69.
Obok systemów wspomagających zarządzanie rozwinęły się systemy określane
mianem systemów poziomu wiedzy (knowledge-level systems), a ich pojawienie
się związane było wyraźnie z wkroczeniem komputerów osobistych do organizacji.
W tej klasie oprogramowania wyróżnić można systemy przeznaczone dla pracowników wiedzy (knowledge work systems – KWS) oraz systemy przeznaczone dla praE. Radosiński: Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej. Warszawa – Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 38.
63
J. Laudon, K. Laudon: Management… 2002, s. 43-44.
64
E. Radosiński: wyd. cyt., s. 39-41.
65
W przypadku tej klasy systemów używana jest również nazwa executive information systems
(EIS) (A. Nowicki: wyd. cyt., s. 32).
66
Zaliczane są one do grupy systemów poziomu strategicznego (strategic-level systems) (J. Laudon, K. Laudon: Management… 2002, s. 40).
67
E. Radosiński: wyd. cyt., s. 22.
68
T. Lucey: Management Information Systems. London: DP Publications, 1995, s. 250.
69
J. Laudon, K. Laudon: Management… 2002, s. 45.
62
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cowników biurowych (office systems)70. Pierwsza grupa to rozwiązania, których zadaniem jest wspomaganie takich pracowników, jak inżynierowie, lekarze, prawnicy
czy naukowcy, w wykonywaniu przez nich pracy opierającej się na wykorzystaniu
specjalistycznej wiedzy i jej rozwijaniu. Przykładami tego typu systemów są programy CAD (computer-aided design), różnego typu oprogramowanie symulacyjne
czy pakiety statystyczne71. Druga grupa to narzędzia wspomagające podstawowe
prace biurowe i w rezultacie zwiększające produktywność pracowników je wykonujących. Obejmuje ona edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, proste programy
graficzne, kalendarze elektroniczne czy programy komunikacyjne72.
Oprócz omówionych powyżej sześciu grup systemów uważanych za podstawowe typy oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie organizacji (rys. 1.4),
rozwinęła się i powszechnie opisywana jest w literaturze przedmiotu jeszcze jedna klasa programów. Są to systemy eksperckie (expert systems – ES)73, zaliczane
do rodziny rozwiązań z obszaru określanego mianem sztucznej inteligencji (artificial intelligence). Intencją ich tworzenia było umożliwienie osobom nieposiadającym wiedzy na odpowiednio wysokim poziomie działanie w sposób porównywalny
do ekspertów w danej dziedzinie74. Elementem odróżniającym tego typu systemy
od innych programów jest baza wiedzy (knowledge base)75, czyli repozytorium,
w którym zapisana jest w odpowiedniej postaci (najczęściej reguł) i przechowywana
wiedza eksperta bądź ekspertów z danej dziedziny.
Pomimo iż rozwiązania z tej grupy zaliczane są powszechnie do kategorii oprogramowania wspomagającego decyzje menedżerskie76, zwraca się uwagę na ich
ograniczoną przydatność w rozwiązywaniu problemów stojących przed zarządzającymi. Wynika to z faktu, iż natura tego typu decyzji jest bardziej skomplikowana i wymaga zdecydowanie szerszego spojrzenia oraz głębszej analizy niż zakres
wsparcia, jakiego może dostarczyć system ekspercki, przetwarzający wiedzę w sposób mechaniczny77.
Zatem w praktyce systemy eksperckie wykazują największą przydatność w automatyzacji funkcji biurowych niższego szczebla, w bankowości, ubezpieczeniach
czy w sprzedaży, a zakończone sukcesem implementacje SE dotyczą przede wszystkim problemów związanych z klasyfikacją78. W związku z tym wpisują się one raczej w klasę systemów poziomu wiedzy niż tych wspomagających zarządzanie.
Bywają one również określane mianem systemów automatyzacji prac biurowych (office automation systems – OAS) (W. Chmielarz: Zagadnienia…, s. 15).
71
McAfee posługuje się w odniesieniu do tego typu systemów pojęciem function IT (FIT)
(A. McAfee: Mastering…, s. 143-144).
72
W. Chmielarz: Zagadnienia…, s. 16.
73
Zwane są one również systemami ekspertowymi (J. Kisielnicki: MIS: systemy…, s. 284).
74
T. Lucey: wyd. cyt., s. 249.
75
J. Mulawka: Systemy ekspertowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996, s. 22.
76
W. Chmielarz: Zagadnienia…, s. 19.
77
J. Mulawka: wyd. cyt., s. 25.
78
J. Laudon, K. Laudon: Management… 2002, s. 390.
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Systemy poziomu strategicznego
Systemy wsparcia najwyższego kierownictwa
(executive support systems – ESS)
Systemy poziomu menedżerskiego
Systemy wspomagania decyzji
(decision support systems – DSS)
Systemy informowania kierownictwa
(management information systems – MIS)
Systemy poziomu wiedzy
Systemy przeznaczone dla pracowników wiedzy
(knowledge work systems – KWS)
Systemy przeznaczone dla pracowników biurowych
(office systems )
Systemy poziomu operacyjnego
Systemy transakcyjne
(transaction processing systems – TPS)

Rys. 1.4. Podstawowe typy oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie organizacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Laudon, K. Laudon: Management Information Systems.
Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2002, s. 40.

Rosnąca komplikacja otoczenia biznesowego organizacji, jaka stała się faktem
w latach 80., i związane z tym załamywanie się starych paradygmatów ich funkcjonowania (podrozdział 1.1.) zaczęły powodować konieczność bardziej elastycznego
działania i zdecydowanie szybszego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku.
Stąd też funkcjonowanie w oparciu o różnego typu niezależne od siebie i nie współdziałające ze sobą oprogramowanie coraz wyraźniej stawało się dla organizacji źródłem coraz większych problemów oraz narastających kosztów79. W rezultacie rozpoczęły one wdrażanie pojawiających się na rynku systemów klasy ERP (enterprises
W tym kontekście Davenport wskazuje na dwa rodzaje kosztów, tj. bezpośrednie i pośrednie.
Te pierwsze to koszty wynikające z potrzeby przeformatowywania danych tak, aby mogły być wykorzystywane w innym systemie, czy też koszty związane z tworzeniem rozwiązań umożliwiających
wzajemne komunikowanie się różnych systemów. Natomiast istotniejsze koszty pośrednie to te wynikające z braku możliwości płynnego i elastycznego działania całej organizacji ze względu na „fragmentację” jej systemów informatycznych (T. Davenport: Putting the Enterprise into the Enterprise
System. „Harvard Business Review” July-August 1998, s. 122).
79
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resource planning)80, opartych na użyciu centralnej bazy danych oraz powiązanych
z nią aplikacji (modułów), wspierających różnorodne obszary funkcjonalne firmy81.
W efekcie możliwe stało się planowanie i analiza całości zdarzeń zachodzących
wewnątrz przedsiębiorstwa82. Systemy te, mające swe korzenie w branży produkcyjnej83 i rozwiązaniach klasy MRP (material requirement planning) oraz MRP II
(manufacturing resource planning)84, zaczęły pojawiać się w organizacjach w latach
80., aby rozpowszechnić się w nich na dobre w następnej dekadzie85.
Całkowicie odmienną próbą podejścia do problemu rozproszenia danych w różnych systemach informatycznych organizacji jest koncepcja hurtowni danych (data
warehouse), która pojawiła się pod koniec lat 80.86 W odróżnieniu od systemów klasy ERP, których implementacja wprowadza do organizacji jednolitą platformę informatyczną integrującą jej kluczowe procesy biznesowe87, za ideą tą stał pomysł
stworzenia centralnego repozytorium danych generowanych w różnych systemach
informatycznych organizacji88. Trafiają one do hurtowni danych w określonych
odstępach czasowych (godzinnych, dziennych, tygodniowych itp.), a następnie
są ujednolicane i konsolidowane89, tak aby mogły być ostatecznie wykorzystywane
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80
McAfee zalicza rozwiązania klasy ERP do grupy systemów określanych mianem enterprise IT
(EIT) (A. McAfee: Mastering…, s. 143-145).
81
T. Davenport: Putting…, s. 123-125.
82
P. Lech: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Warszawa: Difin, 2003, s. 17.
83
R. Austin i in.: Enterprise Resource Planning. „HBS Technology Note #9-699-020” 14.03.2003,
s. 2.
84
P. Adamczewski: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo
Mikom, 2004, s. 29.
85
M. Hammer: The Agenda. New York: Crown Business, 2001, s. 73-74. Pierwszym stabilnym
rozwiązaniem klasy ERP był system R/2 niemieckiej firmy SAP, przeznaczony dla komputerów mainframe (1979), jednak prawdziwe upowszechnienie tych systemów stało się faktem wraz z pojawieniem
się na rynku w 1992 roku systemu R/3, zaprojektowanego dla architektury klient/serwer (D. Garvin,
A. March: SAP America. „HBS Case No 9-367-057” 3.12.1996, s. 2). W Polsce w roku 2008 systemy
klasy ERP posiadało 12% firm. Najpowszechniej były one spotykane w dużych przedsiębiorstwach
(co drugie posiadało taki system), a najrzadziej w małych (co ósme) (GUS: Wykorzystanie technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby
prywatne w 2008 r. [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_wykorzystanie_tech_infortelekom_2008.pdf] 26.11. 2008, s. 2).
86
Pojęcie business data warehouse, rozumiane jako „pojedyncze logiczne […] repozytorium
wszelkich informacji biznesowych” pojawiło się w artykule Devlina i Murphy’ego (B. Devlin, P. Murphy: An Architecture for a Business and Information System. „IBM Systems Journal” 1988, Vol. 27,
No. 1, s. 62-63).
87
J. Laudon, K. Laudon: Management… 2002, s. 55.
88
C. Olszak, A. Sołtysik: Hurtownie danych oraz analizy wielowymiarowe. [w:] C. Olszak,
E. Ziemba (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2007, s. 242-243; J. Surma: Business Intelligence: Systemy wspomagania decyzji biznesowych.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 21-22.
89
Podstawowe cechy charakteryzujące hurtownie danych to: orientacja przedmiotowa, integralność danych oraz uwzględnienie wymiaru czasowego (G. Woźniewska: Hurtownie danych jako roz-
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w procesach analiz i podejmowania decyzji90. Podstawowymi użytkownikami hurtowni danych są menedżerowie wszelkich szczebli oraz pracownicy wiedzy (knowledge workers)91. Warto jednocześnie zauważyć, iż obydwa przedstawione powyżej
rozwiązania mogą w praktyce występować wspólnie92.

1.3. Wczesne fazy tworzenia powiązań elektronicznych
w gospodarce
Rozwój różnych typów systemów informatycznych wspomagających wewnętrzne
funkcjonowanie organizacji to istotny, ale nie jedyny kierunek wykorzystania przez
nie technologii informatycznych. Drugi, niezwykle ważny i przebiegający praktycznie równolegle, to wprowadzanie przez firmy coraz to bardziej zaawansowanych
rozwiązań, umożliwiających tworzenie elektronicznych powiązań pomiędzy nimi
a ich klientami, w początkowym okresie głównie w celu usprawnienia różnych faz
procesu sprzedaży własnych produktów93.
Pierwsze rozwiązania, bardzo niedoskonałe jeszcze, pojawiły się w organizacjach już na początku lat 60.94 W tej fazie liderzy branż szukali sposobów uzyskania
przewagi konkurencyjnej, dlatego były to de facto elektroniczne kanały sprzedaży,
przez które klienci mogli zamawiać wyłącznie produkty oferowane przez firmę będącą właścicielem systemu (single-source electronic sales channels; rys. 1.5, faza 1).
Tak było w przypadku American Hospital Supply Corporation (AHSC), firmy będącej dostawcą sprzętu i wyposażenia medycznego, czy linii lotniczych American
Airlines. Pierwsza z nich wprowadziła, we wczesnych latach 60., system o nazwie
TelAmerican, umożliwiający jej klientom, czyli szpitalom i laboratoriom, składanie
w sposób zautomatyzowany zamówień na produkty95. American Airlines wdrożyły
natomiast w tej samej dekadzie system SABRE96, umożliwiający pracownikom biur
wiązanie na potrzeby systemu wspomagania decyzji banku. [w:] A. Gospodarowicz (red.): Technologie
informatyczne w bankowości. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002).
90
J. Laudon, K. Laudon: Management… 2002, s. 221.
91
J. Kisielnicki: MIS: systemy…, s. 247.
92
Tak jest w przypadku przywołanych w podrozdziale 2.2.3 systemów ERP II (P. Adamczewski:
wyd. cyt., s. 167).
93
W dalszych etapach zaczęło to również dotyczyć innych procesów występujących w organizacjach i związanych z nimi partnerów biznesowych.
94
Najwcześniejsze rozwiązania to systemy, w których klienci, wykorzystując komputer otrzymany od firmy, w której dokonywali zakupów, łączyli się poprzez linię telefoniczną z komputerem w jej
centrum dystrybucji, przesyłając zamówienia i używając do tego celu wstępnie przygotowanych kart
perforowanych (B. Konsynsky, M. Vitale: Baxter Healthcare Corporation: ASAP Express. „HBS Case
No 9-188-080” 11.02.1991, s. 3).
95
B. Konsynski, C. Marschall, J. Sviokla: Baxter International: OnCall as Soon as Possible?
„HBS Case No 9-195-103” 29.03.1996, s. 4-5.
96
F. McFarlan, R. Nolan: Information Technology and the Board of Directors. „Harvard Business
Review” October 2005, s. 97.
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podróży dokonywanie rezerwacji biletów lotniczych na swoje loty97. W kolejnych
latach podobne rozwiązania pojawiły się w innych branżach, takich jak komputerowa czy hutnicza.
Jednak tego typu podejście okazało się być dość krótko rozwiązaniem skutecznym, jeśli chodzi o kwestie budowania przewagi konkurencyjnej. Z punktu widzenia klientów było ono bardzo mocno ograniczające, gdyż nie dawało im możliwości
wykonywania dwóch niezwykle istotnych czynności, a mianowicie porównywania
konkurencyjnych ofert i składania zamówień u różnych dostawców. Stąd też presja rynku bardzo szybko zaczęła doprowadzać do przekształcania się elektronicznych kanałów sprzedaży oferujących wyłącznie własne produkty pojedynczej firmy
w bardzo ograniczone i niedoskonałe rynki elektroniczne, czyli rozwiązania oferujące elektroniczne powiązania pomiędzy różnymi firmami działającymi w danej branży (cross-company electronic connections).
Faza 1
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Rys. 1.5. Fazy tworzenia zrębów rynków elektronicznych
Źródło: opracowanie własne.

Procesy te w zależności od branży przebiegały w różny sposób, wydaje się jednak, iż wskazać można dwa najbardziej charakterystyczne podejścia, jakie się wtedy
wyłoniły. Pierwsze z nich, charakterystyczne dla linii lotniczych, to model, w któPomimo iż system ten powstał na początku lat 60., do samych biur podróży trafił w maju
1976 roku (S. Cooke i in.: The Emerging Digital Economy. [http://www.esa.doc.gov/pdf/EmergingDig.
pdf] 1998, s. 208).
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rym rozwijały one swoje niezależne systemy rezerwacji98, udostępniając jednak
klientom oferty konkurencyjnych firm99 (rys. 1.5, faza 2A). Drugie podejście opierało się natomiast na tworzeniu jednego wspólnego rozwiązania, z którego następnie
korzystały wszystkie podmioty operujące w danej branży (rys. 1.5, faza 2B)100.
Niewątpliwie najbardziej technologicznie zaawansowanym rozwiązaniem „ery
przedinternetowej” wspomagającym procesy sprzedaży była koncepcja elektronicznej wymiany danych (electronic data interchange – EDI)101. Opiera się ona na bezpośredniej wymianie ustrukturyzowanych danych handlowych pomiędzy systemami
komputerowymi dwóch organizacji przeprowadzających transakcję, a jej celem jest
usprawnienie i automatyzacja tego procesu102. EDI bazuje na wykorzystaniu dwóch
grup standardów: standardów związanych z zestawieniem połączenia fizycznego
oraz standardów komunikatów EDI. Pierwsze odnoszą się do stosowanych w ramach
transmisji protokołów komunikacyjnych, drugie natomiast precyzują sposób, w jaki
informacja znajdująca się w wysyłanym dokumencie elektronicznym (np. na fakturze) ma być prezentowana103.
Jeśli chodzi o tworzenie połączeń między partnerami wymieniającymi dane w ramach EDI, to w okresie przedinternetowym stosowane były dwie zasadnicze grupy
rozwiązań. Były to połączenia bezpośrednie, oparte na użyciu linii komutowanej
lub dzierżawionej, oraz połączenia pośrednie. W tej drugiej grupie wykorzystywane
są sieci tworzone i zarządzane przez niezależnych operatorów, określane mianem
sieci usług dodanych (value addend networks – VAN)104. Stanowią one alternatywne rozwiązanie dla firm, które zamiast tworzyć własne sieci i zarządzać nimi, wolą
korzystać z gotowej infrastruktury telekomunikacyjnej, wnosząc opłatę subskrypcyjną oraz płacąc za przesłane siecią dane. Tego typu podejście było zdecydowanie

Przykładem alternatywnego względem wspomnianego wcześniej systemu SABRE był Apollo
Reservation System, wprowadzony w roku 1976 przez United Airlines.
99
R. Benjamin, T. Malone, J. Yates: The Logic of Electronic Markets. „Harvard Business Review”
May-June 1989, s. 167.
100
Taka filozofia wdrożona została w życie na rynku dostawców wyposażenia szpitalnego, gdzie
w roku 1987 firma Baxter wprowadziła system o nazwie ASAP Express (B. Konsynski, C. Marschall,
J. Sviokla: wyd. cyt., s. 7).
101
W tym okresie pojęcie handlu elektronicznego (electronic commerce) było jednoznacznie kojarzone z EDI (N. Jilovec: E-Commerce. [w:] K. Rutledge (red.): The Business Case for e-business.
Carlsbad: IBM Press, 2000, s. 47).
102
V. Layland: EDI. Elektroniczna wymiana dokumentacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1995, s. 209; G. Grant: Emerging Platforms for Commerce over The Internet. [w:]
M. Cronin (red.): The Internet Strategy Handbook. Boston: Harvard Business School Press, 1996,
s. 221; S. Abt: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 215-219.
103
V. Layland: wyd. cyt., s. 65-69.
104
M. Niedźwiedziński: Globalny handel elektroniczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2004, s. 15-16.
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najpowszechniejsze pośród dużych organizacji, czyli podstawowych użytkowników
EDI105.
Jednak pomimo iż EDI było rozwiązaniem zaawansowanym technicznie, jego
rozpowszechnienie, a tym samym wpływ na rozwój transakcji elektronicznych był
niewielki106. Wynikało to z paru zasadniczych aspektów, a do najważniejszych pośród nich zaliczyć można107:
– niedostępność dla małych i średnich firm,
– ograniczenie do transakcji typu business-to-business,
– wysokie koszty,
– niewielką elastyczność.
Generalnie rzecz biorąc, opisane powyżej rozwiązania, ukierunkowane na tworzenie więzi elektronicznych pomiędzy organizacjami i jej klientami, dotyczyły wyłącznie sfery business-to-business108. Jednak również w okresie przedinternetowym
pojawiać się zaczęły pewne bardzo ograniczone i niedoskonałe systemy na rynku
konsumenckim (business-to-consumer). Najbardziej znanym rozwiązaniem z tego
okresu był Minitel, stworzony na początku lat 80. we Francji, a opierający się na wykorzystaniu linii telefonicznej109. Umożliwiał on konsumentom dokonywanie zakupów czy też rezerwację biletów kolejowych. Podobne serwisy pojawiły się również
w innych krajach110.

1.4. Zmiany zachodzące w działalności organizacji
fazy gospodarki postindustrialnej
Coraz wyraźniejsze załamywanie się paradygmatów systemu produkcji masowej,
związane z głębokimi przeobrażeniami dokonującymi się w gospodarce i jej wkraczaniem w fazę postindustrialną (podrozdział 1.1.), spowodowało, iż w latach 80.
organizacje zaczęły na nowo opracowywać swoje strategie i metody prowadzenia
J. Laudon, K. Laudon: Management… 2002, s. 249; OECD: The Economic and Social Impacts
of Electronic Commerce: Preliminary Findings and Research Agenda. [http://www.oecd.org/dataoecd/3/12/1944883.pdf] 1998, s. 12.
106
EDI wykorzystywane jest również w ramach innych procesów, np. produkcji (S. Cooke i in.:
wyd. cyt., s. 18). W połowie lat 90. w Europie korzystało z niego 50 tys. przedsiębiorstw, a w Stanach
Zjednoczonych 44 tys., co stanowiło niespełna 1% wszystkich istniejących firm (P. Timmers: Electronic Commerce. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2000, s. 3).
107
S. Cooke i in.: wyd. cyt., s. 13; G. Grant: wyd. cyt., s. 221; OECD: wyd. cyt., s. 12.
108
Jest ona najczęściej określana mianem rynków dóbr i usług przemysłowych w odróżnieniu
od rynków dóbr i usług konsumpcyjnych (business-to-consumer) (M. Hutt, T. Speh: Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
1997, s. 28).
109
J. Wielki: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Warszawa – Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 55.
110
R. Benjamin, T. Malone, J. Yates: wyd. cyt., s. 169.
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operacji111. W tym też czasie zaczęło się poszukiwanie przez nie koncepcji, mającej
być swego rodzaju panaceum na nową sytuację rynkową, wskazującej metody dokonywania takich zmian w strukturach i sposobach funkcjonowania, które umożliwią
przeżywającym trudności firmom zwiększenie efektywności działania oraz podniesienie poziomu konkurencyjności112.
Pierwszą koncepcją, która zdobyła popularność i została zaadaptowana przez organizacje na szeroką skalę, było TQM (total quality management)113. Wywodzi się
ona z Japonii, a wiąże z działalnością, jaką w latach 50. XX wieku w tym kraju prowadzili eksperci amerykańscy114 oraz japońscy. Sektorem, w którym ją testowano,
był japoński przemysł samochodowy115. W latach 80. upowszechniła się w Stanach
Zjednoczonych, wprowadzając do współczesnych organizacji zupełnie nowe spojrzenie na kwestie jakości, kładąc nacisk na udział wszystkich pracowników w jej
tworzeniu i odpowiedzialności za nią oraz akcentując konieczność nieustannego
doskonalenia przez nich swojej pracy116. Podwaliny koncepcji TQM stworzyli Deming, Juran oraz Crosby, którzy uznawani są za „guru zarządzania jakością”117. Filozofia jakości tego pierwszego opiera się na czternastu skierowanych do menedżerów
punktach, których niezwykle istotnymi elementami były potrzeba wprowadzenia
do organizacji kontroli statycznej oraz konieczność nieustannego doskonalenia jej
systemu produkcji i usług118. Juran sformułował trzy fundamenty zarządzania przez
jakość, określane mianem „trylogii Jurana”: planowanie jakości, kontrola jakości,
111
C. Barlett, G. Sumantra: Matrix Management: Not a Structure, a Frame of Mind. „Harvard
Business Review” May-June 1990, s. 138.
112
Zaczęły się też pojawiać badania analizujące przyczyny powodzenia firm uznawanych za „doskonałe” i innowacyjne oraz próby stworzenia pewnego zbioru cech je charakteryzujących. Przykładem takiego podejścia mogą być badania Petersa i Watermana, którzy zdiagnozowali osiem tego typu
cech (T. Peters, R. Waterman: In Search of Excellence. New York: Harper & Row, Publishers, 1982,
s. 3-26).
113
W literaturze polskiej najczęściej używanymi tłumaczeniami są „zarządzanie jakością”, „zarządzanie przez jakość” (A. Hamrol, W. Mantura: Zarządzanie jakością: teoria i praktyka. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 15-17.) oraz „kompleksowe zarządzanie przez jakość” (E. Konarzewska-Gubała (red.): Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków. Wrocław:
Wydawnictwo Akademii Ekonmicznej, 2003, s. 11). Za nieporozumienie należy natomiast uznać użyte
w polskim wydaniu książki Brilman określenie „zarządzanie jakością totalną” (J. Brilman: Nowoczesne
koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 226).
114
Chodzi tu o Deminga oraz Jurana (J. Juran: Made in U.S.A.: A Renaissance in Quality. „Harvard Business Review” July-August 1993, s. 42).
115
P. Keen, E. Knapp: Every Manager’s Guide to Business Processes. Boston: Harvard Business
School Press, 1996, s. 186.
116
W tym kontekście Penzias mówi o przejściu gospodarki z ery nastawionej na ilość (quantity
era) do ery skoncentrowanej na jakości (quality era), w której jakość jest dla konsumentów czymś,
co przyjmują za pewnik (granted) (A. Penzias: Harmony…, s. 1, 11; J. Dhlgaard, G. Kanji, K. Kristensen: Podstawy zarządzania jakością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 28-30).
117
J. Oakland: Total Quality Management. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1995, s. 353.
118
E. Konarzewska-Gubała (red.): wyd. cyt., s. 46-66.
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poprawa jakości119. Koncepcja Crosby’ego natomiast oparta była na czterech „absolutach jakości”120 oraz czternastu krokach jej doskonalenia.
Pomimo iż cała trójka tworzyła podwaliny koncepcji TQM, żaden z nich nie
zbudował całościowego jej modelu. Pojawił się on dopiero za sprawą Oaklanda,
który opracował go na bazie standardów i zaleceń sformułowanych przez Deminga,
Jurana i Crosby’ego. Jako że TQM uchodzi za pierwszą koncepcję w pełni zorientowaną na procesy121, właśnie one są centralnym elementem tego modelu (rys. 1.6).

Procesy
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Systemy
jakości

Zaangażowanie

ja
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mu
Ko

Ku
ltur
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Zespoły
ludzkie

Narzędzia
jakości

Rys. 1.6. Model TQM (wg Oaklanda)
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Oakland: Total Quality Management. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1995, s. 31.

Jednocześnie dość szybko okazało się, iż TQM było czymś na kształt „chwilowej
mody” (fad)122 i pod koniec lat 80. pojawia się fala jego krytyki. Związana była ona
głównie z tym, iż pomimo próby całościowego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji TQM koncentrowało się przede wszystkim na kwestiach jakości, podczas
gdy oczekiwania organizacji przełomu lat 80. i 90., związane z gwałtownie zmieniaA. Hamrol, W. Mantura: wyd. cyt., s. 94-95.
Między innymi stworzenie systemu ukierunkowanego na zapobieganie oraz wprowadzenie
standardu jakości „zero błędów” (J. Oakland: wyd. cyt., s. 353).
121
Orientacja procesowa (pozioma) w odróżnieniu od funkcjonalnej (pionowej) wprowadziła
nowe spojrzenie na funkcjonowanie organizacji. Zamiast działów funkcjonalnych w centrum zainteresowania postawiła procesy przekraczające granice owych działów (A. Brache, G. Rummler: Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000, s. 31-36).
122
P. Keen, E. Knapp: wyd. cyt., s. 186.
119

120
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jącą się sytuacją rynkową, były daleko większe123. Stąd też początek lat 90. to pojawienie się dwóch nowych koncepcji wprowadzania zmian w funkcjonowaniu organizacji ery postindustrialnej, opartych na orientacji procesowej (rys. 1.7).
Koncepcje oparte na
orientacji procesowej

Doskonalenie
procesów

Przebudowa
procesów

TQM
(Total Quality
Management)
lata 80.

BPI
(Business Process
Improvement)

BPR
(Business Process
Reengineering)

lata 90.

lata 90.

Rys. 1.7. Rozwój koncepcji opartych na orientacji procesowej
Źródło: opracowanie własne.

Pierwsza z nich, wyrosła bezpośrednio z ruchu jakościowego124, to business
process improvement (doskonalenie procesów biznesowych). Koncepcja ta koncentrowała się na doskonaleniu zastanych procesów, opierając się w bardzo wielu
aspektach na elementach wypracowanych w poprzedniej dekadzie w TQM125. Jest
ona definiowana przez jej twórcę jako „systematyczna metodyka opracowana po to,
aby pomóc organizacjom w dokonywaniu znaczących postępów w funkcjonowaniu
ich procesów biznesowych”, a skoncentrowana jest przede wszystkim na eliminacji
strat i ograniczaniu nadmiernie rozrośniętej biurokracji126. Wdrożenie tej koncepcji
w życie miało pomóc organizacjom w127:
J. Wielki: Elektroniczny…, s. 14-16.
T. Davenport: Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology. Boston: Harvard Business School Press, 1993, s. 142.
125
Elementami wspólnymi dla obydwu koncepcji są m.in. takie aspekty, jak: doskonalenie procesów w duchu filozofii kaizen czy kontrola statystyczna, jako podstawowe narzędzie (primary enabler)
wspomagające wprowadzanie zmian (H. Österle: Business in the Information Age: Heading for New
Processes. Berlin: Springer, 1995, s. 21, J. Wielki: Elektroniczny…, s. 16; T. Davenport: Process…, s. 11).
126
J. Harrington: Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality,
Productivity and Competitiveness. New York: McGraw-Hill, 1991, s. 20-21.
127
Tamże, s. 16.
123

124
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–

podniesieniu zdolności konkurencyjnej przez lepsze wykorzystanie dostępnych
zasobów,
– zastosowaniu odpowiednich sposobów wprowadzania istotnych zmian w odniesieniu do złożonych czynności w możliwie krótkim czasie,
– efektywnym kierowaniu powiązaniami i relacjami wewnątrzorganizacyjnymi,
– skupieniu uwagi na procesach,
– zapobieganiu występowaniu błędów,
– zrozumieniu, w jaki sposób „wkład” (input) przekształcany jest w produkt końcowy procesu (output),
– oszacowaniu kosztów złej jakości,
– dostrzeganiu tych miejsc, w których powstają błędy, i znajdowaniu metod ich
usuwania,
– przygotowaniu i doskonaleniu całościowego systemu umożliwiającego prowadzenie wszelkich pomiarów działalności biznesowej.
Jednak organizacje przełomu lat 80. i 90. potrzebowały czegoś więcej niż tylko doskonalenia procesów w ich dotychczasowym kształcie. Wyłaniająca się coraz
wyraźniej gospodarka ery postindustrialnej wymagała zupełnie nowego spojrzenia
na przedsiębiorstwa i głębokiej, a często całkowitej zmiany paradygmatów leżących u podstaw ich funkcjonowania128. Dotychczasowa filozofia działania, oparta
na poglądach, którym początek dał Adam Smith, a które rozwinęli Frederick Winslow Taylor oraz Henri Fayol, przestała przystawać do nowej rzeczywistości gospodarczej. Jej podstawy, praktycznie niezmienne aż do wczesnych lat 80. XX wieku,
opracowane były bowiem pod kątem przedsiębiorstw produkcyjnych działających
w stabilnym otoczeniu gospodarczym, stąd też w coraz większym stopniu widoczne
stawało się ich niedostosowanie do wyłaniającego się nowego typu organizacji ery
postindustrialnej, funkcjonujących w całkowicie odmiennych realiach129.
Dlatego też w warunkach hiperkonkurencji (hipercompetition)130, konieczne
stało się odchodzenie od dotychczas stosowanych paradygmatów, takich jak: ścisły
podział pracy131, wyraźnie zakreślony rozdział ról między menedżerami i pracownikami, wąska specjalizacja, daleko posunięta kontrola pracowników132, tworzenie
struktur organizacyjnych w oparciu o wąski podział funkcjonalny133 czy też orga-
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128
Drucker podsumował tę sytuację stwierdzeniem, iż „organizacje powinny być przygotowane
na porzucenie wszystkiego, co dotychczas leżało u podstaw ich funkcjonowania” (J. Champy: Reengineering Management: The Mandate for New Leadership. New York: HarperBusiness, 1995, s. 11).
129
P. Drucker: Management’s New Paradigms. „Forbes”. [http://www.forbes.com/forbes/
1998/1005/ 6207152a.html] 10.05.1998; P. Drucker: The Coming of the New Organization. „Harvard
Business Review” January-February 1988, s. 45.
130
M. Porter: What Is Strategy? „Harvard Business Review”. November-December 1996, s. 61.
131
A. Smith: Wealth of Nations. New York: Prometheus Books, 1991, s. 9-18; H. Fayol: General
and Industrial Management. Belmont: David S. Lake Publishers, 1987, s. 61-63.
132
F. Taylor: The Principles of Scientific Management. New York: Dover Publications, 1998,
s. 15-17.
133
Fayol zaproponował podział wszystkich działań organizacji na sześć obszarów funkcjonalnych: techniczny, handlowy, finansowy, zapewnienie bezpieczeństwa, księgowy oraz menedżerski
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nizowanie całości pracy wokół tradycyjnych działów134. Z tego względu w gwałtownie zmieniającej się sytuacji rynkowej organizacje potrzebowały radykalnej
przebudowy podstaw ich działalności135 i całkowicie nowego spojrzenia na proces
tworzenia wartości, stąd też koncepcją, która przykuła powszechną uwagę, stał się
reengineering136.
Reengineering wyrósł na bazie doświadczeń firm amerykańskich końca lat 80.
i badań przeprowadzonych nad zmianami zachodzącymi w sposobach ich funkcjonowania137. Koncentrował się na przełamywaniu przestarzałych zasad i założeń,
na których opierało się działanie organizacji, a jego podstawą było niestandardowe myślenie (discontinuous thinking)138. Według jego założeń wprowadzanie zmian
w procesach powinno odbywać się bez oglądania się na to, jak przebiegały one wcześniej. Wyraźnie akcentowane było, iż nie chodzi o drobne usprawnienia czy udoskonalenia istniejących procesów, lecz osiągnięcie skokowych zmian, których poziom
znajdzie odbicie w odpowiednich wskaźnikach139. Jednocześnie część z twórców
koncepcji, szczególnie w pierwszej fazie jej rozwoju140, nawoływała do radykalizmu
w działaniach i pozbywaniu się wszystkich dotychczas istniejących elementów, takich jak struktury organizacyjne czy procedury141.
Tak jak w przypadku innych koncepcji należących do tzw. nurtu procesowego, centralnym elementem, wokół którego toczy się tak naprawdę całość działań,
jest sam proces142. Jednak w reengineeringu orientacja procesowa (process orien-

(H. Fayol: wyd. cyt., s. 9-13).
134
P. Drucker: The Coming…, s. 47.
135
Jak podkreśla Österle, nie wyklucza to w żaden sposób zastosowania podejścia „ewolucyjnego” jako elementu wspomagającego (H. Österle: wyd. cyt., s. 23).
136
Nazywana jest ona również business process reengineering, business process redesign czy
process innovation (J. Wielki: Elektroniczny…, s. 21). W literaturze polskiej często używanym określeniem jest „restrukturyzacja procesów gospodarczych” (S. Wrycza: Analiza i projektowanie systemów
informatycznych zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 53).
137
J. Hammer: Reinżynieria i jej następstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999,
s. 9; T. Davenport, J. Short: The New Industrial Engineering: Information Technology and Business
Process Redesign „Sloan Management Review” Summer 1990, s. 12.
138
M. Hammer: Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate. „Harvard Business Review”
July-August 1990, s. 107.
139
J. Champy, J. Hammer: Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution.
London: Nicholas Brealey Publishing, 1995, s. 33; T. Davenport: Process…, s. 1.
140
Z czasem „guru reengineeringu” Michael Hammer doszedł do wniosku, iż radykalizm w działaniach, usuwanie wszystkiego, co było, i rozpoczynanie całkowicie od nowa, w duchu filozofii „czystej kartki” nie jest najważniejszym elementem koncepcji (M. Hammer: Reinżynieria i jej…, s. 10;
M. Klein, R. Manganelli: Reengineering. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1998, s. 42).
141
J. Champy, J. Hammer: wyd. cyt., s. 32-33.
142
Proces biznesowy (business process) jest kluczowym elementem tzw. oficjalnej definicji reengineeringu (M. Hammer, S. Stanton: The Reengineering Revolution: A Handbook. New York: Harper-Business, 1995, s. 3).
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tation)143 postrzegana była w zdecydowanie szerszy sposób niż w TQM czy BPI.
W przypadku koncepcji, których celem było doskonalenie procesów w istniejącym
kształcie, wyodrębnia się dwa podstawowe rodzaje procesów występujących w organizacjach i będących celem działań. Pierwsza grupa to wszystkie te przebiegające
wewnątrz działów funkcjonalnych przedsiębiorstw, druga natomiast obejmuje procesy bardziej złożone, w których przekraczane są granice funkcjonalne wewnątrz
organizacji (cross-functional business processes)144. Natomiast w reenginneringu
na funkcjonowanie organizacji spogląda się ze zdecydowanie szerszej perspektywy,
w duchu dokonujących się zmian przełomu ery industrialnej i postindustrialnej, stąd
też wyróżnia się dodatkowo trzecią, niezwykle ważną grupę procesów, a mianowicie
procesy przekraczające granice organizacyjne (cross-organizational business processes)145.
Reengineering stał się pierwszą koncepcją uwypuklającą kluczową rolę technologii informatycznych w procesie dokonywanych zmian. Z punktu widzenia jej
twórców były one podstawowym lub też niezbędnym czynnikiem (essentials enabler, primary enabler) umożliwiającym ich wprowadzanie146. W przypadku tej koncepcji prawdziwa siła technologii informatycznych postrzegana jest jednak inaczej,
niż miało to miejsce przez wiele wcześniejszych lat. Upatruje się jej mianowicie nie
w automatyzacji procesów w dotychczasowej postaci (choć to też ważny aspekt),
ale w ich wykorzystaniu w celu przełamywania i przezwyciężania przestarzałych
sposobów prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo i w organizowaniu ich
w całkowicie nowy, twórczy sposób147.
Warto zaznaczyć, iż pomimo fali krytyki, jaka przetoczyła się nad reengineeringiem w drugiej połowie lat 90., jego „duch” na stałe zapanował w organizacjach ery
postindustrialnej148. Związane jest to z faktem, iż filozofia leżąca u podstaw tej koncepcji najlepiej wpisywała się w procesy zmian, jakie zaczęły zachodzić w organizaInnymi określeniami używanymi w tym kontekście są: „myślenie procesowe” (process thinking)
(T. Davenport, J. Short: wyd. cyt., s. 13), „podejście procesowe ” (process approach) czy „perspektywa
procesowa ” (process perspective) (T. Davenport: Process…, s. 6).
144
J. Harrington: wyd. cyt., s. 35. Davenport pierwsze określa mianem procesów interpersonalnych (interpersonal processes), a drugie – interfunctional business processes (T. Davenport,
J. Short: wyd. cyt., s. 19).
145
T. Davenport: Process…, s. 8, 175.
146
W tym kontekście akcentowana była podwójna rola technologii informatycznych w reengineeringu: z jednej strony jako elementu umożliwiającego przeprowadzenie zmian, z drugiej natomiast
– wspierającego przebieg procesów po ich zakończeniu (J. Champy, J. Hammer: wyd. cyt., s. 83;
T. Davenport: Process…, s. 11, 49-50).
147
M. Scott Morton (red.): The Corporation of the 1990s: Information Technology and Organizational Transformation. New York: Oxford University Press, 1991, za: J. Peppard, P. Rowland: Reengineering. Warszawa: Gebethner i Ska, 1997, s. 45-48.
148
Jak stwierdził w 1997 roku Drucker w wywiadzie udzielonym Davenportowi, reengineering
stanie się koncepcją, którą wiele firm będzie bez rozgłosu wdrażać, i niewątpliwie powróci on, być
może pod inną nazwą, do organizacji (T. Davenport, P. Drucker: A Meeting of the Minds. „CIO Magazine”. [http://www.cio.com/archive/091597/interview.html] 15.09.1997.
143
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cjach na przełomie lat 80. i 90., a pogłębiać w kolejnych. Stąd też pytania będące
fundamentami reengineeringu, „Jak należy przedefiniować dotychczasowy sposób
funkcjonowania firmy? Jak przemyśleć na nowo jej działania, aby mogła się z powodzeniem rozwijać?”149, są nieustannie aktualne w nowej rzeczywistości gospodarczej.
Generalnie rzecz biorąc, zmiany dokonujące się w organizacjach końca lat 80.
i początku 90. zachodzić zaczęły w odniesieniu do ściśle ze sobą powiązanych struktur, granic i procesów organizacyjnych150 (rys. 1.8). Podstawowe zjawisko zachodzące w strukturach organizacyjnych to odchodzenie od potężnych, scentralizowanych korporacji151, funkcjonujących w oparciu o tradycyjne struktury hierarchiczne
– ograniczanie liczby poziomów zarządzania152 (delayering) i spłaszczanie struktur
organizacyjnych. Jednocześnie istotnym elementem procesów decentralizacji działalności organizacji stało się organizowanie działalności wokół projektów153 i coraz
szersze tworzenie w tym kontekście zespołów przekraczających granice funkcjonalne (cross-functional teams) oraz organizacyjne (cross-boundry teams).
Ze względu na rosnące skomplikowanie produktów, skracanie cyklu ich życia,
nieustanny wzrost poziomu ich jakości oraz dokonującą się atomizację rynku154 koniecznością stało się też ograniczanie zakresu działalności przez organizacje (downscoping) i koncentracja na obszarach związanych bezpośrednio z ich kluczowymi
kompetencjami (core competences)155.
Stąd też coraz powszechniejsze stało się sięganie po outsourcing156 oraz rozwój
aliansów strategicznych, a w konsekwencji ewolucja tradycyjnych „piramidalnych”
Jak twierdzi współtwórca reengineeringu Champy, koncepcja ta jest szczególnym sposobem
myślenia o działalności biznesowej organizacji, stąd też u jej podstaw leżą fundamentalne pytania
z tym związane (J. Champy: Reengineering Management…, s. 30, J. Champy: Reengineering Dead?:
Don’t Believe It. „Harvard Management Update” 1999, No. U9903E, s. 3).
150
Pettigrew A. i in.: Innovative forms of Organizing. London: Sage Publications, 2003, s. 10-14.
151
R. Laubacher, T. Malone: How Will Work Change? E-Lancers, Empowerment, and Guilds. [w:]
Institute for Information Studies: The Promise of Global Networks. Queenstown: The Aspen Institute
Publications Office, 1999, s. 121.
152
Grupą, którą najbardziej dotknęły te procesy, stali się menedżerowie średniego szczebla
(J. Wielki: Elektroniczny…, s. 45).
153
Przejawem tego typu tendencji było pojawienie się w organizacjach, już na początku lat 80.,
struktury macierzowej, mającej zapewnić większą elastyczność w działaniu (C. Barlett, G. Sumantra:
wyd. cyt., s. 139; T. Peters, R. Waterman: wyd. cyt., s. 307-319).
154
M. Komenar: Electronic Marketing. New York: John Wiley & Sons, 1997, s. 28.
155
W przypadku niektórych firm określony przez nie zakres może być dość zaskakujący
(D. Tapscott, A. Williams: Wikinomia: o globalnej współpracy, która wszystko zmienia. Warszawa:
Wyda-wnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 326; G. Hamel, C. Prahalad: The Core Competence of the Corporation. „Harvard Business Review” May-June 1990, s. 79-92).
156
Określane tym mianem działania, związane ze zleceniem na zewnątrz, w ramach długoterminowych kontraktów, części zadań uprzednio realizowanych wewnętrznymi siłami organizacji (P. Keen,
E. Knapp: Every Manager’s Guide to Business Processes. Boston: Harvard Business School Press,
1996, s. 151-153) są ściśle powiązane z wkraczającą do organizacji przełomu lat 80. i 90. orientacją
149

39

1. Gospodarka ery postindustrialnej a rozwój Internetu

organizacji w kierunku „lotnych” (gaseous), pozbawionych formalnych granic organizacji (boundryless organization, borderless enterprise), działających jako sieć157.
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zarządzania

Komunikacja
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poziomo i pionowo
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Nowe
praktyki w
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Rozwój aliansów
strategicznych

GRANICE

Rys. 1.8. Czynniki wpływające na zmiany w organizowaniu działalności przez przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Pettigrew i in.: Innovative forms of Organizing. London:
Sage Publications, 2003, s. 12.

Ze zmianami w obszarze struktur i granic organizacji przenikają się kwestie
związane z procesami. Ponieważ w gospodarce ery postindustrialnej najważniej-

40

procesową (T. Davenport: The Coming Commoditization of Processes. „Harvard Business Review”
June 2005, s. 101-103). W ramach działań z nią związanych zaczęto tworzyć mapy procesów występujących w danym przedsiębiorstwie, a ich analiza stawała się podstawą decyzji dotyczących tego, czy
dany proces powinien być realizowany siłami własnymi, czy też powinien podlegać outsourcingowi.
157
D. Bollier: The Global Advance of Electronic Commerce. Queenstown: The Aspen Institute
Publications Office, 1998, s. 28; A. Pettigrew i in.: wyd. cyt., s. 13; Z. Kerravala: The Virtual Enterprise Requires a Network That Is More than “Good Enough”. [http://www.computerworld.com/s/
whitepaper/9136282/Yankee_Group_Paper_The_Virtual_Enterprise_Requires_a_Network_that_is_
More_Than_Good_Enough] May 2009; R. Sennett: wyd. cyt., s. 23.
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szym zasobem, decydującym o sukcesie, staje się wiedza158, kluczową umiejętnością stało się zarządzanie nią159 i ściśle powiązany z tą kwestią, maksymalnie szybki
przepływ oraz wymiana informacji160. Należy zauważyć, iż samo pojęcie zarządzania wiedzą jest definiowane bardzo różnie, w zależności od tego, z jakiej perspektywy autorzy spoglądają na to zagadnienie161. W tych warunkach niezbędna stała się
intensyfikacja pionowych, ale przede wszystkim poziomych form komunikacji. Stąd
też coraz większa rola technologii informatycznych, tak w odniesieniu do przepływów związanych z procesami przebiegającymi wewnątrz poszczególnych działów
przedsiębiorstwa, jak i w przypadku tych przecinających tak granice funkcjonalne,
jak i organizacyjne. Kwestie te nabrały większego znaczenia, ponieważ jak wspomniano wcześniej, ten rodzaj technologii stał się na przełomie lat 80. i 90. stymulatorem (enabler) innowacji wprowadzanych w procesach, umożliwiając całkowicie
nowe spojrzenie na organizacje jak procesy tworzenia przez nie wartości162.
Jednocześnie głębokie zmiany w procesach163, szczególnie tych przekraczających granice funkcjonalne i organizacyjne, wymagać zaczęły całkowicie nowego
spojrzenia na pracowników i sprawy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi (human resources). Nowe praktyki, jakie zaczęły się wyłaniać w tym obszarze,
to m.in. stymulowanie wykorzystania wspomnianych wcześniej zespołów przekraczających granice funkcjonalne i organizacyjne, delegowanie w ręce pracowników
znacznie szerszego zakresu uprawnień oraz możliwości samodzielnego podejmo158
W nowej rzeczywistości gospodarczej wyrasta ona na podstawowy, a nie jak dotychczas jeden
z wielu czynników produkcji, a prowadzona w tych warunkach działalność biznesowa opierać się będzie w coraz większym stopniu na jej umiejętnym wykorzystaniu (typical business will be knowledgebased) (I. Nonaka, H. Takeuchi: Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext, 2000, s. 23-24;
A. Toffler, H. Toffler: wyd. cyt., s. 34-35; P. Drucker: The Coming…, s. 45).
159
T. Davenport, L. Prusak: Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know.
Boston: Harvard Business School Press, 1998, s. xiii-xiv.
160
Jak podkreśla Toffler, wyłaniający się nowy system gospodarczy jest całkowicie zależny
od możliwości natychmiastowej komunikacji i rozpowszechniania danych oraz pomysłów (A. Toffler:
Powershift…, s. 23).
161
A. Jashapara: Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006,
s. 27.
162
W tym kontekście Venkatraman mówi o zmianie roli technologii informatycznych, jaka zaczęła
się dokonywać na początku lat 90., tj. o postrzeganiu ich jako „podstawowego stymulatora” (fundamental enabler) we wprowadzaniu i utrzymywaniu elastycznych sieci powiązań międzyorganizacyjnych.
Ten poziom wykorzystania IT w transformacji funkcjonowania organizacji określany jest przez niego
mianem business network redesign. Wcześniejsze fazy dotyczyły zmian wewnątrzorganizacyjnych (localized exploatation, internal integration, business process redesign) (N. Venkatraman: IT-Enabled
Business Transformation: From Automation to Business Scope Redefinition. „Sloan Management Review” Winter 1994, s. 74-83).
163
Istotnym elementem działań związanych z procesami i ich przebudową stało się tzw. mapowanie procesów (process mapping), umożliwiające zrozumienie ich dotychczasowego przebiegu i wychwycenie wszelkich „wąskich gardeł” w nich występujących (R. Damelio: The Basics of Process
Mapping. Portland: Productivity, 1996, s. 1-2).
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wania decyzji związanych z ich pracą (empowerment)164 czy też korzystanie z usług
pracowników wiedzy, nie będących członkami organizacji (freelancers)165.
W analizowanym powyżej kontekście coraz większego znaczenia nabierać
zaczęły wspomniane wcześniej rozwiązania, umożliwiające tworzenie powiązań
elektronicznych pomiędzy partnerami biznesowymi, stymulujące w ten sposób rozwój procesów międzyorganizacyjnych i bliską współpracę wszystkich podmiotów
pełniących określoną funkcję w ekosystemach biznesowych (business ecosystems)
organizacji166. W okresie przedinternetowym najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem w tym obszarze była elektroniczna wymiana danych (electronic data interchange – EDI), będąca dość prymitywną formą komunikacji międzyorganizacyjnej167. Miała ona wiele ograniczeń i nie dawała, z wielu względów, możliwości
wspomagania na szeroką skalę komunikacji międzyorganizacyjnej, która stawała się
coraz istotniejsza dla przedsiębiorstw przełomu lat 80. i 90. Podstawowe wady tego
rozwiązania to „sztywność”, brak możliwości tworzenia spontanicznych połączeń
czy też ograniczenia odnośnie do funkcjonowania w czasie rzeczywistym (non-real
time nature), a poza tym wspomniane wcześniej niedostatki, takie jak: niedostępność
dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz możliwość wykorzystania wyłącznie
w obszarze business-to-business. Stąd też czekanie organizacji na otwarty system
sieciowy funkcjonujący w czasie rzeczywistym (real-time), pozwalający na spontaniczne połączenia w skali globalnej kupujących, sprzedających i innych partnerów
biznesowych168.
Takim rozwiązaniem stała się, i błyskawicznie została przez przedsiębiorstwa
zaadaptowana w dokonujących się procesach głębokich zmian (rys. 1.9), rozwijająca się od lat „w tle”, globalna sieć komputerowa, często określana jako „sieć sieci”
(network of networks), która ostatecznie przybrała nazwę Internet169. Jego wykorzy-
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164
W. Davidow, M. Malone: The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st Century. New York: Harper Business, 1993, s. 10, 60. W odniesieniu do nowych praktyk, jakie zaczęły pojawiać się w organizacjach w latach 90., Tomkins używa określenia „feminizacja
zarządzania” (A. Toffler, H. Toffler: wyd. cyt., s. 296-297).
165
R. Laubacher, T. Malone: How Will Work…, s. 119. Warto zauważyć, iż tego typu pracownicy,
pracujący w domu, coraz częściej szukają interakcji społecznych z innymi w ten sposób funkcjonującymi pracownikami wiedzy i decydują się na wspólną pracę w „jednej przestrzeni biurowej” (community office space). Realizują w niej swoje własne projekty, mając jednocześnie możliwość kontaktu
z innymi tak pracującymi specjalistami. Ten coraz powszechniej wykorzystywany model pracy niezależnych pracowników wiedzy określany jest mianem coworking (K. Miller: Where the Coffee Shop
Meets the Cubicle. „BusinessWeek”. [http://www.businessweek.com/print/smallbiz/content/feb2007/
sb20070226_761145.htm] 26.02.2007).
166
J. Moore: Predators and Prey: A New Ecology of Competition. „Harvard Business Review”
May-June 1993, s. 76; J. Moore: The Death of Competition: Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems. New York: Harper Business, 1996, s. 26-29.
167
J. Champy, J. Hammer: wyd. cyt., s. 90-91; T. Davenport: Process…, s. 60, 269-270; T. Davenport, J. Short: wyd. cyt., s. 18-19.
168
D. Bollier: wyd. cyt., s. 4.
169
N. Carr: The Shallows..., s. 14; A. Toffler, H. Toffler: wyd. cyt., s. 18; J. Wielki: Elektroniczny…, s. 58-59.
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Rys. 1.9. Znaczenie poszczególnych elementów IT w przebudowie procesów biznesowych organizacji (wg badań Delloitte & Touche Consulting Group, 1996)
Źródło: J. Wielki: Elektroniczny marketing poprzez Internet: reengineering procesu marketingowego.
Warszawa – Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 26.

stanie przez organizacje stało się możliwe na początku lat 90., kiedy to ta platforma
sieciowa i rozwiązania z nią związane osiągnęły odpowiedni poziom dojrzałości
technicznej170, a jednocześnie zniknęły bariery prawne związane z jej komercyjnym
wykorzystaniem. W rezultacie przedstawionych powyżej procesów zachodzących
w organizacjach, związanych z potrzebą zdecydowanie większej elastyczności
i sprawności (agility) w działaniu171, na początku lat 90. zaczął wyłaniać się nowy
typ organizacji, określany mianem organizacji wirtualnej172.
170
Jeszcze w 1994 roku korzystanie z zawartości multimedialnej części Internetu było, w opinii
von Tetzchnera, współtwórcy przeglądarki internetowej Opera, jednej z najlepszych, doświadczeniem
mało komfortowym, a problemem było nawet drukowanie stron webowych (J. von Tetzchner: To All
My Friends and Opera Users. [http://my.opera.com/chooseopera/blog/to-all-my-friends-and-operausers] 28.04.2009.
171
Według Goldmana, Nagela i Preissa pojęcie to oznacza zdolność organizacji do przynoszącego
zyski działania w otoczeniu, w którym w sposób ciągły i nieprzewidywalny zmieniają się możliwości
zaspokajania potrzeb klientów (S. Goldman, R. Nagel, K. Preiss: Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer. New York: Van Nostrand Reinhold, 1995, s. 3). Z kolei Sull definiuje je jako zdolność organizacji do identyfikowania i wykorzystywania pojawiających
się okazji rynkowych w sposób szybszy niż konkurenci, wskazując jednocześnie na trzy jej wymiary.
Są nimi strategic agility (związana z dostrzeganiem i „chwytaniem” pojawiających się szans), portfolio
agility (odnosząca się do zdolności odpowiedniej alokacji zasobów) oraz operational agility (związana
z umiejętnością wykorzystania możliwości w ramach wybranego modelu biznesowego). Jednocześnie
wspomniane wcześniej warunki otoczenia określane są mianem turbulencji rynkowych (market turbulence), które Sull definiuje jako miarę częstotliwości (częstotliwość) nieprzewidywalnych zmian
wpływających na sprawność organizacji w tworzeniu i utrzymywaniu wartości (D. Sull: wyd. cyt.).
172
W. Davidow, M. Malone: wyd. cyt., s. 5.
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1.5. Internet jako istotny element transformacji gospodarki
ery postindustrialnej i jego wpływ na rozwój
rynków elektronicznych oraz tworzenie się
zrębów gospodarki elektronicznej
Chociaż Internet wkroczył do współczesnej gospodarki w pierwszej połowie lat 90.,
historia jego rozwoju sięga roku 1967, kiedy to powołana w ramach amerykańskiego Departamentu Obrony Advanced Research Projects Agency (ARPA) opublikowała koncepcję globalnej sieci komputerowej o nazwie ARPAnet. Pod koniec 1969
roku nastąpiła jej praktyczna realizacja i cztery pierwsze komputery zostały połączone ze sobą173. Kolejne hosty szybko zaczęły być dołączane do sieci, a w roku
1970 zaczęły pracować w oparciu o protokół NCP (Network Control Protocol).
W roku 1982 w ARPAnet wprowadzony zostaje protokół TCP (Trasmission Control
Protocol) oraz IP (Internet Protocol; w oparciu o protokół IP każdy host działający
w sieci ma przypisany swój indywidualny, czteroczęściowy numer) jako jeden „garnitur” – TCP/IP174. 1 stycznia 1983 roku nastąpiło „przejście” wszystkich hostów
działających w sieci ARPAnet z protokołu NCP na TCP/IP, który w tym momencie
stał się powszechnie obowiązującym175.
Procesy kluczowe z punktu widzenia organizacji i gospodarki zaczęły dokonywać się wraz z początkiem następnej dekady, kiedy to w 1990 roku przestała formalnie istnieć ARPAnet, a jej miejsce zajął – funkcjonujący w oparciu o te same protokoły komunikacyjne – Internet176. W kolejnych latach miały miejsce trzy wydarzenia
o decydującym wpływie na biznesowe wykorzystanie Internetu:
1) zniesienie ograniczeń na komercyjne wykorzystanie Internetu,
2) powstanie WWW (World Wide Web),
3) pojawienie się pierwszej przeglądarki internetowej.
Niewątpliwie decyzja NSF (National Science Foundation) z 1991 roku o zniesieniu ograniczeń na komercyjne wykorzystanie Internetu była fundamentalna
(z punktu widzenia prawnego), jeżeli chodzi o możliwości zastosowania Internetu
w gospodarce, ukazując organizacjom z całego świata zupełnie nowe sposoby funkcjonowania. Kolejnym niezwykle istotnym wydarzeniem, stanowiącym dopełnienie
poprzedniego z punktu widzenia technicznego, było pojawianie się w tym samym
roku multimedialnej części Internetu177, opartej na trzech podstawach: na protoko-
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173
J. Hofmokl: Internet jako dobro wspólne. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 66.
174
C. Peters: TCP/IP. [w:] K. Rutledge (red.): The Business Case for E-Business. Carlsbad: IBM
Press, 2000, s. 223-244.
175
J. Wielki: Elektroniczny…, s. 58-59.
176
R. Zakon: Hobbes’ Internet Timeline v8.2. [http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/]
2006.
177
Tak naprawdę Web stworzony został przez Tima Bernersa Lee w CERN w 1989 roku, jednak
do publicznego użytku wszedł dwa lata później (A. Ford: Spinning the Web. How to Provide Informa-
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le umożliwiającym przesyłanie dokumentów pomiędzy komputerami niezależnie
od ich platformy (HyperText Transfer Protocol – HTTP), na standardzie adresowania, umożliwiającym zlokalizowanie określonych dokumentów pośród milionów
innych (Uniform Resource Locator – URL) oraz na języku używanym do tworzenia
dokumentów umieszczanych w WWW (HyperText Markup Language – HTML)178.
Całość w sposób naturalny domknięta została przez trzecie wydarzenie, czyli udostępnienie przez NCSA (National Center for Supercomputing Applications)
w 1993 roku pierwszej przeglądarki internetowej Mosaic, wyposażonej w interfejs
graficzny, umożliwiającej użytkownikom nie posiadającym technicznego przygotowania179 łatwe poruszanie się po multimedialnej części Internetu i korzystanie z jej
zasobów180.
Pojawienie się otwartej, globalnej platformy sieciowej wraz z możliwościami
łatwego jej komercyjnego wykorzystania stało się nowym, potężnym impulsem dla
dokonujących się procesów transformacji gospodarki ery industrialnej w postindustrialną. Jednym z jej najistotniejszych przejawów stał się szybki rozwój rynków
elektronicznych181 i coraz szersze przejmowanie przez nie roli, jaką przez lata odgrywały w gospodarce rynki tradycyjne182. Chociaż początki rynków elektronicznych
sięgają lat 60. (podrozdział 1.1), prawdziwy ich rozkwit związany jest z wkroczeniem Internetu do gospodarki. Zmiany zachodzące w tym obszarze dotyczą183:
– treści transakcji (content) – wymiana informacji zastępuje fizyczną wymianę towarów,
– sytuacji (context), w której zachodzi transakcja – osobiste spotkanie kupującego
i sprzedającego zastąpione zostaje działaniem na monitorze komputera,
– infrastruktury (infrastructure), umożliwiającej przebieg transakcji – komputery
i infrastruktura telekomunikacyjna zastępują targ czy też sklep.
tion on the Internet. London: International Thomson Publishing, 1995, s. 1).
178
E. Schwartz: Webonomics. New York: Broadway Books, 1997, s. 8-9; D. Frelinger i in.: Scaffolding the New Web. Santa Monica: RAND, s. 3.
179
Wcześniejsze rozwiązania przeznaczone były dla naukowców i funkcjonowały wyłącznie
na komputerach wykorzystujących system operacyjny Unix (E. Schwarz: wyd. cyt., s. 11).
180
S. Cooke i in.: wyd. cyt., s. 54.
181
Jak podkreśla Dziuba, pomimo wielu definicji brak jest jednoznacznego określenia tego pojęcia
(D. Dziuba: Analiza możliwości wyodrębnienia i diagnozowania sektora informacyjnego w gospodarce polskiej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998, s. 140). Podobnego zdania
są Picot, Reichwald i Wigand. Według nich rynek elektroniczny (electronic market) należy rozumieć
jako taki rynek, na którym transakcje prowadzone są lub też wspierane, przynajmniej częściowo,
w sposób elektroniczny, z wykorzystaniem technologii informatycznych i sieci telekomunikacyjnych
(A. Picot, R. Reichwald, R. Wigand: wyd. cyt., s. 263).
182
W tym kontekście, dla odróżnienia od tradycyjnego rynku, rozumianego jako fizyczne miejsce, w którym dokonuje się proces wymiany (marketplace), Rayport i Sviokla wprowadzili pojęcie
przestrzeni rynkowej (marketspace) (Rayport J., Sviokla J.: Managing in the Marketspace. „Harvard
Business Review” November-December 1994, s. 142).
183
Tamże.
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Jednocześnie tworzenie się nowej infrastruktury rynkowej, opartej na wykorzystaniu technologii informatycznych, i coraz szersze zastępowanie tradycyjnych rynków rynkami elektronicznymi w sposób naturalny zaczęły powodować szybki rozwój handlu elektronicznego (electronic commerce, e-commerce), rozumianego jako
proces zakupu i sprzedaży dóbr lub usług drogą elektroniczną184. Upowszechniał się
on nie tylko w obszarze, w którym pojawiły się jego początki w okresie przedinternetowym, tj. business-to-business – B2B, ale zaczął wkraczać również do innych
sektorów gospodarki, takich jak rynek konsumencki (business-to-consumer – B2C,
consumer-to-consumer – C2C), sfera użyteczności publicznej (business-to-public
– B2P) czy w obszar relacji z administracją rządową i samorządową (business-togovernment – B2G)185.
Jednocześnie coraz szersze włączanie Internetu do kolejnych sfer funkcjonowania organizacji spowodowało, iż jego wykorzystanie zaczęło stopniowo rozszerzać się poza obszary związane wyłącznie z różnymi fazami transakcji rynkowych.
W tym też szerszym kontekście pojawiło się pojęcie e-biznesu (electronic business,
e-business). Rozumiane jest ono jako wykorzystanie Internetu oraz innych technologii cyfrowych w prowadzeniu działalności biznesowej organizacji186. Obejmuje
wszelkie kwestie dotyczące ich użycia w obrębie procesów zachodzących wewnątrz
przedsiębiorstwa i w odniesieniu do tych związanych z podmiotami zewnętrznymi,
tj. klientami, partnerami biznesowymi, administracją czy sferą użyteczności publicznej187.
W związku z rozprzestrzenianiem się rynków elektronicznych i rozwojem handlu elektronicznego oraz coraz szerszym rozwojem e-biznesu zwiększać się zaczęła
stopniowo w światowej gospodarce rola tej jej części, której funkcjonowanie oparte jest na wykorzystaniu drogi elektronicznej, w tym głównie Internetu (rys. 1.10).
Oficjalna definicja OECD z roku 2001 określa handel elektroniczny jako „sprzedaż lub zakup towarów lub usług pomiędzy firmami, gospodarstwami domowymi, osobami prywatnymi, urzędami administracji rządowej i samorządowej i innymi publicznymi lub prywatnymi organizacjami,
prowadzoną za pośrednictwem sieci komputerowych (computer-mediated networks). Towary i usługi
zamawiane są poprzez te sieci, jednak płatności i ostateczna ich dostawa może mieć miejsce tak on-line, jak i off-line” (E-Business Watch: What Is ‘E-Business’? [http://www.ebusiness-watch.org/about/
what_is.htm] 2009).
185
W. Chmielarz: Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2001, s. 17-18, W. Chmielarz:
Systemy biznesu elektronicznego. Warszawa: Difin, 2007, s. 29-30, A. Małachowski (red.): Internet
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003, s. 49; A. Małachowski: Środowisko wirtualnego klienta. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 26.
186
P. Kotler: Marketing Management. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003, s. 40, J. Laudon,
K. Laudon: Management… 2002, s. 24.
187
Według OECD e-biznes w szerokim ujęciu, poza transakcjami związanymi z handlem elektronicznym, obejmuje również „cyfryzację” (digitisation) tak wewnętrznych procesów biznesowych, jak
również tych przebiegających pomiędzy przedsiębiorstwami (cooperative processes), niekoniecznie
ukierunkowanymi na transakcje (not necessarily transaction-focused) (e-Business Watch: wyd. cyt.).
184
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Określana jest ona najczęściej mianem gospodarki elektronicznej (e-economy) lub
też cyfrowej (digital economy)188.

Gospodarka globalna

Gospodarka elektroniczna

E-biznes

Handel elektroniczny

Organizacje

Rys. 1.10. Miejsce gospodarki elektronicznej w globalnym systemie gospodarczym
Źródło: opracowanie własne na podstawie Andersen Consulting: How eCommerce Could Impact Europe’s Future. Londyn, 1998, za: W. Chmielarz: Systemy biznesu elektronicznego. Warszawa:
Difin, 2007, s. 29.

Jednocześnie rozwijająca się gospodarka elektroniczna (e-economy), wraz
z jej komponentami (czyli rynkami elektronicznymi, handlem elektronicznym i
e-biznesem), wyrasta na jeden z dwóch fundamentów krystalizującej się gospodarki postindustrialnej. Drugim, nie mniej istotnym, jest gospodarka oparta na wiedzy
(knowledge-based economy)189.
Pierwszy wymiar nowej rzeczywistości gospodarczej związany jest przede
wszystkim z głębokimi zmianami w sposobach działania organizacji i prowadzenia przez nie transakcji oraz w funkcjonowaniu rynków, czyli odnosi się do czegoś,
co można określić jako szeroko pojętą infrastrukturę rynkową. Drugi natomiast wiąże się ze zmianami w zasobach organizacji. Jak już wspomniano wcześniej, w nowej
rzeczywistości gospodarczej wiedza staje się podstawowym zasobem organizacyjW tym kontekście Negropotne posługuje się pojęciem gospodarki bitowej, czyli takiej, której
funkcjonowanie oparte jest na wymianie bitów, w odróżnieniu od tradycyjnej, opartej na wymianie atomów (N. Negroponte: Cyfrowe życie. Warszawa: Książka i Wiedza, 1997, s. 5-6, 65-73).
189
W tym kontekście Handy używa określenia three i economy, czyli gospodarka, której fundamentami są trzy elementy: informacje (information), pomysły (ideas) oraz inteligencja (intelligence)
(C. Handy: Trust and the Virtual Organization. „Harvard Business Review” May-June 1995, s. 49).
188
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Rys. 1.11. Dwa wymiary gospodarki postindustrialnej
Źródło: opracowanie własne.

nym, a postindustrialny „system tworzenia bogactwa” (new wealth-creation system)
bazuje w coraz większym stopniu na jej efektywnym wykorzystaniu190. W związku
Jak podkreśla Toffler, wyłaniający się „system tworzenia bogactwa” opiera się na sile umysłu,
a nie – jak to było w rzeczywistości industrialnej – na sile fizycznej. Stąd też wiedza „wyrasta” w najwyższą formę kapitału, a zdolność organizacji do zdobywania i umiejętnego wykorzystania aktywów
intelektualnych staje się o wiele bardziej istotna niż inwestycje i zarządzanie aktywami rzeczowymi
(A. Toffler: Powershift..., s. 9, 59; A. Toffler, H. Toffler: wyd. cyt., s. 22; R. Kaplan, D. Norton: Strategiczna karta wyników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 23). Według wyników
badań przeprowadzonych przez Economist Intelligence Unit pośród kierujących organizacjami w różnych krajach świata doskonalenie zarządzania wiedzą jest, obok poprawy wydajności procesów, kluczowym elementem z punktu widzenia sprawności (agility) firm, decydującej według nich o sukcesie
rynkowym przedsiębiorstw. Jednocześnie rozwój systemów zarządzania wiedzą i wspierania współpracy uważany jest przez badanych za priorytetowy obszar z punktu widzenia wykorzystania technologii
informatycznych (Economist Intelligence Unit: Organizational Agility: How Businesses Can Survive
and Thrive in Turbulent Times. [http://www.emc.com/collateral/ leadership/ organisational-agility230309.pdf] March 2009, s. 4, 15-16).
190
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z tym nieustannie wzrasta liczba organizacji opierających swą działalność na kreowaniu nowej wiedzy (knowledge organizations), rośnie liczba pracowników w nich
zatrudnionych191, a tym samym zwiększa się rola tej części gospodarki, której podstawą funkcjonowania i generowania przychodu jest wiedza oraz szeroko pojęte
działania z nią związane. Chodzi tu przede wszystkim o przetwarzanie informacji
na wiedzę i zarządzanie wiedzą. Stąd też wyłaniająca się gospodarka postindustrialna ma wyraźnie dualny charakter (rys. 1.11), a rozwój Internetu stał się katalizatorem przemian dokonujących się nie tylko w jej wymiarze infrastrukturalnym, tj. tym
związanym z rozwojem e-gospodarki, ale również zasobowym, powiązanym z ekspansją gospodarki opartej na wiedzy.

Podstawową grupę pracowników w tego typu organizacjach stanowią pracownicy wiedzy
(knowledge workers), czyli tacy, których praca związana jest przede wszystkim z przetwarzaniem informacji na wysoce specjalistyczną wiedzę (K. Sveiby: wyd. cyt., s. 19-21). Jest ona dla nich zarówno
surowcem, środkiem produkcji, jak i samym rezultatem pracy (S. Newell i in.: Managing Knowledge
Work. New York: Palgrave, 2002, za D. Jemielniak: Praca oparta na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 31). W gospodarkach krajów wysokorozwiniętych pracownicy
wiedzy stanowią coraz większą część siły roboczej. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest to
ponad 40% (E. Matson, L. Prusak: Boosting the productivity of knowledge Workers. „McKinsey Quarterly”. [https://www.mckinseyquarterly.com/Organization/Strategic_Organization/ Boosting_the_productivity_of_knowledge_workers_2671] September 2010).
191
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ROZDZIAŁ 2

ODDZIAŁYWANIE
TECHNOLOGII INTERNETOWYCH
NA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH
ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH

2.1. Wpływ rozwoju Internetu na zmiany
zachodzące w wykorzystaniu środowiska elektronicznego
w działalności organizacji
2.1.1. Wirtualizacja działalności organizacji i jej dwa wymiary
Jednym z najważniejszych zjawisk związanych z oddziaływaniem Internetu jako
technologii na funkcjonowanie współczesnych organizacji jest wirtualizacja ich
działalności. Chociaż pojęcie wirtualizacji jest powszechnie używane w gospodarce,
począwszy od początku lat 90. XX wieku, brak jest tak naprawdę jego jednoznacznego rozumienia i interpretacji. Najczęściej autorzy poruszający kwestie wirtualizacji patrzą na to zagadnienie z dwóch zupełnie różnych punktów widzenia.
Pierwsza perspektywa jest związana ze wspomnianymi wcześniej zmianami
w funkcjonowaniu organizacji gospodarczych, jakie zaczęły ujawniać się w okresie przedinternetowym, tj. na przełomie lat 80. i 90, a odnoszącymi się do kwestii
ograniczania zakresu ich działalności i koncentracji na obszarach ściśle powiązanych z ich kluczowymi kompetencjami (podrozdział 1.4). Rezultatem tego trendu
stało się wyprowadzanie coraz większej ilości działań (a w niektórych przypadkach
wszystkich) poza granice organizacji i w konsekwencji odmiejscowienie jej działalności1. Z tak rozumianą wirtualizacją2, tj. odejściem od oczekiwań, aby realizacja
M. Hatch: Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 195; M. Pańkowska: Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 206.
2
A. Korowicki, B. Kubiak: Systemy informacyjne w organizacji wirtualnej. [w:] W. Abramowicz
(red.): Materiały z Międzynarodowej Konferencji „Business Information Systems ‘98”. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1998, s. 255; J. Kisielnicki: MIS: systemy informatyczne zarządzania.
Warszawa: Wydawnictwo Placet, 2008, s. 352.
1
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procesów przedsiębiorstwa prowadzona była w określonym miejscu i czasie (time
and spatial distribution)3, łączy się pojęcie wirtualnej organizacji4. Pojawiło się ono
w drugiej połowie lat 80. w odniesieniu do wyłaniającego się nowego, pozbawionego wyraźnej struktury (amorphous), typu przedsiębiorstwa XXI wieku, dla którego
kluczową kwestią przestaje być własność procesów, a staje się nią kontrola nad ich
rezultatami5. Pierwsze analizy empiryczne dotyczące funkcjonowania realnie istniejących wirtualnych organizacji pojawiły się w drugiej połowie lat 90. i dotyczyły
takich firm, jak Airbus, Amazon czy Dell6.
Koncepcja oraz charakterystyka nowego modelu funkcjonowania organizacji
gospodarczej7 została szerzej przedstawiona i spopularyzowana w publikacji Davidowa i Malone’a. Jednak autorzy ci nie przedstawili jej konkretnej definicji, uznając, iż nie ma w tej materii jednoznacznej i prostej odpowiedzi8. Pierwszą klarowną
i powszechnie cytowaną definicję takiego przedsiębiorstwa zaproponowali w swym
artykule Brandt, Byrne i Port. Określili oni wirtualne przedsiębiorstwo jako „tymczasową sieć niezależnych firm, dostawców, klientów, a nawet byłych konkurentów,
połączonych za pomocą technologii informatycznych w celu wspólnego dzielenia
umiejętności, kosztów i dostępu do własnych rynków”. Jednocześnie autorzy ci podkreślają brak w tego typu organizacji takich elementów, jak: wspólna centrala (central office), struktura organizacyjna i władze czy też występowanie integracji pionowej9. Podobne spojrzenie na kwestię wirtualnej organizacji pojawiło się w innych

A. Picot, R. Reichwald, R. Wigand: Information, Organization and Management. Chichester:
John Wiley & Sons, 1997, s. 343.
4
W literaturze anglojęzycznej używane są różne określenia, takie jak: virtual corporation
(W. Davidow, M. Malone: The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for
the 21st Century. New York: Harper Business, 1993, s. 50), virtual factory (A. McAfee, D. Upton:
The Real Virtual Factory. „Harvard Business Review” July-August 1996, s. 123), virtual enterprise
(A. Picot, R. Reichwald, R. Wigand: wyd. cyt., s. 337), virtual company (S. Goldman, R. Nagel, K. Preiss: Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer. New York:
Van Nostrand Reinhold, 1995, s. 7) czy virtual organization (C. Handy: Trust and the Virtual Organization. „Harvard Business Review” May-June 1995, s. 40).
5
U. Franke: The Concept of Virtual Web Organisations and Its Implications on Changing Market Conditions. „Virtual Organization Net”. [http://www.virtual-organization.net] 2001, Vol. 3, No. 4,
s. 44; W. Davidow, M. Malone: wyd. cyt., s. 142.
6
L. Hagdorn i in.: A Model of Virtual Organization: A Structure and Process Perspective „Virtual
Organization Net”. [http://www.virtual-organization.net] 2002, Vol. 4, No. 1, s. 2.
7
K. Perechuda: Organizacja wirtualna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997,
s. 71. W tym kontekście Henderson i Venkatraman mówią o wirtualnej organizacji jako o „modelu biznesowym dwudziestego pierwszego wieku” (J. Henderson, N. Venkatraman: Real Strategies for Virtual
Organizing. „Sloan Management Review” Fall 1998, s. 33).
8
W. Davidow, M. Malone: wyd. cyt., s. 5.
9
R. Brandt, J. Byrne, O. Port: The Virtual Corporation. „BusinessWeek”. [http://www.businessweek.com/@@J1JaMoUQtnJSthEA/archives/1993/b330454.arc.htm] 8.02.1993.
3
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publikacjach10, choć odmiennie rozkładane są w nich akcenty, jeżeli chodzi o różne szczegółowe kwestie związane z tą koncepcją11. Warto jednocześnie zauważyć,
iż są autorzy prezentujący całkowicie odmienny pogląd na to, jak należy rozumieć
ten typ przedsiębiorstwa12.
Chociaż Brandt, Byrne i Port wyraźnie eksponują rolę technologii informatycznych w tak rozumianych procesach wirtualizacji i w konsekwencji w funkcjonowaniu wirtualnych organizacji13, w żaden sposób nie przywołują w swym artykule
Internetu jako tego elementu, który mógłby się stać ich „kręgosłupem”14. Dopiero
nieco późniejsze publikacje wyraźnie podkreślają rolę globalnej sieci w tworzeniu oraz funkcjonowaniu tego typu przedsiębiorstw i możliwości, jakie wraz z ich
rozwojem wyłaniają się dla małych firm15. Przykładem takiego właśnie spojrzenia
jest artykuł McAfeego i Uptona, eksponujący rolę Internetu jako technologii, która
wnosi nowe możliwości dla przedsiębiorstw wprowadzających w życie koncepcję
wirtualnej organizacji w okresie przedinternetowym w oparciu o takie rozwiązania,
jak: EDI, narzędzia pracy grupowej czy dedykowane sieci rozległe16. Również inni

S. Goldman, R. Nagel, K. Preiss: wyd. cyt., s. 7, 201-234; M. Warner, M. Witzel: Managing in
Virtual Organizations. London: Thomson Learning, 2004, s. 3-5; R. Grenier, G. Metes: Going Virtual.
Upper Saddle River: Prentice Hall, 1995, s. 4-5; P. Keen, E. Knapp: Every Manager’s Guide to Business Processes. Boston: Harvard Business School Press, 1996, s. 205-206, A. Picot, R. Reichwald,
R. Wigand: wyd. cyt., s. 337-349; K. Zimniewicz: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999, s. 92-102.
11
Próbę stworzenia spójnej definicji wirtualnej organizacji, opartej na analizie najważniejszych
jej ujęć istniejących w literaturze, podjęli pod koniec lat 90. Bultje i van Wijk (R. Bultje, J. van Wijk:
Taxonomy of Virtual Organizations, based on definitions, characteristics and typology. „VoNet: The
Newsletter@”. [http://www.virtual-organization.net] 1998, Vol. 2, No. 3).
12
Z punktu widzenia Hatch wirtualna organizacja powstaje wtedy, gdy usamodzielnieniu podlegają wszystkie jej działania (M. Hatch: wyd. cyt., s. 195). Dla odmiany Sieber używa w stosunku
do tego typu firmy określenia „broker informacji” (P. Sieber: Virtual Organizations: Static and Dynamic Viewpoints. „VoNet: The Newsletter@”. [http://www.virtual-organization.net] 1997, Vol. 1, No. 2).
13
W tym kontekście należy podkreślić kwestię wyzwań związanych z rolą technologii informatycznych w funkcjonowaniu wirtualnych organizacji (J. Kisielnicki: Virtual Organization as a Product
of the Information Society. [w:] W. Abramowicz (red.): Materiały z Międzynarodowej Konferencji „Business Information Systems ‘98”. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1998, s. 283). Poza
nimi pojawiają się dodatkowe problemy natury organizacyjnej i ludzkiej (J. Wielki: Socio-Cultural
Implications of Virtual Organizing. [w:] I. Alvarez i in. (eds.): Proceedings of The Sixfth International
Conference ETHICOMP 2002. Lisboa: Universidade Lusiada, s. 726).
14
Wynikało to prawdopodobnie z faktu, iż artykuł pojawił się w 1993 roku, kiedy realny wpływ
Internetu na gospodarkę nie był jeszcze do końca oczywisty i powszechnie dostrzegany.
15
Trzeba zaznaczyć, że również Brandt, Byrne i Port podkreślają w swym artykule szanse, jakie
daje mniejszym firmom czy też przedsiębiorcom rozwój koncepcji wirtualnej organizacji (R. Brandt,
J. Byrne, O. Port: wyd. cyt.).
16
A. McAfee, D. Upton: wyd. cyt., s. 123-124.
10
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autorzy podkreślają rolę globalnej sieci w rozwoju i funkcjonowaniu wirtualnych
organizacji17.
Obok omówionego spojrzenia na kwestię wirtualizacji (można je określić jako
wirtualizację w wymiarze organizacyjnym) wraz z rozwojem Internetu i jego wkroczeniem do gospodarki wyraźnie zarysował się i rozpowszechnił drugi punkt widzenia istoty tego zagadnienia. Związany jest on z coraz powszechniejszym zastępowaniem w gospodarce elementów materialnych organizacji niematerialnymi18
(informacją w formie cyfrowej19). Tak postrzegana wirtualizacja, którą określić można wirtualizacją w wymiarze fizycznym, ma swe korzenie w procesach, jakie zaczęły
zachodzić w technologiach informatycznych w latach 70., a kontynuowanych w następnych dekadach20. W odniesieniu do tak rozumianej wirtualizacji wskazać można
dwa jej wyraźne przejawy: wewnętrzny oraz zewnętrzny (rynkowy). Podczas gdy ten
pierwszy odnosi się do zmian zachodzących w obszarze wewnątrzorganizacyjnym21,
drugi związany jest z procesami rynkowymi i zastępowaniem bytów fizycznych ich
17
W. Grudzewski, I. Hejduk: Przedsiębiorstwo wirtualne. Warszawa: Difin, 2002, s. 39; W. Grudzewski, I. Hejduk: Charakterystyka organizacji wirtualnej. [w:] W. Grudzewski, I. Hejduk (red.):
Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Difin, 2001, s. 166; J. Kisielnicki: Zarządzanie organizacją.
Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2000, s. 322-323; J. Kisielnicki:
Virtual Organization… s. 282-283; J. Kostner: Bionic eTeamwork, Chicago, Dearborn Trade, 2001,
s. 39-41, T. Dziuba: Wirtualizacja działalności gospodarczej w oparciu o sieć Internet. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1998, s. 87. Warto zauważyć, iż Tapscott nie posługuje się pojęciem wirtualnej
organizacji, a business web lub b-web. Określa on w ten sposób system złożony z dostawców, dystrybutorów, dostawców usług i infrastruktury oraz klientów, którzy wykorzystują Internet w celu komunikacji biznesowej oraz realizacji transakcji (D. Tapscott: Rethinking Strategy in a Networked World.
„Strategy+Business”. Iss. 24. [http://www.strategy-business.com/article/19911?tid=27782251&pg=all]
1.07.2001).
18
Według Carra termin „wirtualizacja” odnosi się do użycia oprogramowania w celu emulowania
(simulate) sprzętu, np. zastąpienia „fizycznej” automatycznej sekretarki telefonicznej odpowiednim
oprogramowaniem funkcjonującym w sieci firmy telekomunikacyjnej (Carr N.: The Big Switch. New
York: W.W. Norton & Company, 2008, s. 75).
19
Negroponte ten wymiar wirtualizacji określa jako zastępowanie atomów bitami informacji
(podrozdział 1.5).
20
Przykładem dotyczącym tego obszaru może być dynamicznie rozwijająca się wirtualizacja
serwerów, umożliwiająca wielu maszynom wirtualnym jednoczesne działanie na tym samym serwerze fizycznym (K. Jakubik i in.: Wirtualizować można wszystko. „VirtualizationStandard.pl”. [http://
www.virtualizationstandard.pl/artykuly/druk/55321/Wirtualizowac.mozna.wszystko.html]. 7.06.2007;
Z. Kerravala: The Virtual Enterprise Requires a Network That Is More than „Good Enough”. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/whitepaper/9136282/Yankee_Group_Paper_ The_Virtual_ Enterprise_Requires_a_Network_that_is_More_Than_Good_Enough] May 2009, s. 4-5).
21
Na przykład w obszarze projektowania wirtualizacja w wymiarze „fizycznym” pojawiła się
wraz z wkroczeniem komputerów osobistych do firm i wyparciem tradycyjnej deski kreślarskiej i rysunków wykonywanych przez konstruktorów czy technologów na kalce przez programy typu CAD
i pliki komputerowe. Z kolei rozwój oprogramowania symulacyjnego, umożliwiającego w branży motoryzacyjnej wirtualną konstrukcję i testowanie silników, eliminującego potrzebę budowy fizycznego
modelu i jego rzeczywistego testowania, jest również przejawem wirtualizacji (A. McAfee: Mastering
the Three Worlds of Information Technology. „Harvard Business Review” November 2006, s. 144).
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odpowiednikami istniejącymi w przestrzeni elektronicznej22. Na tym tle pojawiły się
takie pojęcia, jak wspomniana wcześniej „przestrzeń rynkowa” (marketspace), wirtualne sklepy, wirtualne pasaże handlowe czy też bankowość wirtualna23. Ich rozwój
związany jest z rozpowszechnieniem się sprzedaży i dystrybucji on-line kosztem
form tradycyjnych oraz z wypieraniem produktów materialnych przez ich niematerialne odpowiedniki24. Jako że ta ostatnia kwestia dotyczy głównie produktów łatwo
dających się „przekształcić” do postaci cyfrowej (digitizable products), procesy te
są niezwykle widoczne w branży muzycznej (zastępowanie płyt CD plikami w formacie mp3)25, ale występują również w filmowej (pliki w różnych formatach zastępują płyty DVD), wydawniczej (wzrost popularności tzw. ebooków26 kosztem książek tradycyjnych), rynku prasowego (spadek czytelnictwa gazet na rzecz serwisów
internetowych), przelotów lotniczych (eliminacja papierowych biletów lotniczych
i zastępowanie ich biletami elektronicznymi), bankowej (pojawienie się wirtualnych
kart płatniczych)27 czy też telefonii komórkowej (zanikanie „fizycznych” kart zasilających telefony działające w systemie pre-paid na rzecz różnych form doładowań
elektronicznych)28.
Z tym wymiarem wirtualizacji związany jest też dynamiczny rozwój całego szeregu produktów wirtualnych (virtual goods), powiązanych ze światami wirtualnymi
(virtual worlds), takimi jak platforma społeczna Second Life, czy grami wideo typu
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22
Przestrzeń elektroniczna jest przedmiotem szczegółowych rozważań w rozdziale 3 i tam też
zostanie zdefiniowana. Chociaż w kontekście niniejszych rozważań przedmiotem zainteresowania jest
przede wszystkim aspekt zewnętrzny (rynkowy) wirtualizacji w wymiarze „fizycznym”, należy podkreślić, iż obydwa są ściśle ze sobą powiązane.
23
W. Chmielarz: Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2001, s. 66-67; W. Chmielarz:
Systemy elektronicznej bankowości. Warszawa: Difin, 2005, s. 22.
24
J. Wielki: Wirtualizacja działalności organizacji i jej wpływ na zmiany zachodzące w procesie tworzenia wartości. [w:] W. Chmielarz, T. Parys (red.): Uwarunkowania zastosowań systemów
e-biznesu w gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej,
2008, s.73-74.
25
J. Wielki: The Recording Industry in the New Economy Reality. [w:] R. Suomi i in. (eds.): Proceedings of the IFIP Conference on e-Commerce, e-Business, and e-Government. Guaruja – Sao Paulo:
IFIP, 2003, s. 43-51.
26
Warto zauważyć, iż obok „typowych” ebooków pojawiają się na rynku również rozwiązania hybrydowe, takie jak vooks, zawierające w tekście pliki wideo (N. Carr: The Shallows: What the Internet
is Doing to Our Brains. New York: W.W. Norton & Company, 2010, s. 105).
27
Przykładem takiego rozwiązania może być wprowadzona w roku 2009 przez ING Bank Śląski
k@rta wirtualna ING Visa typu pre-paid, przeznaczona do dokonywania płatności w Internecie. Zamiast tradycyjnej plastikowej karty użytkownik otrzymuje zestaw informacji potrzebnych mu do jej
użycia: numer karty, datę ważności oraz kod CVV2, a cały proces jej „wydania” odbywa się on-line,
z wykorzystaniem przeglądarki internetowej i telefonu komórkowego.
28
J. Wielki: Marketing elektroniczny. [w:] C. Olszak, E. Ziemba (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007, s. 61.
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World of Warcraft29, ale również portalami społecznościowymi30. Przykładami tego
typu produktów są cyfrowe wersje realnych produktów (wirtualne dżinsy, buty sportowe itd.) czy też broń z gier (np. wirtualne miecze).
Warto jednocześnie podkreślić, iż obydwie formy wirtualizacji w żaden sposób wzajemnie się nie wykluczają, a wprost przeciwnie. W rzeczywistości są one
ze sobą ściśle powiązane. Stąd też wydaje się, iż patrząc całościowo na kwestię wirtualizacji, w kontekście rozwoju Internetu i jego wpływu na funkcjonowanie współczesnych organizacji gospodarczych, należy postrzegać ją przez pryzmat dwóch
komplementarnych wymiarów.

Rys. 2.1. Wirtualizacja działalności organizacji i jej dwa wymiary
Źródło: opracowanie własne.

W warunkach dokonujących się transformacji rynkowych oczywiste jest,
że przedsiębiorstwa stają się i stawać się będą coraz bardziej zwirtualizowane,
jednak w przypadku każdego z nich wzajemne proporcje wirtualizacji w wymiarze organizacyjnym i fizycznym będą różne w zależności od takich czynników,
jak np. branża czy też charakter oferowanych produktów. Jedne, działając szero29
J. Artz: The Current State and Future Potential of Virtual Worlds. „International Journal
of Virtual Communities and Social Networking” 2009, Vol. 1, Iss. 1, s. 15-16.
30
eMarketer: Virtual Goods Mean Real Dollars. [http://www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?
1007226] 13.08.2009.
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ko na rynkach elektronicznych zamiast tradycyjnych, prowadząc sprzedaż on-line,
zastępując swe tradycyjne sklepy sklepami wirtualnymi czy też wypierając fizyczne produkty wirtualnymi, będą bardziej zwirtualizowane w wymiarze fizycznym.
Dla innych z kolei istotniejsza będzie wirtualizacja w wymiarze organizacyjnym,
związana z coraz głębszymi procesami odmiejscowienia działalności. Jeszcze inne,
np. ze względu na specyfikę branży, będą w niewielkim stopniu zwirtualizowane
w każdym ze wspomnianych wymiarów (rys. 2.1).
2.1.2. Typologia wykorzystania Internetu jako nowej platformy biznesowej
Z omawianymi powyżej zagadnieniami wirtualizacji działalności organizacji ściśle
wiążą się kwestie form wykorzystania przez nie Internetu. Dotyczy to głównie, choć
nie wyłącznie, wirtualizacji w wymiarze fizycznym, która postępuje nieustannie
wraz z jego wkroczeniem do współczesnej gospodarki i zainteresowaniem nim jako
coraz ważniejszą platformą prowadzenia działalności biznesowej31. W tym kontekście dostrzec można dwa zasadnicze procesy. Z jednej strony, wykorzystując jego
infrastrukturę techniczną oraz nieustannie rozwijające się instrumenty oparte na
technologiach internetowych, organizacje przenoszą do przestrzeni elektronicznej32,
jaka wytworzyła się i nieustannie rozwija wokół Internetu (rozumianego w tym
przypadku czysto technicznie, jako globalna sieć komputerowa)33, różne elementy
swej działalności, prowadzonej dotychczas wyłącznie w świecie rzeczywistym (off-line), z drugiej natomiast – tworzone są zupełnie nowe podmioty, działające wyłącznie w niej (on-line), w oparciu o różnorodne, czasem całkowicie nowatorskie,
modele biznesowe34.
Pomimo olbrzymiego zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi organizacjami,
w odniesieniu do sposobów wykorzystania Internetu jako platformy biznesowej35,
podzielić je zasadniczo można na trzy podstawowe kategorie:
Warto zauważyć, iż bywa to aktywność biznesowa związana z realizacją bardzo specyficznych
celów. W odniesieniu do działalności Al-Kaidy, jako swego rodzaju przedsiębiorstwa, i wykorzystania
przez nią Internetu, jako podstawowej infrastruktury, na której jest oparte jej funkcjonowanie, w tym
również w wymiarze finansowym, Bergen używa określenia „Holy War, Inc.” (Bergen P.: Holy War,
Inc. London: Weidenfeld & Nicolas, 2001, s. 30, 41-42, 44).
32
Warner i Witzel używają pojęcia „przestrzeni wirtualnej” (virtual space) (M. Warner, M. Witzel:
wyd. cyt., s. 6).
33
Tak też Główny Urząd Statystyczny definiuje Internet (GUS: Społeczeństwo informacyjne w
Polsce. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2008, s. 17). W takim też rozumieniu Marshak
i Sybold piszą o „kręgosłupie organizacyjnej działalności sieciowej” (corporate networking backbone)
(R. Marshak, P. Seybold: Customers.com: How to Create a Profitable Business Strategy for the Internet
and Beyond. New York: Crown Business, 1998, s. 212-213).
34
Technologie internetowe i mobilne, dając coraz szersze spektrum możliwości, jeśli chodzi o
organizowanie działalności całej firmy i jej poszczególnych procesów, powodują, iż w wielu przypadkach jedynym ograniczeniem zaczyna być wyobraźnia ludzi nimi zarządzających lub je tworzących.
35
Timmers identyfikuje jedenaście podstawowych modeli biznesowych stosowanych przez firmy
wykorzystujące Internet w swej działalności (P. Timmers: Electronic Commerce. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2000, s. 35-45).
31
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1) organizacje działające wyłącznie w przestrzeni elektronicznej,
2) organizacje łączące działalność w świecie rzeczywistym z różnymi formami
wykorzystania przestrzeni elektronicznej,
3) organizacje działające wyłącznie w świecie rzeczywistym.
Do pierwszej grupy organizacji należą te firmy, dla których Internet (wraz z
dopełniającą go telefonią komórkową) jest podstawową platformą prowadzenia
działalności biznesowej i praktycznie wyłączną płaszczyzną kontaktu z klientami.
Przyjmowanie zamówień i dalsza obsługa klientów odbywają się wyłącznie on-line.
Chociaż oczywiście muszą one posiadać pewne elementy materialne, takie jak biura,
sprzęt komputerowy czy magazyny36, to jednak z punktu widzenia klientów jedynym
przejawem ich istnienia są ich witryny internetowe, a oni sami nie mają możliwości
fizycznego kontaktu z firmą.
Początek okresu masowego powstawania tego typu organizacji (powszechnie
określanych mianem dot-coms37) to połowa lat 90. XX wieku. Wtedy to pojawiły
się takie znane firmy, jak Yahoo, Amazon.com czy eBay. Jednocześnie pomimo jednej wspólnej cechy charakteryzującej wszystkie organizacje należące do tej grupy
(tj. wykorzystywania Internetu jako podstawowej platformy prowadzenia działalności biznesowej) jest ona bardzo mocno zróżnicowana wewnętrznie. Najważniejsze
elementy różnicujące firmy należące do tej kategorii to:
– typ powiązania ze światem rzeczywistym,
– rodzaj oferowanego dobra,
– wielkość.
Chociaż jak wspomniano już wcześniej, żadna firma internetowa (dot-com) nie
może funkcjonować w przestrzeni elektronicznej całkowicie bez powiązań ze światem rzeczywistym, to jednak ich typ może być skrajnie różny. Dla części z nich
jedynym tego typu „łącznikiem” będzie niezbędna infrastruktura informatyczna czy
też pomieszczenia dla personelu i takie firmy w literaturze anglojęzycznej określane
są mianem Web-only organizations, pure dot-coms czy Web start-ups38. Z drugiej
strony istnieje cała grupa organizacji, które pomimo iż pozornie są samodzielnymi
podmiotami funkcjonującymi wyłącznie w przestrzeni elektronicznej, stworzone zostały na bazie firm tradycyjnych i są ich oddziałami elektronicznymi39. Różnicę pomiędzy tymi dwiema grupami dostrzec można bardzo wyraźnie w przypadku dwóch
Jak podkreślają Warner i Witzel, niezależnie od tego, jak bardzo zwirtualizowna jest działalność
danej organizacji i „odchudzona” jest forma jej obecności on-line, zawsze potrzebne będą jej chociaż
minimalne zasoby fizyczne (minimum of physical resource) czy też jakaś forma fizycznej obecności
(some physical presence) (M. Warner, M. Witzel: wyd. cyt., s. 5, 45).
37
R. Spiegel: Net Strategy. Chicago: Dearborn Trade, 2000, s. 14. W odniesieniu do tego typu organizacji Griffin używa określenia cyberspace enterprises (R. Griffin: Management. Boston: Houghton
Mifflin Company, 2005, s. 731). Natomiast Marshak i Sybold nazywają je „wirtualnymi” przedsiębiorstwami (‘virtual’ companies) (R. Marshak, P. Sybold: wyd. cyt., s. xvi).
38
W języku polskim odpowiednikiem byłoby określenie „firmy czysto internetowe”.
39
Tak jest na przykład w przypadku mBanku, który pomimo iż powszechnie postrzegany jest jako
„czysto internetowy”, w rzeczywistości jest wydziałem bankowości elektronicznej BRE Banku SA.
36
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największych konkurentów działających na internetowym rynku księgarskim: Amazon.com i Barnesandnoble.com40.
Jeśli chodzi o drugie kryterium, a mianowicie rodzaj oferowanego dobra, to ze
względu na nie firmy internetowe podzielić można na cztery grupy:
1) oferujące produkty materialne,
2) oferujące produkty niematerialne,
3) oferujące różnego rodzaju usługi,
4) oferujące kombinację produktów materialnych, niematerialnych oraz usług.
Jeśli chodzi o pierwszą grupę, to istnieje niezliczona ilość firm internetowych
oferujących praktycznie wszelkie produkty materialne. Spektrum ich jest niezwykle szerokie i ograniczone jedynie wyobraźnią sprzedających czy też regulacjami
prawnymi41. Istnieje z kolei cała grupa firm internetowych sprzedających produkty
niematerialne, takie jak: pliki muzyczne, filmy, książki elektroniczne (tzw. ebooks)
czy programy komputerowe. Trzecia grupa przedsiębiorstw to te oferujące on-line
różnego rodzaju usługi. Również w jej obrębie istnieje bardzo duże zróżnicowanie.
Z jednej strony w tym segmencie funkcjonują niewielkie wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, świadczące usługi związane z lokalnymi rynkami42, z drugiej natomiast
działający globalnie potentaci tacy jak Google43 czy Yahoo44. Jednocześnie istnieją
firmy internetowe, których oferta obejmuje kombinację produktów materialnych,
niematerialnych oraz usług45.
Pierwszy to działająca od roku 1995 firma czysto internetowa, która bardzo szybko narzuciła
całkowicie nowe zasady funkcjonowania całej branży księgarskiej. Z kolei Barnesandnoble.com to
powołany do życia w roku 1997, przez firmę Barnes & Noble, samodzielny (stand-alone company) oddział internetowy. Barnes & Noble działa od 1873 roku i jest największą amerykańską siecią księgarni
(J. Garino, R. Gulati: Get the Right Mix of Bricks and Clicks. „Harvard Business Review” May-June,
2000, s. 108).
41
Widać to doskonale, chociażby na przykładzie aukcji internetowych prowadzonych w serwisach takich jak eBay czy w warunkach polskich Allegro.
42
Przykładem takiego mikroprzedsiębiorstwa może być Bed & Brussels (http://www.bnb-brussels.be), kojarzące turystów poszukujących taniego noclegu w Brukseli z osobami posiadającymi wolne pokoje i chcącymi je wynająć.
43
Chociaż firma znana jest przede wszystkim ze świadczenia usług wyszukiwania różnego typu
informacji, co związane jest ściśle z jej oficjalną misją (to organize the world’s information and make
it universally accessible and useful), rozwija ona również innego rodzaju usługi dostępne on-line
(T. Davenport, B. Iyer: Reverse Engineering Google’s Innovation Machine. „Harvard Business Review” April 2008, s. 58-68). Przykładami mogą być oprogramowanie w modelu SaaS (np. Google
Docs) czy kalendarz elektroniczny (Google Calendar). Firma Google zaczęła również stopniowo wkraczać na rynek oprogramowania, np. udostępniając przeglądarkę internetową Google Chrome, rozwijając własny system operacyjny Google OS czy też wchodząc na rynek produktów materialnych (telefon
komórkowy Google G1).
44
Yahoo jest jedną z pierwszych firm internetowych (styczeń 1994) i „największą na świecie globalną siecią działającą on-line, świadczącą zintegrowane usługi” (world’s largest global online network
of integrated services) (Yahoo: Investor Relations. [http://yhoo.client.shareholder.com/faq.cfm] 2009).
45
Przykładem może być Amazon.com, oferujący produkty materialne (książki, płyty, elektronikę
itd.), produkty niematerialne (książki elektroniczne, muzykę w postaci plików .mp3), ale również usługi internetowe (Amazon Web Services).
40
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Trzecim elementem wyraźnie różnicującym firmy internetowe jest ich wielkość.
Może ona być mierzona w oparciu o różne kryteria, takie jak: liczba klientów, wielkość sprzedaży czy też liczba pracowników. Zróżnicowanie jest znaczne: z jednej
strony funkcjonują tacy „giganci” jak Amazon.com46, Google47 czy Yahoo48, z drugiej strony istnieją jednoosobowe firmy, takie jak The Milion Dollar Homepage49,
czy też mikroprzedsiębiorstwa, takie jak wspomniany wcześniej Bed & Brussels.
Druga grupa, do której można zaliczyć zdecydowaną większość współczesnych
firm, to organizacje łączące działalność w świecie rzeczywistym z różnymi formami
wykorzystania Internetu, a tym samym przestrzeni elektronicznej50. Jako że łączą
one w różny sposób i w różnych proporcjach elementy materialne (bricks) oraz niematerialne (clicks), określane są najczęściej w literaturze anglojęzycznej mianem
brick-and-click companies51. Innym terminem używanym w tym kontekście jest „firma hybrydowa” (hybrid company)52.
Stopień wykorzystania Internetu w działalności organizacji może być i jest bardzo zróżnicowany. Jedne z nich bardzo szybko dostrzegły możliwości, jakie daje
im wykorzystanie przestrzeni elektronicznej, przenosząc do niej całe obszary swej
46
Firma jest największym na świecie detalistą działającym na rynku handlu elektronicznego,
zatrudnia 33 700 osób (wrzesień 2011) , a jej przychody ze sprzedaży przekraczają 34 mld USD (2010)
(Wikipedia: Amazon.com. [http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com] 26.09.2011; Zeno Bank: Company Profile for Amazon.com Inc. [http://zenobank.com/index.php?symbol=AMZN& page=quotesearch] 2011).
47
W czerwcu 2011 Google zatrudniał 28 768 osób (Wikipedia: Google. [http://en.wikipedia.
org/wiki/ Google] 30.09.2011), a jego przychody na koniec 2010 roku wyniosły prawie 30 mld USD
(Google: Investor Relations. [http://investor.google.com/fin_data.html] 2011).
48
Na koniec drugiego kwartału 2011 firma zatrudniała 13 400 pełnoetatowych pracowników, jej
przychody na koniec 2008 wynosiły ponad 6 mld USD, a liczba użytkowników korzystających z jej
usług to ponad 500 mln (Yahoo: wyd. cyt.).
49
Przedsięwzięcie to, założone przez Alexa Tew, a działające poprzez witrynę http://
www.milliondollarhomepage.com/, świadczy usługi związane z reklamą internetową (G. Bounds: How Selling Pixels May Yield a Million Bucks. „The Wall Street Journal”. [http://online.wsj.
com/public/article/SB113261806930503580-6ouqX6NSpgTBkHu4ln_
7CpHXbBk_
20061122.
html?mod=blogs#printMode] 22.11.2005).
50
Warto zauważyć, iż już na początku lat 90., czyli u progu „ery internetowej”, Haeckel i Nolan
zwracali uwagę, iż aby przetrwać w nowych warunkach gospodarczych, duże organizacje powinny
rozważyć strategię nazwaną przez nich „zarządzaniem z wykorzystaniem sieciowych rozwiązań IT”
(managing by wire) (S. Haeckel, R. Nolan: Managing by Wire. „Harvard Business Review” September-October 1993, s. 122).
51
R. Spiegel: wyd. cyt., s. 28. Garino i Gulati używają określenia click-and-mortar strategies
(J. Garino, R. Gulati: wyd. cyt., s. 112).
52
W ujęciu Tiernan firma hybrydowa jest to taka organizacja, która dociera do swoich klientów
poprzez różnorodne kanały funkcjonujące zarówno w świecie rzeczywistym (elementy fizycznej obecności, sprzedaż katalogowa itp.), jak i w przestrzeni elektronicznej, integrując je tak, aby osiągnąć jak
najlepsze efekty (B. Tiernan: The Hybrid Company. Chicago: Dearborn Trade, 2001, s. 2). Takie też
określenie będzie używane w niniejszym opracowaniu w stosunku do przedsiębiorstw łączących działalność off-line i on-line.
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działalności, a redukując rolę elementów materialnych (czyli wirtualizując elementy
swej działalności w wymiarze fizycznym). Przykładami mogą być jak Dell53, Federal Express, UPS, Cisco czy General Electric. Z drugiej strony istnieje spora grupa
organizacji, które ograniczają wykorzystanie przestrzeni elektronicznej jedynie do
stworzenia tam własnej witryny internetowej, mającej marginalne (albo nawet żadne) znaczenie tak z punktu widzenia samej firmy, jak i jej klientów oraz partnerów
biznesowych54. Według GUS w Polsce tylko 57,4% przedsiębiorstw posiadało stronę
internetową, a taką spełniającą bardziej zaawansowane funkcje – znacznie mniejszy
procent (np. zamawianie lub rezerwacja on-line – 7,1% czy wysyłanie lub otrzymywanie zamówień – 20,3%)55.
Tak jak początkowo do grupy przedsiębiorstw intensywnie witrualizujących
swą działalność w wymiarze fizycznym należały przede wszystkim duże organizacje, tak z upływem czasu coraz częściej zauważyć można było takie zmiany
w firmach należących do grupy MŚP (w tym również w tych najmniejszych). Można
wskazać dwie zasadnicze ścieżki, jakimi podążają firmy rozpoczynające funkcjonowanie w przestrzeni elektronicznej: samodzielną lub wymuszoną przez otoczenie.
W pierwszym przypadku organizacje przenoszą różne obszary swej działalności do
przestrzeni elektronicznej, dostrzegając wynikające z tego oczywiste korzyści, takie
jak redukcja różnego rodzaju kosztów czy też większa elastyczność w działaniu.
Z drugiej strony w przypadku wielu firm zmiany są wymuszane przez otoczenie,
najczęściej wywołują je:
– presja ze strony klientów,
– presja ze strony konkurentów,
– presja ze strony partnerów biznesowych,
– wprowadzone regulacje prawne.
Jeśli chodzi o nacisk ze strony klientów, to tego typu sytuacja zaistniała bardzo
wyraźnie na początku nowego millenium w branży muzycznej – sektor ten zmuszony został do rozpoczęcia sprzedaży i dystrybucji muzyki w postaci cyfrowych
plików muzycznych poprzez różne witryny internetowe56. Presja ze strony konkurentów widoczna była wyraźnie w przypadku sektora usług finansowych, gdzie bardzo szybko okazało się, iż pomimo początkowej rezerwy w stosunku do działalności
Dla firmy Dell wykorzystanie Internetu w jej działaniach było naturalnym rozszerzeniem stosowanego przez nią modelu bezpośredniego (direct model) (J. Magretta: The Power of Virtual Integration. „Harvard Business Review” March-April, 1998, s. 83, B. Tiernan: E-Tailing. Chicago: Dearborn,
2000, s. 19).
54
A. Eisingerich, T. Kretschmer: In E-Commerce, More Is More. „Harvard Business Review”
March 2008, s. 20.
55
GUS: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach
i gospodarstwach domowych w 2009 r. [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nts_wykorz_
techn_ict_w_przeds_i_gosp_ domow_w_2009.zip] 1.04.2010.
56
Prekursorem w tej dziedzinie był iTunes Store, sklep internetowy należący do firmy Apple,
a otwarty 28 kwietnia 2003 roku.
53
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on-line żaden bank nie może sobie pozwolić na to, aby nie wykorzystywać kanałów
elektronicznych. Podobnie było na rynku księgarskim. Trzecia sytuacja ma miejsce,
gdy partnerzy biznesowi wywierają nacisk na współpracujące z nimi firmy, aby włączały one Internet w pewne obszary swej działalności. Jednocześnie duże organizacje często nie tylko wymuszają na swych partnerach wdrażanie pewnych rozwiązań,
ale też wspomagają współpracujące z nimi małe firmy w ich implementacji57.
Również wprowadzane regulacje prawne są czynnikami stymulującymi lub też
wprost wymuszającymi wykorzystanie Internetu w pewnych obszarach działalności
organizacji. W warunkach polskich tego typu sytuacja związana jest np. z funkcjonowaniem ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych58 czy też obowiązkiem przekazywania drogą elektroniczną danych statystycznych w sprawozdaniach GUS59,
ale również w pewnym stopniu ze znowelizowaną ustawą o zamówieniach publicznych60. Z kolei elementami stymulującymi wykorzystanie Internetu przez firmy są
systemy rejestracji ich działalności on-line61, a w pewnych sytuacjach również wyroki instytucji, np. Naczelnego Sądu Administracyjnego62.
Trzecia kategoria organizacji to firmy działające wyłącznie w sposób tradycyjny (brick-and-mortar companies63). Nie wykorzystują one przestrzeni elektronicznej, prowadząc całą swą działalność biznesową wyłącznie w świecie rzeczywistym
(off-line). Wydaje się, iż ich liczba będzie w najbliższych latach wyraźnie maleć. Po
J. Wielki: Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu rozwoju e-gospodarki. [w:]
H. Dudycz, M. Dyczkowski, E. Niedzielska (red.): Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 986. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2003, s. 275-277.
58
Począwszy od 1 kwietnia 2003 roku, zobowiązuje ona płatników składek zatrudniających powyżej pięciu osób do przygotowania i przekazywania dokumentów do ZUS w formie elektronicznej
(DzU 2002, nr 241, poz. 2074, art. 47a).
59
Obowiązek ten wszedł w życie 1 stycznia 2009 roku, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 (DzU 2008, nr 221, poz. 1436).
60
Chodzi tu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz powiązane z nią akty prawne, tj. Ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie
Biuletynu Informacji Publicznej.
61
Takim rozwiązaniem jest funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w przypadku której od 1 lipca 2011 roku rejestracja firmy możliwa jest wyłącznie
przez Internet (I. Aleksandrzak: Łatwiej założymy firmę poprzez Internet. „Dziennik Gazeta Prawna”
14.09.2010, s. B12).
62
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja 2010 roku zrównał w świetle prawa faktury papierowe wysyłane pocztą z fakturami wysyłanymi pocztą elektroniczną w postaci pliku .pdf
(T. Grynkiewicz, R. Zasuń: Przełomowy wyrok NSA: Faktury można wysyłać mailem. „Gazeta Wyborcza”. [http://wyborcza.biz/ biznes/2029020,100896,7913671.html] 21.05.2010). Warto przy okazji zauważyć, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od stycznia 2011 roku obieg faktur
w warunkach polskich odbywać się będzie mógł wyłącznie w postaci elektronicznej, bez obowiązku
stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (P. Waszczuk: Faktury cyfrowe całkiem serio.
„Computerworld Polska” 16.11.2010, s. 11).
63
B. Tiernan: The Hybrid Company…, s. 76.
57
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Rys. 2.2. Scenariusze wykorzystania przestrzeni elektronicznej przez organizacje
Źródło: opracowanie własne.

pierwsze, coraz więcej firm, nawet tych najmniejszych, należących do grupy mikroprzedsiębiorstw, zauważa, iż wykorzystywanie przestrzeni elektronicznej w działalności gospodarczej (choćby mocno ograniczone) staje się po prostu koniecznością i
coraz trudniej funkcjonować bez tego w dzisiejszej rzeczywistości64. Tak dzieje się
w przypadku coraz większej liczby sektorów gospodarki i trend ten niewątpliwie
będzie się nasilał. Drugi aspekt związany jest ze wspomnianymi wcześniej regulacjami prawnymi, które wymuszają wykorzystanie Internetu w pewnych obszarach
nawet na bardzo małych firmach (wspomniane powyżej rozporządzenia dotyczące
przekazywania drogą elektroniczną dokumentów do ZUS czy GUS). Należy przypuszczać, iż dalszy rozwój wykorzystania Internetu, szczególnie w relacjach z administracją rządową i samorządową (business-to-government), powodować będzie postępujące „wymuszanie” jego użycia również w innych obszarach funkcjonowania
firm65.
J. Fisher: E-Business for the Small Business. London: Kogan Page, 2001, s. 3-5.
Według badań GUS z 2008 roku 68% przedsiębiorstw wykorzystywało Internet do kontaktu z
administracją publiczną (GUS: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przed64
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Oczywiście pozostanie niewielki procent przedsiębiorstw, które nie będą zainteresowane wykorzystaniem przestrzeni elektronicznej w swej działalności. Będą to
firmy, które choć z racji wymogów ustawowych muszą korzystać z kanałów elektronicznych, funkcjonują wyłącznie w sposób tradycyjny, wypełniając obowiązki
ustawowe za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów (np. biur rachunkowych) – niewielkie firmy usługowe czy kilkuosobowe zakłady rzemieślnicze nie
dostrzegające potrzeby wykorzystania Internetu w swej aktywności biznesowej66.
Niewątpliwie jednak dalszy rozwój gospodarki elektronicznej i presja klientów
może wymuszać takie czy inne formy wykorzystania przestrzeni elektronicznej
(np. płatności elektroniczne), i sporą część tych przedsiębiorstw pewnie to spotka.
Należy zauważyć, iż ze względu na dużą zmienność rynku „scenariusze” wykorzystania przestrzeni elektronicznej przez organizacje również podlegają nieustannym zmianom. Procesy te wydają się być jak najbardziej naturalne w warunkach hiperkonkurencji, wymagającej maksymalnej elastyczności i adaptowalności. Stąd też
procesy transformacji z jednej formy wykorzystania przestrzeni elektronicznej do
innej, lepiej dostosowanej do konkretnej sytuacji rynkowej, są zjawiskiem permanentnym, które w nadchodzących latach niewątpliwie będzie się intensyfikowało67.
siębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r. [http://www.stat.gov.pl/
cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_wykorzystanie_tech_infor-telekom_2008.pdf] 26.11.2008, s. 2). Sprawy
załatwiane przez nie tym kanałem dotyczą przede wszystkim kwestii podatkowych oraz „zusowskich”
(D. Wolak: Firmy przekonały się wreszcie do e-urzędów. „Rzeczpospolita” 22.01.2010, s. B1).
66
Według wyników badań opublikowanych przez Boston Consulting Group w maju 2011 roku w
warunkach polskich 15% firm należących do sektora MŚP zaliczonych zostało do grupy „o niskiej aktywności internetowej”. Spośród nich 70% nie posiada własnej strony internetowej i co więcej, uważa,
iż nie jest im ona do niczego potrzebna. Jeszcze większy odsetek tego typu firm występuje w sektorze
usług (90%) (G. Cimochowski i in.: Polska Internetowa. „The Boston Consulting Group”. [http://polskainternetowa.pl/pdf/ raport_BCG_polska_internetowa.pdf] maj 2011, s. 30).
67
Procesy te są wyraźnie widoczne w przypadku dwóch gigantów detalicznych świata rzeczywistego i wirtualnego, tj. firm Wal-Mart oraz Amazon.com. Pierwszy z nich jest największym tradycyjnym detalistą na świecie, dysponującym siecią 4000 hipermarketów. Drugi z kolei jest największym
sprzedawcą operującym on-line. Dostrzegając potencjał sprzedaży drzemiący w handlu elektronicznym, Wal-Mart coraz intensywniej rozszerza sprzedaż produktów poprzez Internet, konkurując cenowo ze swym internetowym rywalem. Z kolei Amazon.com wprowadza rozwiązania redukujące
przewagę konkurenta związaną z natychmiastową dostępnością produktów dla klienta w przypadku
tradycyjnych sklepów (dostawa towarów w dniu ich zamówienia w siedmiu największych miastach
amerykańskich) (S. Rosenbloom, B. Stone: Price War Brews between Amazon and Wal-Mart. „The
New York Times”. [http://www.nytimes.com/2009/11/24/business/24shop.html?_r=2&ref=business&
adxnnlx=1259056850-XtEvUjCQBQDAtesmnyzf5A&pagewante] 24.11.2009). Procesy ewolucji są
też wyraźnie widoczne w przypadku jeszcze jednego giganta internetowego, tj. firmy eBay. Rozwinęła
ona swą działalność jako platforma sprzedaży używanych rzeczy i tak też była postrzegana przez wiele
lat. Jednak procesy rynkowe, związane m.in. z coraz szerszym wykorzystywaniem eBaya przez detalistów, jako „regularnego” kanału sprzedaży, doprowadziły do konieczności wdrożenia różnorodnych
zmian, takich jak np. rozwiązania stymulujące szybkość dostaw zamawianych towarów. W rezultacie
z pozycji internetowej platformy aukcyjnej eBay wyraźnie ewoluuje w kierunku detalisty internetowego, konkurując coraz bardziej z takimi potentatami, jak wspomniany wcześniej Amazon.com czy Wal-
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Można wskazać cztery zasadnicze ścieżki ewoluowania organizacji (rys. 2.2). Najbardziej „naturalną” są procesy wirtualizacji działalności organizacji w wymiarze
fizycznym, związane z przenoszeniem coraz większej liczby elementów ich działań
do przestrzeni elektronicznej. Prowadzą one do stopniowej transformacji tradycyjnie działających firm w przedsiębiorstwa hybrydowe, o różnym stopniu wirtualizacji (ścieżka 1)68. Pogłębiające się procesy wirtualizacji w wymiarze fizycznym poszczególnych organizacji mogą jednocześnie doprowadzić do ich przekształcenia
w firmy internetowe (ścieżka 2). Możliwy jest również scenariusz „gwałtownych”
tego typu procesów, prowadzący do transformacji firm działających dotychczas wyłącznie w świecie rzeczywistym w firmy internetowe (ścieżka 4).
Relatywnie łatwe przekształcenie jednej formy wykorzystania przestrzeni elektronicznej w drugą pozwala organizacjom na „balansowanie” pomiędzy światem
rzeczywistym a e-przestrzenią, stąd też możliwa jest również transformacja firmy
działającej wyłącznie on-line w kierunku modelu przedsiębiorstwa hybrydowego
(ścieżka 3). Tego typu proces miał miejsce w przypadku największej polskiej księgarni internetowej Merlin, która otworzyła w 2005 i 2006 dwa tradycyjne sklepy,
sprzedające nowości oraz bestsellery ze swojej oferty69.
2.1.3. Rozwój instrumentów opartych na technologiach internetowych
i mobilnych
Omawiane w poprzednich dwóch podrozdziałach procesy wirtualizacji działalności
organizacji oraz formy wykorzystania przez nie Internetu jako platformy biznesowej
w oczywisty sposób ściśle powiązane są z kwestią rozwoju i praktycznego użycia
narzędzi opartych na technologiach internetowych. To właśnie ich ewolucja i stopniowe wdrażanie w przedsiębiorstwach w znacznym stopniu decydują o tym, jak
kształtują się w danym momencie możliwości związane z wykorzystaniem przez nie
przestrzeni elektronicznej, tak w kontekście poszczególnych ich procesów, jak i stosowanych modeli biznesowych70.
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Mart (D. MacMillan: EBay’s Last-Minute Delivery Push. „BusinessWeek”. [http://www.businessweek.
com/print/ technology/content/dec2009/ tc20091222_424871.htm] 22.12.2009).
68
Należy zauważyć, iż ten rodzaj ewolucji typowy był przede wszystkim w pierwszym okresie
komercyjnego wykorzystania Internetu przez organizacje, kiedy wkraczał on stopniowo do różnych
obszarów ich działalności. W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej nowo powstające przedsiębiorstwa bardzo często od podstaw są tworzone jako firmy hybrydowe.
69
Merlin.pl: O firmie. [http://www.merlin.com.pl/frontend/info/abort_firm/main.html] 2007.
Warto zauważyć, iż w kolejnych latach firma zaczęła rozszerzać możliwości odbioru osobistego produktów przez klientów, wykorzystując do tego celu własne placówki „fizyczne”, ale również wchodząc
we współpracę z innymi podmiotami, takimi jak Ruch. W rezultacie pod koniec października 2009
roku liczba punktów odbioru osobistego wynosiła 1365 (Merlin.pl: Odbiór osobisty. [http://www.merlin.pl/info/odbiory_osobiste.html] 2009).
70
Kwestia ta będzie omówiona w kolejnym podrozdziale.
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Uogólniając, można stwierdzić, że rozwój poszczególnych instrumentów opartych
na technologiach internetowych i ich wykorzystanie wiąże się z dwiema wyraźnymi
fazami ewolucji Internetu, a przede wszystkim jego multimedialnej części, jakie zarysowały się od momentu jego wkroczenia do współczesnej gospodarki. Pierwsza
z nich, określana często mianem Web 1.0, to okres wprowadzania globalnej sieci
do organizacji i uczenia się przez nie możliwości z nią związanych. Umowny okres
jej trwania to lata od 1995 do 2001 roku, kiedy to nastąpiło pęknięcie tzw. bańki internetowej (dot-com buble)71, związanej z nadmiernymi i często nierealnymi oczekiwaniami.
Jeżeli chodzi o najważniejsze narzędzia pierwszej fazy rozwoju Internetu, podzielić je można na trzy zasadnicze grupy:
1) poczta elektroniczna i instrumenty na niej oparte,
2) narzędzia dostępu do zasobów WWW,
3) komunikatory internetowe.
Niewątpliwie w warunkach tworzenia się e-gospodarki poczta elektroniczna
wyrosła bardzo szybko na jeden z jej podstawowych filarów, stając się kluczowym
narzędziem komunikacyjnym72 i niezbędnym elementem funkcjonowania praktycznie każdej organizacji, niezależnie od branży, w której działa, realizowanych celów
czy też jej wielkości. Jednocześnie stała się też ona podstawą rozwoju innych instrumentów, takich jak73:
– biuletyny elektroniczne (electronic newsletters),
– grupy dyskusyjne (newsgroups),
– listy dyskusyjne (mailing lists)74,
– autorespondery (autoresponders)75.
Obok poczty elektronicznej drugim kluczowym instrumentem pierwszej fazy
ewolucji Internetu stały się narzędzia dostępu do zasobów jego multimedialnej części. Jak już wspomniano wcześniej, podstawową rolę odegrało pojawienie się prze71
F. Adams: The E-Business Revolution & The New Economy. Mason: Thomson Learning, 2004,
s. 11-14.
72
Tryb komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej określany jest mianem „korespondencyjnego” (J. Grzenia: Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2006, s. 43).
73
J. Wielki: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Warszawa – Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 102.
74
Chociaż przeznaczenie list i grup dyskusyjnych jest takie samo, tj. prowadzenie wymiany poglądów pomiędzy ich członkami, istnieje dość zasadnicza różnica w sposobie ich użytkowania. W przypadku listy dyskusyjnej komunikacja w grupie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na określony
adres e-mailowy danej grupy, skąd jest ona dalej rozsyłana do skrzynek e-mailowych wszystkich jej
członków. Natomiast grupy dyskusyjne, zwane również usenet, wymagają posiadania specjalnego programu zwanego newsreader, umożliwiającego „sczytywanie” wiadomości oraz wysyłanie ich do grupy
(tamże, s. 103).
75
Serwery pocztowe automatycznie wysyłające żądaną informację w odpowiedzi na list elektroniczny zawierający określoną komendę (tamże, s. 103).
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glądarek internetowych, umożliwiających niezwykle łatwe i praktycznie intuicyjne
przeglądanie zawartości stron WWW. Jednocześnie szybko zwiększająca się liczba
witryn internetowych76 spowodowała, iż potrzebne stały się narzędzia porządkujące
zawartość Webu i ułatwiające proces znajdowania poszukiwanych informacji. Stąd
też rozwój w tym okresie dwóch rodzajów instrumentów tego typu: katalogów (directories) oraz wyszukiwarek internetowych (search engines)77, reprezentujących
całkowicie różne podejścia do tej kwestii. Pierwsze z nich opierało się na tworzeniu
edytowanych przez ludzi, hierarchicznych baz danych78, porządkujących zawartość
WWW, podczas gdy w drugim przypadku proces ten prowadzony był automatycznie przez specjalne agenty (software agents), zwane szperaczami (crawlers) bądź
pająkami (spiders), indeksujące zawartość multimedialnej części Internetu79. Warto
zauważyć, iż w tym okresie zaczęły się też rozwijać inne narzędzia oparte na technologii agentowej i użyciu inteligentnych agentów (inteligent agents)80, takich jak
pierwsze, bardzo prymitywne porównywarki cenowe81.
Pomiędzy czerwcem 1993 roku a grudniem 1998 roku ich liczba wzrosła ze 130 do ponad
3,6 mln (tamże, s. 63).
77
W pierwszym okresie rozwoju Internetu używano w odniesieniu do nich również określenia
search agents (J. Wielki: Application of Electronic Marketing in Business Process Reengineering. Doctoral dissertation. Wrocław: Wrocław University of Economics, 1999, s. 73).
78
Najbardziej znanymi tego typu rozwiązaniami były funkcjonujące do dzisiaj: Yahoo! Directory oraz Open Directory Project (Wikipedia: Yahoo! Directory. [http://en.wikipedia.org/w/index.
php?title=Yahoo!_ Directory] 11.09.2011).
79
Najbardziej znaną wyszukiwarką pierwszej fazy rozwoju Internetu była AltaVista (Szukaj. Jak
Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2006, s. 36-38). Inne dominujące na rynku wyszukiwarki z tego okresu to: Excite, Infoseek,
Lycos, WebCrawler oraz HotBot (J. Wielki: Application…, s. 186). Ze względu na dużą niedoskonałość pierwszych wyszukiwarek pierwsza faza rozwoju Internetu to zdecydowana dominacja katalogów
(J. Battelle: wyd. cyt., s. 38-39). Pośród nich główną pozycję zajmował Yahoo!, który jeszcze w czerwcu 1998 roku miał ponaddwukrotną przewagę w stosunku do najwyżej notowanej wyszukiwarki, jeżeli
chodzi o liczbę osób korzystających z jego usług w procesie wyszukiwania treści w Internecie (J. Wielki: Application…, s. 185-187). Warto jednocześnie zauważyć, że aż do października 2002 roku wyniki
wyszukiwań oferowanych przez Yahoo! opierały się na edytowanym przez ludzi katalogu (Wikipedia:
Yahoo!…).
80
Zdefiniować je można jako pracujące „w tle” programy komputerowe (software programs),
wykonujące określone, powtarzalne i przewidywalne zadania dla konkretnego użytkownika, procesu
biznesowego czy też aplikacji (J. Laudon, K. Laudon: Management Information Systems. Upper Saddle
River: Prentice-Hall, 2002, s. 396). W kontekście rynkowym wskazuje się na trzy zasadnicze grupy
agentów, tj. agenty wspomagające procesy zakupów (buyer agents), agenty funkcjonujące pomiędzy
sprzedającymi a kupującymi (intermediary agents) oraz agenty wspomagające procesy sprzedaży
(seller agents) (G. Barbosa, F. Silva: An Electronic Marketplace Architecture Based on Technology
of Intelligent Agents and Knowledge. [w:] J. Liu, Y. Ye (eds.): E-Commerce Agents. Berlin: Springer,
2001, s. 43-44.
81
Określane są one mianem shop bots (J. Freeze: Savvy Online Shopping. Redmond: Microfost Press,
2000, s. 169). Przykładem tego typu rozwiązania był Bargain Finder, wskazujący klientowi sklep internetowy oferujący interesującą go płytę kompaktową po najniższej cenie (J. Wielki: Application..., s. 125).
76
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Trzecia grupa narzędzi, która zaczęła zdobywać dużą popularność w pierwszej
fazie rozwoju Internetu, to komunikatory internetowe (instant messaging – IM),
umożliwiające bezpośrednią rozmowę między ich użytkownikami w czasie rzeczywistym82, upraszczając i w rezultacie znacznie przyśpieszając procesy komunikowania się, w wymiarze tak indywidualnym, jak i zespołowym83. Ze względu na te właśnie cechy narzędzia te bardzo szybko wkroczyły do organizacji i rozpowszechniły
się w nich.
Druga faza ewolucji Internetu to początek pierwszej dekady nowego millenium
i okres po pęknięciu wspomnianej wcześniej „bańki internetowej84”. Wtedy to zaczął
on, a przede wszystkim jego multimedialna część, stopniowo nabierać całkiem innych cech w porównaniu z pierwszym okresem85. Związane to było z rozwojem szeregu narzędzi zaliczanych do grupy technologii Web 2.0 oraz z ich coraz szerszym
wykorzystywaniem86, powiązanym z narastającym zaangażowaniem i kreatywnością użytkowników87. W rezultacie następować zaczęła bardzo wyraźna zmiana jakościowa, jeśli chodzi o całościowe funkcjonowanie tej globalnej sieci oraz sposoby
jej wykorzystania przez wszystkich użytkowników88. W tym też kontekście rozwinęło się pojęcie Web 2.089.
82
Tryb komunikacyjny wykorzystywany w przypadku tego narzędzia określany jest mianem
„konwersacyjnego” (J. Grzenia: wyd. cyt., s. 43).
83
A. Lenhart, E. Shiu: How Americans Use Instant Messaging. „Pew Internet & American Life
Project”. [http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2004/PIP_Instantmessage_Report.pdf.
pdf] September 2004.
84
Jak zauważa Lanham, jest to okres, kiedy pomimo iż coraz rzadziej słychać o „czasach Internetu” (Internet time), tempo jego wpływu na społeczeństwo znacznie przyśpiesza (R. Lanham: The
Economics of Attention. Chicago: The University of Chicago Press, 2007, s. 21).
85
Ze względu na wspomnianą wcześniej dominację katalogów oraz mało efektywnych wówczas
„tradycyjnych” wyszukiwarek, narzucone indeksowanie i pozycjonowanie dokumentów na wyświetlanych przez nie stronach oraz w dużym stopniu biernych użytkowników, Internet w pierwszej fazie
swego rozwoju był wyraźnie hierarchiczny i zinstytucjonalizowany, a podstawowa aktywność związana z jego wykorzystaniem określana była mianem „publikowania” (A. Keen: Kult amatora. Warszawa:
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 14-16).
86
Według badań Forrester Research w maju 2009 roku 50% amerykańskich firm używało w różny sposób tego typu instrumentów w swej działalności (A. McAfee: Shattering the Myths About Enterprise 2.0. „Harvard Business Review”. [http://www.hbr.org] 20.10.2009).
87
J. Wielki: Rozwój zjawiska Web 2.0 i jego wpływ na funkcjonowanie współczesnych organizacji.
[w:] W. Chmielarz, J. Turyna (red.): Komputerowe systemy zarządzania. Księga jubileuszowa z okazji
siedemdziesięciolecia urodzin prof. zw. dr. hab. Jerzego Kisielnickiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, s. 277.
88
S. Fox, M. Madden: Riding the Waves of “Web 2.0”. „Pew Internet & American Life Project”.
[http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Web_2.0.pdf] 5.10.2006.
89
Samo pojęcie „Web 2.0” pojawiło się w roku 2005 za sprawą O’Reilly’ego, a za najważniejszą
cechę związaną z tą fazą rozwoju Internetu zaczęto postrzegać uczestnictwo (participation) (T. O’Reilly: What Is Web 2.0. [http://www.oreillynet.com/lpt/a/6228]. 2005). Carr wskazuje również na trzy inne
jego charakterystyczne elementy, tj. kolektywizm, społeczności wirtualne oraz szeroki udział amatorów (N. Carr: The amorality of Web 2.0. [http://www.roughtype.com/archives/2005/10/the_amorality-
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Wspomniane powyżej narzędzia, o kilku wspólnych cechach technicznych90, należące do grupy technologii Web 2.0, określane są przez McAfeego mianem ESSPs
(emergent social software platforms). Do najważniejszych spośród nich zaliczyć
można91:
– wyszukiwarki nowej generacji,
– rozwiązania oparte na mechanizmach wiki,
– blogi,
– podcasty i wideocasty,
– kanały RSS,
– światy wirtualne,
– portale społecznościowe,
– mashupy (mash-ups),
– sieci peer-to-peer.
Jeżeli chodzi o wyszukiwarki internetowe, to chociaż ich popularność była już
widoczna pod koniec pierwszej fazy ewolucji Internetu, dopiero rozwój nowej generacji tych narzędzi spowodował prawdziwy wzrost ich znaczenia. Niewątpliwie
najlepszym przykładem tego typu wyszukiwarki jest Google. Jej algorytm wyszukiwania i porządkowania stron WWW, zwany PageRank, w dużym stopniu opiera
się na ich popularności pośród użytkowników, stąd też właśnie oni i ich aktywność
ma kluczowy wpływ na pozycję danej strony w rankingu wyszukiwania92. Decyduje
o tym fakt, iż niezwykle ważnymi elementami, „nagradzanymi” wyższym miejscem
w rankingu wyszukiwania, są popularność danej witryny (częstość jej wyszukiwa-
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_o.php] 2005). Jednocześnie w kontekście organizacji, jako kluczowe dla Web 2.0, O’Reilly postrzega
tworzenie i wdrażanie przez nie rozwiązań wykorzystujących efekt sieciowy (A. McAfee: Enterprise
2.0. Boston: Harvard Business Press, 2009, s. 45-46). Zauważyć należy, iż praktycznie wraz z pojawieniem się pojęcia Web 2.0 zaczęto mówić o kolejnej fazie, tj. Web 3.0, w której wszystkie informacje
cyfrowe i kontakty wygenerowane przez użytkownika będą „splatane” razem, tak by można je „przekuć” na konkretne i mające znaczenie dla niego doświadczenie. Celem takiego kierunku rozwoju Webu
jest doprowadzenie do jego większej „inteligencji”, a tym samym redukcji poziomu niezbędnego zaangażowania użytkownika w procesie wyszukiwania przez niego informacji. W tym kontekście często
pojawia się też pojęcie Semantic Web (J. Laudon, K. Laudon: Management Information Systems with
MyMISLab. Harlow: Pearson Education, 2012, s. 302-303).
90
McAfee „podsumowuje” je akronimem SLATES. Składają się na niego następujące cechy:
możliwość szybkiego wyszukiwania (search), występowanie sieci powiązań za pomocą linków (links),
łatwość tworzenia i edycji własnych treści przez użytkowników (authoring), łatwość kategoryzowania
zawartości przez użytkowników (tagging), występowanie mechanizmów rekomendujących (extensions), łatwy dopływ informacji o nowych treściach (signals) (A. McAfee: Enterprise 2.0. Boston…,
s. 69-73).
91
J. Bughin, J. Manyika, A. Miller: Building the Web 2.0 Enterprise: McKinsey Global Survey Results. „The McKinsey Quarterly”. [http://www.mckinseyquarterly.com/ article_print.
aspx?L2=13&L3=13&ar=2174] July 2008; M. Chui, A. Miller, R. Roberts: Six ways to Make Web 2.0
Work. „The McKinsey Quarterly”. [http://www.mckinseyquarterly.com/article_print.aspx?L2=13&L3=
11&ar=2294] February 2009; A. Shuen: Web 2.0: Przewodnik po strategiach. Gliwice: Helion, 2009,
s. 13-16, 28, 140.
92
J. Battelle: wyd. cyt., s. 22; A. Keen: wyd. cyt., s. 15.
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nia) czy też liczba linków z innych popularnych stron prowadzących do niej93. Jednocześnie Google był pierwszą wyszukiwarką internetową traktującą Web całościowo, jako swego rodzaju społeczność (community), a nie jako zbiór pojedynczych
witryn internetowych94.
Wyszukiwarki internetowe w sposób naturalny wyrosły na jedno z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez pracowników organizacji ery postindustrialnej, umożliwiając im szybki dostęp do różnego typu informacji i wiedzy
niezbędnych w pracy. W kategorii tej mieszczą się tak wyszukiwarki ogólnego przeznaczenia, jak i wspomniany powyżej Google czy też jego konkurenci (Yahoo, Bing
itd.), ale również specjalistyczne, stworzone pod kątem przeszukiwania określonego typu zasobów, np. blogów (Technorati), mikroblogów (Twitter Search), kanałów
RSS (WASALive!), podcastów (PodZinger) czy zasobów wideo (PureVideo). Coraz
mocniej rozwijają się też narzędzia związane z tzw. wyszukiwaniem społecznym
(social search), określane mianem people-search engines95.
Drugą grupą narzędzi należących do technologii Web 2.0 są rozwiązania oparte
na mechanizmach wiki, będące specyficznymi stronami internetowymi wykorzystującymi specjalne oprogramowanie, dające użytkownikom możliwość wspólnej pracy
przy tworzeniu określonych treści. Prekursorskim i najbardziej znanym projektem
realizowanym w ten sposób jest funkcjonująca od 2001 roku Wikipedia. Narzędzia
należące do tej grupy postrzegane są przede wszystkim jako instrumenty stymulujące szeroką współpracę wewnątrz organizacji – zapewniają pracownikom platfor-

93
J. Wielki: Search Engines as a New Type of Stakeholder of Contemporary Organizations. [w:]
H. Dudycz, M. Dyczkowski, J. Korczak (red.): Advanced Information Technologies for Management
– AITM 2008. Wrocław University of Economics – Research Papers, No. 35. Wrocław: Publishing
House of the Wrocław University of Economics, 2008, s. 71.
94
A. McAfee: Enterprise 2.0. Boston…, s. 65.
95
Należą do nich różnorakie witryny oferujące możliwości wyszukiwania osób według różnego typu kryteriów: zapisów w rejestrze skazanych, daty urodzenia itp. Ich pojawienie się ma ścisły
związek z dynamicznym rozwojem portali społecznościowych (J. Perez: Google’s Social Search Won’t
Leverage Much of Facebook. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/ article/9149928/
Google_s_Social_Search_ won_t_leverage_much_of_Facebook] 28.01.2010); V. Vara: New Sites
Make It Easier to Spy on Your Friends. „The Wall Street Journal”. [http://online.wsj.com/public/article/
SB121063460767286631.html#printMode] 13.05.2008). Warto w tym miejscu zauważyć, iż strony
dostępne poprzez wyszukiwarki internetowe zaliczają się do zasobów tzw. Webu widocznego (visible
Web). Natomiast poza nim istnieją również takie, do których one nie docierają (np. zasoby różnorodnych baz czy hurtowni danych), a które określane są mianem głębokiej sieci WWW czy też Internetu
głębokiego (invisible Web) (J. Battelle: wyd. cyt., s. 188; W. Abramowicz: Filtrowanie informacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008, s. 69). Szacuje się, iż ten drugi jest
500 razy większy od tego, do którego docierają wyszukiwarki (W. Boswell: The Invisible Web. [http://
websearch.about.com/od/invisibleweb/a/ invisible_web.htm?p=1] 2011).
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mę ułatwiającą wspólne generowanie wiedzy oraz dostęp do niej96. Wiele firm sięga
po tego typu rozwiązania97.
Następna kategoria instrumentów Web 2.0 to blogi, czyli specyficzne strony
internetowe, na których użytkownicy dokonują wpisów na interesujące ich tematy.
Blogi zaczęły stawać się popularne na szerszą skalę około 2002 roku, a w kolejnych
latach dynamika ich przyrostu i popularność gwałtownie wzrosły98. Wykorzystywane są one w celu stymulowania współpracy wewnętrznej oraz wymiany informacji
i wiedzy pomiędzy pracownikami99. Coraz powszechniej blogi korporacyjne stają
się głównymi narzędziami raportowania postępu prac nad określonymi projektami100. Doceniając rosnące ich znaczenie, coraz więcej firm zachęca pracowników
do prowadzenia blogów, tworząc czasem w tym celu ogólnokorporacyjną platformę
blogową101.
Dwa kolejne narzędzia należące do technologii Web 2.0 to podcasty (podcasts)
oraz wideocasty (videocasts, video podcasts). Te pierwsze to forma dźwiękowej publikacji dostępna do ściągnięcia przez Internet (w typowej postaci pliku mp3), odtwarzana następnie w komputerze bądź przenośnym odtwarzaczu. W przypadku gdy
zawarte są tam treści wideo, określane są one mianem wideocastów. Podobnie jak
blogi narzędzia te mogą być wykorzystywane w celu rozszerzenia i stymulowania
współpracy oraz wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami.
Niezwykle ważnym elementem technologii Web 2.0, wiążącym wszelkie formy aktywności on-line, są kanały RSS (really simple sindication). Umożliwiają one
użytkownikom śledzenie tego, co dzieje się w różnych interesujących ich miejscach
Webu (na określonych stronach WWW, blogach, portalach społecznościowych itp.)
oraz dostarczanie im nagłówków nowych wiadomości pojawiających się w określonych sekcjach witryn internetowych czy też blogach102. Daje to możliwość łatwego,
zbiorczego śledzenia wszystkich tych informacji, które są istotne dla zainteresowanego, bez konieczności przeglądania wszystkich witryn. Użytkownik może tworzyć
samodzielnie zestaw interesujących go kanałów RSS, dostarczających mu informacji z określonych źródeł, lub też może korzystać z tysięcy serwisów filtrujących i łąB. Stackpole: Wikis That Work: Four IT Departments Get It Right. „Computerworld”. [http://www.
computerworld.com/s/article/9118878/Wikis_that_work_Four_IT_departments_get_it_right] 13.11.2008;
J. Perez: Web 2.0: Wikis, blogs, RSS aim for the workplace. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/ s/article/9016766/Web_2.0_Wikis_blogs_RSS_aim_for_the_workplace] 16.04.2007.
97
C. Sunstein: Infotopia: How Many Minds Produce Knowledge. Oxford: Oxford University
Press, 2006, s. 147-164.
98
L. Rainie: The State of Blogging. Pew Internet & American Life Project. [http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_blogging_data.pdf] January 2005.
99
C. Li: Blogging: Bubble Or Big Deal?. [http://www.forrester.com/ Research/
PDF/0,5110,35000,00.pdf] 2004.
100
Chui M., Miller A., Roberts R.: wyd. cyt.
101
Tak jest np. w przypadku Sun Microsystems, który stworzył tego typu rozwiązanie (http://
blogs.sun.com/). Pracownicy prowadzą na nim ponad 5000 blogów.
102
J. Wielki: Marketing elektroniczny..., s. 69.
96
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czących zawartość tychże kanałów w „strumień tematyczny”103. Pozwala to na śledzenie tych wszystkich treści, które pojawiają się tak wewnątrz, jak i na zewnątrz
organizacji.
Kolejnym narzędziem opartym na technologii Web 2.0 są światy wirtualne (virtual worlds104). Najbardziej spektakularnym przykładem jest SecondLife – wirtualna
społeczność, której użytkownicy w postaci awatarów (avatars) mają możliwość prowadzenia alternatywnego życia i jak najbardziej realnej działalności gospodarczej.
Obserwując powodzenie takich środowisk wirtualnych, również organizacje próbują
tworzyć i wdrażać własne rozwiązania tego typu105. Ich podstawowym celem jest
stymulowanie współpracy wewnętrznej oraz wymiany informacji i wiedzy, tak pomiędzy pojedynczymi pracownikami, jak i w obrębie określonych grup pracowniczych, a dodatkowo również pobudzanie interakcji społecznych.
Niewątpliwie jednym z najważniejszych narzędzi należących do grupy technologii Web 2.0 są portale społecznościowe (social networks, social network services,
social-networking Web sites)106, czyli społeczności internetowe (on-line communities) gromadzące ludzi o wspólnych zainteresowaniach, czy to czysto prywatnych,
czy też zawodowych. Ich pojawienie się dało internautom nowe możliwości komunikowania się, dzielenia się z innymi różnymi informacjami czy też materiałami
(np. zdjęciami czy materiałami wideo). Chociaż pierwszy portal społecznościowy
powstał w 1997 roku (SixDegrees.com), to najbardziej znane i najpopularniejsze
pośród nich pojawiły się dopiero około 2005 roku107, a rok 2009 stał się przełomowym, jeśli chodzi o ich rozwój108.
A. Shuen: wyd. cyt., s. 139-140.
J. Artz: wyd. cyt., s. 14-22. Castronova posługuje się określeniem „syntetyczne światy” (synthetic worlds), które definiuje jako „stworzoną komputerowo fizyczną przestrzeń, reprezentowaną
graficznie w trzech wymiarach, która może być wykorzystywana przez wiele osób jednocześnie”
(E. Castronova: Synthetic Worlds: The Business and Culture of Online Games. Chicago: The University
of Chicago Press, 2005, s. 22).
105
Przykładem tego typu rozwiązania jest wdrożone w Sun Microsystems środowisko wirtualne
o nazwie Wonderland (C. Lynch: Inside Sun’s Virtual World for Internal Collaboration. „CIO Magazine”. [http://www.cio.com/article/print/171655] 11.01.2008). Z kolei The U.S. Naval Undersea Warfare Center testuje możliwość użycia dla swoich celów dwóch platform: Teleplace oraz Second Life
(E. Shein: Avatars Rising in the Enterprise. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/ article/ 9174873/ Avatars_rising_in_the_enterprise] 8.04.2010).
106
Według wyników badań przeprowadzonych przez Aberdeen Group właśnie ta grupa narzędzi
kojarzona jest najczęściej z pojęciem Web 2.0 (Aberdeen Group: Customer 2.0. The Business Implications of Social media. [http://www.mzinga.com/d_l/pdf/mzingair-businessimplicationsofsocialmedia.
pdf] June 2008.
107
D. Boyd, N. Ellison: Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. „Journal
of Computer-Mediated Communication”. No. 13(1). [http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html] 2007.
108
S. Gaudin: 2009: Social Networks Go Mainstream. „Computerworld”. [ http://www.computerworld.com/ s/ article/print/9142484/2009_Social_networks_go_mainstream?taxonomyName=Web+2.
0&taxonomyId=169] 21.12.2009.
103

104
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Istnieje wiele ich typów, różniących się znacznie pomiędzy sobą. Najważniejszymi
elementami je różnicującymi są109:
– zawartość,
– obszar tematyczny,
– docelowa grupa odbiorców.
Istnieją portale ogólnego przeznaczenia (najbardziej znane spośród nich to Facebook czy MySpace), ale też wyspecjalizowane ze względu na zawartość: np. YouTube (filmy) czy Flickr (zdjęcia), lub też grupę docelową odbiorców: np. Classmates,
Nasza-klasa (ludzi uczęszczających wspólnie do jednej klasy) czy Dogster, Catster (miłośników określonych zwierząt), LinkedIn (społeczność profesjonalistów
z różnych dziedzin) czy Sermo (społeczność profesjonalistów z konkretnej branży,
tj. lekarzy). Dodatkowe kryterium podziału portali społecznościowych pojawiło się
wraz z rozwojem mikroblogów (microblogs). Jest nim długość pojedynczej wysłanej przez użytkownika wiadomości, która nie może przekraczać określonej liczby
znaków (najczęściej jest to 140 znaków). Istnieją one jako samodzielne serwisy (tak
jest w przypadku najbardziej znanego serwisu mikroblogowego i prekursora tego
typu rozwiązań – Twittera) lub też mogą być one dodatkową „funkcjonalnością”
w ramach innego portalu społecznościowego110. Serwisy tego typu są również bardzo zróżnicowane wewnętrznie, tak ze względu na zawartość, jaką mogą przesyłać
ich użytkownicy (może to być sam tekst, ale również zdjęcia, krótkie pliki wideo
czy audio), ale również za względu na poruszany obszar tematyczny czy grupę odbiorców. Stanowią one nową fazę rozwoju technologii określanych real-time Web111.
Ze względu na możliwości, jakie dają organizacjom, szybko zostały przez nie zaadaptowane112 w takich obszarach, jak marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi
czy zarządzanie wiedzą113.
J. Wielki: The Impact of Social Networks on the Functioning of Contemporary Organizations.
[w:] A. Korowicki, B. Kubiak (red.): Information Management. Gdańsk: Gdańsk University Press,
2009, s. 168.
110
Takim rozwiązaniem jest wprowadzony przez portal Nasza-klasa mikroblog Śledzik.pl. Funkcjonuje on jednocześnie jako „wewnętrzna” usługa w ramach tego portalu, ale również jako niezależny
serwis mikroblogowy.
111
Pierwszą generacją tego typu rozwiązań, która zdobyła szeroką popularność, były komunikatory internetowe (K. Krzysztofek: Codzienność zglobalizowana. „Computerwold Polska” 12.01.2010,
s. 19).
112
Według wyników badań przeprowadzonych przez Cisco 75% badanych przedsiębiorstw wykorzystuje konsumenckie serwisy społecznościowe (Cisco: Biznesowe zastosowanie narzędzi społecznościowych: korzyści są widoczne, brakuje regulacji. [http://www.cisco.com/web/PL/prasa/news/2010/20100422a.html] 22.04. 2010).
113
J. Wielki: The Social and Ethical Implications Connected with the Development of Social Networking Websites. [w:] M. Arias-Olivai in. (eds.): The “backwards, forwards and sideways” changes
of ICT. Proceedings of The Eleventh ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical
Impacts of Information and Communication Technology ETHICOMP 2010. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2010, s. 591-592.
109
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Generalnie rzecz biorąc, portale społecznościowe stanowią nowy wymiar funkcjonowania społeczności o wspólnych zainteresowaniach (communities of practice114), rozwijających się w pierwszej fazie ewolucji Internetu w oparciu o takie narzędzia, jak grupy i fora dyskusyjne czy też czaty (chats)115.
Kolejnym narzędziem należącym do grupy technologii Web 2.0 są mashupy
(mash-ups). Są to aplikacje webowe łączące dane i/lub funkcjonalności programowe
z więcej niż jednego źródła zewnętrznego, aby w rezultacie dostarczyć ich użytkownikom nową usługę116. Ich rozwój staje się coraz bardziej dynamiczny117, ponieważ
programiści mają coraz łatwiejszy dostęp poprzez przeglądarki internetowe do różnego rodzaju komercyjnych aplikacji, danych czy usług118.
Ostatnim istotnym narzędziem zaliczanym do grupy technologii Web 2.0 są sieci peer-to-peer119. Zdobyły one szerszą popularność pod koniec lat 90. wraz z rozwojem takich sieci jak Napster120 i aplikacji z nimi związanych, umożliwiających
wymianę różnego typu plików121. Jednak tego typu rozwiązania nie mają żadnej
wartości z punktu widzenia funkcjonowania organizacji, a ich wykorzystanie przez
pracowników generuje wiele wyzwań i zagrożeń122. Jednocześnie na architekturze
114
M. Snyder, E. Wenger: Communities of Practice: The Organizational Frontier. „Harvard Business Review” January-February 2000, s. 139-145; E. Wanger: Communities of Practice. Learning,
Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, s. 6-7.
115
W. Aprile, T. Vazquez Mantecón: The Red Escolar Project Considered as an Online Community. [w:] M. Mowbray, C. Werry (eds.): Online Communities. Upper Saddle River: Prentice-Hall,
2001, s. 241-247; R. Fichman i in.: Community Relations 2.0. „Harvard Business Review” April 2008,
s. 46.
116
T. Davenport, B. Iyer: wyd. cyt., s. 60; M. Jackson: The Mash-Up: A New Archetype for Communication. „Journal of Computer-Mediated Communication” 2009, No. 14, s. 730-731.
117
Serwis ProgrammableWeb.com, monitorujący zjawisko mashupów, ma ich w swym katalogu
(na koniec września 2011 roku) ponad 6165 różnych rodzajów (ProgrammableWeb.com: Mashup Dashboard. [http://www.programmableweb.com/mashups] 30.09.2011).
118
A. Shuen: wyd. cyt., s. 151-152. W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, iż rozwój mashupów jest kolejnym przejawem kultury określanej mianem „kopiuj, wklej”, coraz powszechniej występującej w gospodarce.
119
Oparte są one na modelu komunikacyjnym, w którym wszystkie elementy je tworzące mają
równorzędny status i prawa, w odróżnieniu od omawianego wcześniej modelu klient–serwer.
120
Według Carra pojawienie się tej właśnie sieci i oprogramowania przeznaczonego do korzystania z niej było pierwszym sygnałem zwiastującym wkraczanie Internetu w fazę Web 2.0 (N. Carr: The
Big Switch…, s. 19).
121
W przypadku Napstera i jego następców, takich jak eDonkey czy KaZaA, były to głównie pliki
muzyczne w formacie .mp3, ale przedmiotem wymiany w tego typu sieciach są również w znacznym
stopniu filmy czy programy komputerowe (J. Wielki: The Impact of Internet Technologies Utilization
on Companies Internal Work Environments: the Social and Ethical Implications. [w:] T. Bynum i in.
(eds.): Proceedings of The Eight International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies ETHICOMP 2005. Linköping: Linköping University (CDROM, ISBN 91-85299-92-8).
122
J. Hollaar, J. Knight, T. Sydnor: Filesharing Programs and Technological Features to Induce Users to Share. [http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/copyright/oir_report_on_inadver-
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peer-to-peer opiera się rozwój niezwykle cennego, z punktu widzenia firm, narzędzia, a mianowicie telefonii internetowej (voice over internet protocol – VoIP), która
stanowi ważną alternatywę w stosunku do telefonii „tradycyjnej”123.
Obok przedstawionych powyżej nowych narzędzi warto wspomnieć o jeszcze
jednym istotnym, ściśle z nimi powiązanym wymiarze zjawiska Web 2.0, tj. o wspólnym stylu kategoryzowania zawartości stron internetowych, opierającym się na swobodnie dobranych słowach kluczowych, zwanych znacznikami (tags), a określanym
mianem „folksonomii” (folksonomy)124. Podejście takie, bazujące na kolektywnym
tworzeniu przez użytkowników metadanych (user-generated metadata)125, przeciwstawiane jest tradycyjnej taksonomii, dominującej w pierwszej fazie rozwoju Internetu, oznaczającej indeksowanie jego zawartości zgodnie z wybranymi przez ekspertów, z góry narzuconymi kategoriami126.
2.1.4. Nowe modele biznesowe i innowacyjne formy organizowania działalności
Zmiany modeli biznesowych stały się jednym z najczęściej podnoszonych zagadnień związanych z oddziaływaniem Internetu na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
w wielu przypadkach eksponowanym jako kluczowe i najważniejsze127. Samo pojęcie modelu biznesowego definiowane jest bardzo różnie, w sposób mniej lub bar-
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tent_sharing_ v1012.pdf]. November, 2006; J. Wielki: Internet Technology-Based Tools Utilization in
Contemporary Organizations . [w:] M. Arias-Oliva, T. Torres-Coronas (eds.): Encyclopedia of Human
Resources Information Systems: Challenges in e-HRM. Volume II. Hershey: Information Science Reference, 2009, s. 572-573).
123
K. Werbach: Using VoIP to Compete. „Harvard Business Review” September 2005, s. 140-147;
Prekursorskim i jednocześnie najbardziej znanym rozwiązaniem w tym obszarze jest program Skype,
łączący w sobie funkcjonalności telefonii internetowej oraz komunikatora internetowego (A. Shuen:
wyd. cyt., s. 158, 244-245).
124
T. O’Reilly: wyd. cyt. Używa się również określenia social bookmarking.
125
A. Mathes: Folksonomies – Cooperative Classification and Communication through Shared
Metadata. [http://www.adammathes.com/academic/computer-mediated-communication/folksonomies.
html] December 2004.
126
A. Keen: wyd. cyt., s. 15.
127
W pierwszej fazie rozwoju Internetu model biznesowy oparty na jego wykorzystaniu (Webbased business model) był swego rodzaju słowem „wytrychem” (buzzword), którego używano powszechnie w kontekście nowo tworzonych firm internetowych. Stąd też w tym okresie powszechnie
lekceważone były takie elementy „starej gospodarki”, jak strategia firmy czy też posiadane przez nią
kompetencje, najważniejsze natomiast było, aby ich funkcjonowanie opierało się na internetowym modelu biznesowym, jako tym elemencie, który jest gwarantem sukcesu (J. Magretta: wyd. cyt., s. 86).
U podstaw takiego myślenia leżała reguła Metcalfe’a („wartość sieci rośnie wraz z kwadratem liczby
jej użytkowników” – A. Shuen: wyd. cyt., s. 69) i w związku z tym przyrost liczby użytkowników
koncentrował wysiłki i środki większości firm. Dopiero pęknięcie wspomnianej wcześniej „bańki internetowej” i bankructwo wielu przedsiębiorców działających zgodnie z taką filozofią doprowadziło
do przywrócenia właściwych proporcji wszystkim elementom związanym z funkcjonowaniem organizacji, niezależnie czy działają one on-line czy off-line, w tym również modelowi biznesowemu.
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dziej szczegółowy. W najprostszym ujęciu wymaga odpowiedzi na takie podstawowe pytania, jak128:
– kto jest klientem organizacji?
– co jest źródłem wartości dla klienta?
– w jaki sposób generowane są zyski w działalności, którą zajmuje się organizacja?
– co leży u podstaw logiki ekonomicznej wyjaśniającej, w jaki sposób organizacja
dostarcza wartość klientom po odpowiednim koszcie?
Bardziej formalnie definiują model biznesowy Christensen, Johnson i Kagermann. Według nich jest to układ obejmujący: źródło wartości dla klienta (customer
value proposition), formułę generowania zysków (profit formula), kluczowe zasoby
(key resources) oraz kluczowe procesy (key processes)129.
Jeżeli chodzi o wpływ Internetu na modele biznesowe, to choć wiąże się on
przede wszystkim z powstawaniem nowych modeli, wykorzystujących wyłanianie
się i rozwój przestrzeni elektronicznej, odnosi się również do świata rzeczywistego.
W tym pierwszym przypadku kształtowanie modeli i ich ewolucja były ściśle powiązane ze wspomnianymi wcześniej fazami rozwoju Internetu.
We wczesnym okresie Internetu w gospodarce dominującym trendem, jeśli chodzi o modele biznesowe, było odtwarzanie modeli charakterystycznych dla świata rzeczywistego w oparciu o wykorzystanie fizycznej wirtualizacji infrastruktury
i sprzedaż różnorodnych produktów materialnych oraz pewnych kategorii usług.
Stąd też tworzone były różnego typu sklepy internetowe, elektroniczne centra handlowe (e-malls), banki internetowe czy wirtualne biura podróży. Przykładami tego
typu podejścia są pierwszy bank internetowy (Security First Network Bank) czy
Internet Travel Network, będący jednym z pierwszych i najbardziej znanych internetowych biur podróży130, a ponieważ ten typ modelu biznesowego wszedł trwale
do współczesnej gospodarki, tworzone są nieustannie liczne, mniej lub bardziej zaawansowane, rozwiązania oparte na jego wykorzystaniu131.
Drugi typ nowych modeli biznesowych, jakie pojawiły się wraz z wkroczeniem
Internetu do gospodarki, to modele oparte na odtwarzaniu tych charakterystycznych
dla świata rzeczywistego w oparciu o fizyczną wirtualizację tak infrastruktury, jak
i produktu. Związany jest on z kategorią produktów określanych mianem digitizable
products, tj. łatwo przekształcalnych do postaci cyfrowej, i dotyczy takich branż, jak
wydawnicza, muzyczna, filmowa, rynku prasowego czy też przelotów pasażerskich.
W branżach tych wraz z rozwojem Internetu zaczęły następować procesy digitalizaJ. Magretta: wyd. cyt. s. 87.
C. Christensen, M. Johnson, H. Kagermann: Reinventing Your Business Model. „Harvard Business Review” December 2008, s. 51-52.
130
J. Wielki: Elektroniczny marketing…, s. 137-138, 144-145.
131
Współczesnymi przykładami mogą być różnego typu sklepy internetowe funkcjonujące w różnorodnych branżach, np. perfumeryjnej (perfumeria internetowa Pachniemy.pl) czy odzieżowej (sklep
internetowy Alhen, oferujący garnitury i marynarki szyte na miarę – http://sklep.alhen.pl).
128
129
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cji produktów i pojawianie się na rynku cyfrowych odpowiedników produktów materialnych, takie jak e-artykuły, e-książki (e-books)132, pliki mp3, elektroniczne bilety lotnicze (e-tickets) i wiele innych133. Ten model bardzo szybko rozpowszechnił się
na rynku prasowym, gdzie różne gazety codzienne czy periodyki zaczęły oferować
sprzedaż najpierw pojedynczych artykułów134, a z czasem również elektronicznych
wersji całych numerów danego tytułu prasowego135. Jednocześnie zaczęły powstawać wyspecjalizowane platformy internetowe, funkcjonujące w oparciu o ten model
biznesowy, zajmujące się wyłącznie sprzedażą wydań elektronicznych różnych czasopism. Przykładem takiego rozwiązania na rynku polskim jest witryna eGazeta.pl,
oferująca oprócz różnorodnych tytułów prasowych, tak ogólnopolskich, jak i krajowych, również poradniki w wersji elektronicznej.
Trzeci typ nowych modeli biznesowych, jaki pojawił się w pierwszej fazie rozwoju Internetu, to modele odtwarzające modele charakterystyczne dla świata rzeczywistego w oparciu o fizyczną wirtualizację infrastruktury (lub również produktu)
z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań. Są to najczęściej różnego typu sklepy
internetowe, jednak nie ograniczające się wyłącznie do kopiowania w przestrzeni
elektronicznej rozwiązań wykorzystywanych w świecie rzeczywistym, a starające
się wykorzystywać nowe możliwości, jakie daje Internet.
Niewątpliwie najbardziej spektakularnym przykładem funkcjonowania w oparciu o ten model biznesu było pojawienie się, wspominanej już wcześniej, księgarni
internetowej Amazon.com. Pomimo iż pozornie była ona wirtualną kopią typowej
księgarni funkcjonującej w świecie rzeczywistym, to od początku swego istnienia funkcjonowała w oparciu o różnorakie, nie spotykane wcześniej, nowatorskie
rozwiązania. Podstawą był bogaty zestaw informacji o poszczególnych pozycjach.
Oprócz podstawowych danych o konkretnej książce (autor, tytuł, rok wydania, wydawca itp.) klient otrzymywał przegląd opinii i komentarzy na jej temat pochodzących od innych czytelników oraz recenzje ze specjalistycznych periodyków.
Istotnym i nowatorskim elementem modelu biznesowego wykorzystywanego
przez Amazon.com stał się też zaawansowany system rekomendacji, polegający
na informowaniu o wcześniejszych zakupach dokonanych przez klientów, którzy
kupili ten sam produkt. Również tworzony od początku istnienia firmy system tyPriceWaterhouseCoopers przewiduje, iż w ciągu pięciu lat połowę sprzedaży na rynku księgarskim, wartym w 2009 roku 71 mld USD, stanowić będą e-książki (Reuters: Book Publishers Agree
Change Coming; Details Murky. [http://in.reuters.com/assets/print? aid=INIndia-48894620100528]
29.05.2010).
133
J. Wielki: Marketing elektroniczny..., s. 61-62.
134
Przykładem czasopisma, które szybko zaczęło oferować swym czytelnikom możliwość zakupu
artykułów w postaci plików .pdf, był prestiżowy „Harvard Business Review” (J. Wielki: Elektroniczny
marketing…, s. 119).
135
Nie musi to koniecznie być wersja przeznaczona do czytania, ale również do słuchania (w postaci plików .mp3). Taką możliwość oferować zaczął tygodnik „Polityka”, sprzedając za pośrednictwem
witryn audioteka.pl oraz nexto.pl, bieżący numer swego czasopisma w postaci audio (AudioPolityka).
132
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sięcy współpracujących z nią wirtualnych księgarni, zwany Amazon.com Associate,
stał się niezwykle istotną cechą jej nowego modelu biznesowego136. Jednocześnie
z czasem Amazon.com, rozwijając swą działalność, przestał funkcjonować wyłącznie jako księgarnia internetowa. Przenosząc przedstawione powyżej elementy swego modelu biznesowego na inne kategorie produktów, tak materialnych, jak i niematerialnych, oraz usług, i rozwijając je, stał się potentatem na globalnym rynku
handlu detalicznego (podrozdział 2.1.2). Również funkcjonowanie innego giganta
internetowego, platformy aukcyjnej eBay, oparte jest na wykorzystaniu tego samego
typu modelu biznesowego. Podobnie jak Amazon.com wykorzystuje on rozwiązanie
istniejące w świecie rzeczywistym137, jednak wzbogacając je o szereg możliwości
niedostępnych w ramach tradycyjnych aukcji. Jednocześnie działając w skali globalnej, eBay wyrasta na jednego z największych pracodawców138.
Czwarty typ modeli biznesowych to kategoria obejmująca modele całkowicie
nowe, specyficzne dla świata wirtualnego. Ich wyłanianie się związane było przede
wszystkim z możliwościami, jakie pojawiły się wraz z wkroczeniem Internetu do gospodarki i rozwojem przestrzeni elektronicznej. Dobrym przykładem wykorzystania
takiego modelu, związanym z pierwszą fazą rozwoju globalnej sieci, jest witryna
Bottomdollar.com, umożliwiająca zakupy porównawcze (comparision shopping).
Co prawda pionierem w tym obszarze był wspomniany wcześniej eksperymentalny
projekt Bargain Finder (podrozdział 2.1.3), jednak w odróżnieniu od niego platforma
Bottomdollar.com umożliwiała rzeczywiste przeszukiwanie witryn oraz porównywanie cen trzynastu kategorii produktów i dostarczanie użytkownikowi informacji
o tych sklepach internetowych, które oferują najkorzystniejsze ceny poszukiwanego
przez klienta produktu. Z czasem witryny internetowe oferujące tego typu usługi
rozwijały się coraz dynamiczniej, konkurując pomiędzy sobą i stając się dość szybko swego rodzaju standardem rynkowym139.
Jednocześnie w obrębie tego typu modeli biznesowych zaczęły się rozwijać wielorakie i różnej wielkości oraz znaczenia rozwiązania, począwszy od różnorakiego
rodzaju i typu portali internetowych140, po niewielkie witryny, takie jak wspomniany
wcześniej projekt The Milion Dollar Homepage (podrozdział 2.1.2).
Warto jednocześnie zauważyć, że rozwój czterech przedstawionych powyżej typów modeli biznesowych wykorzystujących Internet wiąże się w sposób oczywisty
nie tylko z rynkiem konsumenckim, ale również z rynkiem dóbr i usług przemysłowych141. Ich zastosowanie daje różnorakie i często niespotykane wcześniej możli-

J. Wielki: Elektroniczny marketing…, s. 133-135.
P. Timmers: wyd. cyt., s. 37-38.
138
G. Reynolds: An Army of Davids. Nashville: Nelson Current, 2006, s. 11.
139
J. Wielki: Marketing elektroniczny..., s. 62-63.
140
W. Chmielarz: Handel elektroniczny…, 2001, s. 70-85.
141
Timmers wskazuje na jedenaście podstawowych modeli biznesowych wykorzystywanych
na tym rynku (P. Timmers: wyd. cyt., s. 31-45).
136
137
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wości, zarówno potężnym korporacjom międzynarodowym, takim jak Dell142, jak
i mikrofirmom143.
Obok przedstawionych typów modeli biznesowych wraz z rozwojem zjawiska Web 2.0 wyłaniać zaczęły się dwie dodatkowe grupy modeli, ściśle powiązane z drugą fazą rozwoju Internetu i możliwościami, jakie się wraz z nią ujawniły.
Pierwszy z nich związany jest z praktycznym wykorzystaniem przez różnego typu
organizacje koncepcji, nazwanej przez Andersona „długim ogonem” (long tail144).
Jej podstawą jest obserwacja, iż sprzedaż wielu mniej popularnych produktów może
całościowo przynieść większe przychody niż te generowane przez grupę najbardziej
popularnych i masowo sprzedawanych145 (rys. 2.3). Jednocześnie istotnym elementem realizacji modelu biznesowego opartego na tej koncepcji jest posiadanie bardzo
szerokiego asortymentu produktowego146.
W branży muzycznej prekursorem wykorzystania tego typu modelu biznesowego była powstała w 1997 roku witryna MP3.com, jednak dopiero po kilku latach
mógł on być w pełni zaimplementowany w takich przedsięwzięciach, jak należący
do firmy Apple największy sklep z muzyką w postaci plików mp3 (iTune Store)147.
Również funkcjonowanie lidera rynku wyszukiwań (Google) opiera się na nim.
W jego przypadku „długi ogon” stanowią przychody ze sprzedaży reklam i związanych z nimi słów kluczowych milionom małych i średnich przedsiębiorstw, za nie-
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142
J. Wielki: Dwa oblicza funkcjonowania organizacji w warunkach rozwoju Nowej Gospodarki.
[w:] J. Kisielnicki (red.): Informatyka w globalnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, 2006, s. 186-187.
143
Przykładem tego typu firmy, która dzięki zastosowaniu modelu biznesowego opartego na wykorzystaniu Internetu mogła skutecznie zacząć działać w skali globalnej na niszowym rynku oprogramowania przeznaczonego do miksowania i obróbki nagrań muzycznych, jest dwuosobowa polska firma PSP Audioware (G. Reynolds: wyd. cyt., s. 51).
144
C. Anderson: The Long Tail. „Wired”. [http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail_
pr.html] October 2004.
145
Zjawisko to zostało zaobserwowane przez Andersona w branży muzycznej w kontekście
oferty tradycyjnych detalistów (Wal-Mart) sprzedających produkty materialne (płyty CD) oraz nowo
powstałych serwisów internetowych (Rhapsody) sprzedających produkty niematerialne (pliki .mp3)
(C. Anderson: The Long Tail. London: Random House Business Books, 2006, s. 9, 19-20). Podejście
takie jest niejako odwróceniem reguły Pareta (80/20), będącej od lat podstawą funkcjonowania takich
branż, jak muzyczna (płyty CD) czy filmowa (płyty DVD), w których 20% przebojowych produkcji
generuje 80% sprzedaży (tamże, s. 125-135). W sektorach, które najczęściej je stosują, czyli rozrywki
i mediów, określane jest ono mianem „strategii szlagieru” (blockbuster strategy) (A. Elberse: Should
You Invest in the Long Tail. „Harvard Business Review” July-August 2008, s. 88.
146
W kontekście tego modelu używane jest też pojęcie „reguły 98%” oznaczającej, iż w pewnych
branżach, szczególnie tych związanych ze sprzedażą produktów niematerialnych, takich jak muzyka
w postaci plików .mp3, przy bardzo dużym i nieustannie rozszerzanym asortymencie 98% oferowanych produktów sprzedaje się przynajmniej raz na kwartał, a popyt na dodawane do oferty nowe niszowe pozycje jest praktycznie niekończący się (C. Anderson: The Long Tail. London…, s. 6-10).
147
C. Anderson: The Long Tail. „Wired”...; C. Anderson: The Long Tail. London…, s. 8.
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najniższy

Poziom sprzedaży

najwyższy

wielkie kwoty, poprzez wprowadzony przez firmę samoobsługowy model oparty
na usłudze AdWords148.

najpopularniejsze

Produkty

najmniej popularne

Rys. 2.3. Koncepcja „długiego ogona”
Źródło: opracowanie własne na podstawie C. Anderson: The Long Tail. London: Random House Business Books, 2006, s. 25.

Ten typ modelu biznesowego wykorzystywany jest również przez firmy sprzedające produkty materialne. Najbardziej znanymi przykładami są eBay czy Amazon.com. W przypadku drugiego z nich wykorzystanie tego modelu w odniesieniu
do sprzedaży książek możliwe jest ze względu na wspominany wcześniej, całkowicie inny sposób funkcjonowania w porównaniu z tradycyjnymi księgarniami
i w związku z tym z niewielkim zapasem tytułów utrzymywanych fizycznie w magazynach149.
Drugim typem modeli biznesowych, związanym z drugą fazą rozwoju Internetu,
są modele opierające się na wykorzystaniu narzędzi Web 2.0. Niewątpliwie najpopularniejsze w tym typie są rozwiązania oparte na dwóch zasadniczych filarach: wykorzystaniu zaangażowania użytkowników oraz na podejściu określanym mianem
freemium150. Jeśli chodzi o pierwszy filar, to związany jest ze wspominanymi wcześ148
A. Hagiu, D. Yoffie: What’s Your Google Strategy? „Harvard Business Review” April 2009, s.
75; J. Battelle: wyd. cyt., s. 9, 76-95 ; A. Shuen: wyd. cyt., s. 77-83.
149
C. Anderson: The Long Tail. London…, s. 9, 24, 89, 93-94. Według przytaczanych przez Andersona niezależnych badaczy 98% spośród 100 000 najpopularniejszych książek oferowanych przez
Amazon.com sprzedanych zostało przynajmniej raz w ciągu kwartału.
150
Pojawienie się tego pojęcia związane jest z dyskusją jaka miała miejsce w marcu 2006 na blogu Freda Wilsona (F. Wilson: My Favorite Business Model. [http://www.avc.com/a_vc/2006/03/ my_
favorite_bus.html] 2006).
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niej cechami fazy Web 2.0 (podrozdział 2.1.3) i narastającym udziałem użytkowników Internetu w generowaniu treści dostępnych za jego pośrednictwem151. Drugi
filar opiera się na zasadzie, w myśl której użytkownik otrzymuje podstawowy produkt czy też usługę za darmo (free), natomiast ich rozszerzona czy też wzbogacona
jej wersja (premium) jest już dodatkowo płatna152.
Wspomniane powyżej dwa filary są powszechnie wykorzystywane w różnego
rodzaju portalach społecznościowych i są podstawą ich funkcjonowania153. Niewątpliwie jednym z prekursorów w tym obszarze był portal Flickr, umożliwiający dzielenie się zdjęciami z innymi. Udostępnia on wszystkim użytkownikom ograniczoną
przestrzeń dyskową na ich dane oraz zdjęcia, natomiast w przypadku płacących abonament miesięczny jest ona nieograniczona, zdjęcia prezentowane są w pełnej rozdzielczości i użytkownikom nie są wyświetlane reklamy154. W warunkach polskich
przykładami wykorzystania tego typu modelu są takie portale, jak nasza-klasa.pl155
czy spryciarze.pl156.
Według czasopisma „Wired” około 2005 roku Internet wszedł w taką fazę rozwoju, w której
ilość treści umieszczanych przez użytkowników (upload) przekroczyła ilość przez nich „ściąganej”
(download) (K. Kelly: We Are the Web. „Wired”. [http://www.wired.com/wired/archive/13.08/tech_
pr.html] August 2005. Ten wymiar (filar) związany jest ze stworzonym przez Tofflera pojęciem „prosumenta” jako nowego typu klienta ery postindustrialnej (A. Toffler: Trzecia fala..., s. 305).
152
C. Anderson: Free. The Future of a Radical Price. London: Random House Business Books,
2009, s. 26-27.
153
W tego typu modelach biznesowych wykorzystywane są uzupełniająco inne „klasyczne” rozwiązania, znane z pierwszej fazy rozwoju Internetu, takie jak reklamy czy opłaty sponsorskie (A. Shuen: wyd. cyt., s. 36). Jednocześnie niektóre popularne portale społecznościowe, takie jak Digg.com,
opierają swój model biznesowy praktycznie wyłącznie na przychodach z reklam, budując najpierw
społeczność dostarczającą treść, przyciągając następnie reklamodawców w momencie osiągnięcia znaczącej pozycji na rynku (community first, ads later). W przypadku Digg.com jest to rynek tzw. mediów
oddolnych (bottom-up media) (J. Hempel, S. Lacy: Valley Boys. „BusinesssWeek”. [http://www.businessweek.com/print/ magazine/content/06_33/b3997001.htm?chan=GL] 14.08.2006).
154
Shuen: wyd. cyt., s. 22-24, 36-39. Warto zauważyć, iż model ten wykorzystywany jest nie
tylko w różnego typu portalach społecznościowych, ale również w innego typu serwisach internetowych. Przykładem jego zastosowania może być serwis Free-eBooks.net, oferujący możliwość ściągania e-booków. Jednak tylko książki w formatach HTML, PDF i TXT są dostępne całkowicie za darmo. W przypadku ich wersji w formatach przystosowanych tylko do czytników e-booków (tj. ePub
i Mobipocket) dostępne są one wyłącznie użytkownikom wnoszącym opłaty, określanych mianem VIP
Members (Free-eBooks.net: Register for Your Free-Ebooks.Net Membership. [http://www.free-ebooks.
net/register.php] 2010).
155
W przypadku tego serwisu dodatkowo płatne są: powiększenie podstawowego transferu zdjęć,
informacje o wszystkich gościach odwiedzających profil użytkownika czy różnego rodzaju wirtualne
prezenty, które mogą być przekazywane innym.
156
W ramach tego serwisu, który ukierunkowany jest na udostępniania wideocastów pokazujących, jak zrobić różne rzeczy (np. jak wymienić zawory głowicy silnika czy jak nauczyć się gry na gitarze), użytkownik może w wersji rozszerzonej oglądać filmy bez reklam, obejrzeć z wyprzedzeniem
filmy, które inni obejrzą za kilka dni, czy też uzyskać dostęp do zablokowanych dla „podstawowego”
użytkownika filmów eksperckich.
151
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Jednocześnie w ramach tego typu modeli biznesowych występują jeszcze inne
podejścia opierające się na różnorakich formach wykorzystania różnego rodzaju
społeczności. Przykładami mogą być takie rozwiązania, jak pożyczki społecznościowe (social lending), zakupy grupowe (group buying) czy te związane z popularnymi blogami. W pierwszym przypadku wyspecjalizowane portale społecznościowe,
działające w oparciu o mechanizmy aukcyjne157, są swego rodzaju pośrednikami pomiędzy ich użytkownikami, którzy pożyczają sobie wzajemnie pieniądze, zarabiając
na prowizjach od każdej transakcji158. Najbardziej znane na świecie tego typu portale społecznościowe to amerykański Prosper i brytyjska Zopa, w warunkach polskich
są to Kokos.pl czy Finansowo.pl159.
Drugie rozwiązanie bazuje na oferowaniu przez wyspecjalizowane portale społecznościowe produktów czy usług ze znacznymi zniżkami. Warunkiem ważności
oferty jest zgromadzenie w serwisie określonej liczby osób (np. dwudziestu), które z niej będą chciały skorzystać. Najbardziej znanymi przykładami portali działających w oparciu o taki model biznesowy jest amerykański Groupon.com160,
a w warunkach polskich serwisy takie jak Gruper.pl czy Grupon.pl. Podobnie jak
w przypadku wspomnianych powyżej portali działających na rynku pożyczek społecznościowych, serwisy te zarabiają na prowizjach uzyskiwanych od firm oferujących swe produkty czy usługi161.
W trzecim przypadku najbardziej popularni blogerzy gromadzą wokół prowadzonych przez siebie blogów często dziesiątki tysięcy, a nawet miliony czytelników162, a źródłem przychodów są zyski z reklam163.

157
Zainteresowani pożyczką umieszczają w portalu swoje ogłoszenie, wybierając następnie najkorzystniejszą dla siebie ofertę spośród tych otrzymanych od innych użytkowników chcących pożyczyć pieniądze (eGospodarka: Media o serwisach social lending. [http://www.egospodarka.pl/article/
articleprint/30838/-1/39] 25.05.2008.
158
M. Hulme, C. Wright: Internet Based Social Lending: Past, Present and Future. „Social Futures Observatory”. [http://www.socialfuturesobservatory.co.uk/pdf_download/internetbasedsociallending.pdf] October 2006.
159
M. Samcik: Prywatne pożyczki internetowe miliardowym biznesem? „Gazeta Wyborcza”.
[http://wyborcza.biz/biznes/2029020,100896,7118002.html] 7.10.2009.
160
K. Patel: Suddenly, Everyone Wants to Be Groupon. „AdvertisingAge”. [http://adage.com/
print?article_ id=146819] 1.11.2010.
161
T. Grynkiewicz: Polski klon Groupon.com: zniżki dla internautów o 50 proc. „Gazeta Wyborcza”. [http://wyborcza.biz/biznes/2029020,100896,7789560.html] 19.04.2010; T. Grynkiewicz: W grupie taniej, ale czy z sukcesem? „Gazeta Wyborcza”. [http://wyborcza.biz/biznes/2029020,100897,
7802003.html] 22.04.2010.
162
Serwis HuffPo, prowadzony przez najpopularniejszą blogerkę amerykańską, odwiedza miesięcznie 24 mln osób – przewyższa on swoją popularnością witryny takich znanych dzienników, jak
„Washington Post” czy „New Yorker” (M. Fura: Huffington: najpopularniejsza blogerka Ameryki liczy
zyski. „Dziennik Gazeta Prawna” 1-3.10.2010, s. m3).
163
P. Kaihla, P. Sloan: Blogging for Dollars. „Business 2.0”. [http://money.cnn.com/magazines/
business2/ business2_archive/2006/09/01/8384325] 1.09.2006. W tym przypadku model biznesowy
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Podsumowanie wszystkich omawianych typów modeli przedstawione zostało
na rys. 2.4.
Warto zaznaczyć, iż często organizacje nie poprzestają na wykorzystaniu jednego typu modelu biznesowego związanego z użyciem Internetu. Przykładem może
być Amazon.com, który w przypadku pewnych kategorii produktów stosuje mieszane typy modeli biznesowych (3 i 5, rys. 2.4). Podobnie jest w przypadku platformy
eBay.
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Rys. 2.4. Typy modeli biznesowych związanych z wykorzystaniem Internetu
Źródło: opracowanie własne.

Warto też przy okazji modeli biznesowych wspomnieć o jeszcze jednej kwestii,
a mianowicie: wpływ Internetu jako technologii nie ogranicza się wyłącznie do nowych modeli rozwijających się w przestrzeni elektronicznej czy też rozwiązań hybrydowych, ale związany jest również z ich kreowaniem w świecie rzeczywistym.
Przykładem takiej właśnie sytuacji jest innowacyjny model biznesowy o nazwie car
sharing164, wprowadzony przez firmę Zipcar, a związany z całkowicie nowatorskim
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jest de facto oparty na takim samym mechanizmie, jak wspomniany wcześniej, a dotyczący niektórych
portali społecznościowych, tj. community first, ads later.
164
W odróżnieniu od dotychczas stosowanych rozwiązań, jak zakup samochodu, leasing czy też
wypożyczenie samochodu, użytkownicy kupują samochód w takiej części, w jakiej w danym momen-
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podejściem do kwestii posiadania oraz użytkowania samochodu i tym samym zaspokajania potrzeb motoryzacyjnych ludzi. Jego funkcjonowanie opiera się na skomplikowanym modelu zarządzania wspólnym użytkowaniem tych samych samochodów
przez wiele osób i jego realizacja nie byłaby możliwa bez zaawansowanego systemu
informatycznego, którego podstawą jest wykorzystanie szerokopasmowego łącza
internetowego, technologii bezprzewodowych i urządzeń mobilnych165.

2.2. Internet a zmiany zachodzące w procesie tworzenia wartości
przez organizacje
2.2.1. Tradycyjne spojrzenie na łańcuch wartości i procesy jego transformacji
Niezwykle istotnym obszarem oddziaływania Internetu jako technologii jest niewątpliwie proces tworzenia wartości przez organizacje166. Do jego przedstawienia i analizy powszechnie wykorzystywana jest stworzona przez Portera koncepcja łańcucha
wartości (value chain), prezentująca przedsiębiorstwa przez pryzmat zbioru działań167 wykonywanych w ramach ich funkcjonowania, a związanych z dostarczaniem
przez nie klientom określonej wartości, produktu lub usługi (rys. 2.5).
W ich obrębie wyróżniane są czynności podstawowe oraz pomocnicze. Te
pierwsze wiąże się z wytworzeniem produktu, marketingiem i dostarczeniem go
do nabywców, jak również z obsługą i serwisem posprzedażowym. Działania pomocnicze natomiast to takie, które umożliwiają i wspierają wykonywanie działań
podstawowych. Jednocześnie łańcuch wartości danego przedsiębiorstwa jest częścią
systemu wartości (value system), obejmującego łańcuchy wartości dostawców, dystrybutorów oraz nabywców168.
Istotnym elementem, związanym z każdym działaniem występującym w ramach
łańcucha wartości, na co wskazuje Porter, jest fakt, iż zawiera on składnik materialny
(physical componenet) i składnik przetwarzania informacji (information-processing
cie go potrzebują, ponosząc wszelkie koszty związane z jego użytkowaniem, proporcjonalne do czasu
jego wykorzystania (S. Griffith: Zipcar: Selling Cars, One Ride at a Time. „What Matters”. [http://
whatmatters.mckinseydigital.com/ internet/zipcar-selling-cars-one-ride-at-a-time] 27.10.2009).
165
Opracowany przez firmę system rezerwacji samochodów (car-sharing platform) „czuwa”
nad całością rezerwacji dokonywanych przez użytkowników i dba o to, aby w odpowiednim miejscu
i odpowiedniej godzinie właściwy pojazd czekał na osobę, która go zarezerwowała na określoną ilość
czasu (tamże).
166
Omawiane tutaj zagadnienia związane są bezpośrednio z analizowanymi kwestiami modeli
biznesowych, kończącymi podrozdział 2.1.
167
W kontekście procesowego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji należałoby dzisiaj mówić raczej o zbiorze procesów.
168
V. Millar, M. Porter: How Information Gives You Competitive Advantage. „Harvard Business
Review” July-August 1985, s. 150-151; M. Porter: Przewaga konkurencyjna. Gliwice: Wydawnictwo
Helion, 2006, s. 61-91.
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component). Ten pierwszy obejmuje wszelkie zadania fizyczne potrzebne do wykonania danej czynności, podczas gdy drugi dotyczy wszelkich kroków niezbędnych
do uzyskania, przetwarzania i odpowiedniego ukierunkowania danych niezbędnych
do jego realizacji.

Logistyka
w sferze
zaopatrzenia

Operacje

Logistyka
w sferze
dystrybucji

Marketing
i
sprzedaż

Serwis

Rys. 2.5. Klasyczny łańcuch wartości Portera
Źródło: opracowanie własne na podstawie V. Millar, M. Porter: How Information Gives You Competitive Advantage. „Harvard Business Review” July-August 1985, s. 151.

Już w połowie lat 80. zaczęto coraz wyraźniej dostrzegać rosnący wpływ, jaki
na cały łańcuch wartości organizacji i na jego poszczególne elementy wywiera nabierający tempa postęp w obszarze technologii informatycznych, wywołujący coraz
bardziej zauważalne przesunięcie akcentów pomiędzy obydwoma wyżej wspomnianymi komponentami, składającymi się na działania związane z tworzeniem wartości – zdecydowanie na korzyść składnika związanego z informacją i jej przetwarzaniem. Konsekwencje tych zmian zaczęły być coraz wyraźniej widoczne praktycznie
we wszystkich obszarach gospodarki, a jednocześnie tempo zmian, dokonujących
się pod wpływem rozwoju technologii informatycznych, stało się mocno zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi jej sektorami.
Za czynnik decydujący o głębokości przemian, jakim podlega dana branża, zaczęto postrzegać występującą w niej „intensywność informacyjną” (information
intensity) w odniesieniu do produktów, jak i do łańcucha oraz całego systemu wartości. Im jest ona większa, tym więcej znaczący i bardziej rozległy jest wpływ technologii informatycznych na nią jako całość i na funkcjonujące w niej organizacje169.
Stąd też sektorami o dużej „intensywności informacyjnej” (rys. 2.6, ćwiartka IV),
które najwcześniej odczuły skutki wzrostu wpływu technologii informatycznych
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V. Millar, M. Porter: wyd. cyt., s. 151-153.
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na łańcuch wartości, były takie branże, jak lotnicza, bankowa, ubezpieczeniowa czy
rynek prasowy170.
Jednocześnie ich narastające znaczenie w funkcjonowaniu organizacji, związane
z pojawieniem się na początku lat 90. w gospodarce Internetu, spowodowało jeszcze
dalej idące zmiany w procesach tworzenia wartości. Pogłębiły się one w sektorach,
w których zostały już wcześniej zapoczątkowane, ale jednocześnie technologie te
stały się katalizatorem przeobrażeń o charakterze fundamentalnym w zupełnie innych branżach.
Niska

zawartość informacyjna produktu

Wysoka

„intensywność informacyjna” łańcucha wartości

Wysoka

I

IV

II

III

Niska
Rys. 2.6. Macierz nasilenia informacyjnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie V. Millar, M. Porter: How Information Gives You Competitive Advantage. „Harvard Business Review” July-August 1985, s. 153.

Stąd też mimo iż można potraktować Internet jako jedną pośród wielu technologii informatycznych i w związku z tym pokazać, w sposób standardowy171, jego
wpływ na poszczególne elementy „klasycznego”, Porterowskiego łańcucha wartoTamże, s. 153; F. McFarlan: Information Technology Changes the Way You Compete. „Harvard
Business Review” May-June 1984, s. 163-164.
171
Przykłady oddziaływania technologii informatycznych na elementy łańcucha wartości Portera
znaleźć można w takich publikacjach, jak: V. Millar, M. Porter: wyd. cyt., s. 153, J. Laudon, K. Laudon:
Management… 2002, s. 87 czy A. Picot, R. Reichwald, R. Wigand: wyd. cyt., s. 53. W ten sam sposób
przedstawia sam Porter oddziaływanie Internetu na łańcuch wartości. Pokreśla on jednocześnie przy
tym, iż nie jest to przełomowa technologia, a jedynie najnowsza faza ewolucji w obszarze IT, stawiając
Internet w jednym szeregu z takimi rozwiązaniami, jak skanowanie, programowanie obiektowe czy
relacyjne bazy danych (M. Porter: Strategy and the Internet. „Harvard Business Review” March 2001,
str. 74-75, D. Tapscott: wyd. cyt.).
170
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ści, to jednak ze względu na głębokość i charakter dokonujących się przemian taka
optyka wydaje się nie oddawać jego realnego wpływu. Związane jest to z faktem,
iż zachodzące procesy transformacji prowadzą bardzo często do całkowitego przedefiniowania dotychczasowego podejścia do kwestii tworzenia wartości i towarzyszącej im zmiany ról klientów, partnerów biznesowych oraz dostawców, jak również
ich miejsca w procesie tworzenia wartości przez organizacje172.
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Rys. 2.7. Proponowane spojrzenie na proces tworzenia wartości
Źródło: opracowanie własne.
J. Wielki: Wirtualizacja działalności…, s. 70-77. Jedną z branż, w której procesy te są niezwykle wyraźnie widoczne i spektakularne, jest sektor muzyczny. Rola wytwórni płytowych, kontrolujących całość łańcucha wartości, praktycznie od początku istnienia tego sektora, jest coraz bardziej
ograniczana, a w wielu przypadkach są one zupełnie z niego eliminowane. Jednym z najważniejszych
czynników, choć nie jedynym, jest rozwój zjawiska określanego mianem crowdfunding, które związane
jest ze „społecznym” gromadzeniem funduszy poprzez Internet na różne cele, w tym również na wydawanie płyt (B. Chaciński: Jest życie po płycie. „Polityka” 5.02.2011, s. 72-74, PBworks: Welcome to The
Crowdfunding Wiki! [http://crowdfunding.pbworks.com/w/page/10402176/FrontPage] 28.06.2009,
J. Wielki: Wpływ rozwoju e-gospodarki na zmiany zachodzące w procesie tworzenia wartości przez
organizacje. [w:] J. Kisielnicki (red.): Informatyka dla przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, s. 63-67).
172
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W tej sytuacji typowe „liniowe” spojrzenie na łańcuch wartości, z biernym
klientem na jego końcu, zaproponowane przez Portera, w przypadku wielu branż
przestaje być tak naprawdę użyteczne173. Coraz częściej proces tworzenia wartości ma przebieg wielokierunkowy, a klasyczny łańcuch wartości zastępowany jest
przez wirtualnie zintegrowany łańcuch wartości174. Dlatego też w warunkach rozwoju e-gospodarki uzasadnione wydaje się postrzeganie procesu tworzenia wartości
jako zjawiska o charakterze dynamicznym i nieliniowym, opartego na współuczestnictwie organizacji oraz wchodzących z nią w różnego typu i głębokości relacje jej
klientów, dostawców oraz partnerów biznesowych (rys. 2.7). W przypadku tych
ostatnich wyłanianych często i dobieranych w całkowicie inny sposób niż wcześniej.
2.2.2. Relacje organizacji z jej klientami
Jeśli chodzi o oddziaływanie Internetu jako technologii na relacje organizacji z jej
klientami175, to jego wpływ jest niezwykle znaczący, a związany przede wszystkim
z głębokimi zmianami w szeroko pojętym obszarze marketingu i ściśle powiązanymi z nim kwestiami sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej. Tak naprawdę proces
marketingowy był jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym, w którym najszybciej
zaobserwowano wykorzystanie tej globalnej platformy sieciowej. Dotyczyło
to wszystkich zasadniczych jego elementów, od badań marketingowych i systemu
wywiadu marketingowego, po poszczególne instrumenty marketing-mixu. JednoZ. Pastuszak: Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Placet, 2007, s. 45-49.
174
M. Holweg, F. Pil: Evolving from Value Chain to Value Grid. „Sloan Management Review”.
Summer 2006, s. 72. Kwestia ta jest rozwinięta w podrozdziale 2.2.3. Należy zauważyć, iż ograniczenia związane z łańcuchem wartości Portera zaczęto dostrzegać dość szybko po powstaniu tej koncepcji.
Krytyka związana była z problemami z jego zastosowaniem w organizacjach niebędących przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Stąd też pojawiły się m.in. propozycje „mutacji” klasycznego łańcucha
wartości tak, aby można go było zastosować w odniesieniu do firm działających w sektorach pozaprodukcyjnych. Przykładem takiego podejścia jest spojrzenie Fjeldstada i Stabella, którzy zaproponowali dwa uzupełniające klasyczny łańcuch wartości modele tworzenia wartości, nazwane „warsztatem
wartości” (value shop) oraz „siecią wartości” (value network). Pierwszy z nich dotyczy firm określanych jako „rozwiązujące problemy klientów” (np. profesjonalne usługi z obszaru medycyny, prawa
czy architektury), drugi natomiast odnosi się do organizacji łączących tych klientów, którzy są lub też
chcą pozostawać we wzajemnej współzależności (interdependent) (np. firmy telefoniczne, sieci banków detalicznych, firmy ubezpieczeniowe). W obydwu przypadkach zaproponowano inne spojrzenie
na działania podstawowe, pozostawiając w niezmienionej postaci działania pomocnicze (Ø. Fjeldstad,
C. Stabell: Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops, and Networks. „Strategic
Management Journal” 1998, Vol. 19, s. 413-414, 420-433). Jednak tego typu propozycje nie uwzględniają specyfiki związanej z wykorzystaniem Internetu w procesie tworzenia wartości i jego wpływem
na tenże proces.
175
Czyli na „stronę popytową” (demand side) łańcucha wartości (J. Rayport, J. Sviokla: Exploiting the Virtual Value Chain. „Harvard Business Review” November-December 1995, s. 76).
173
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cześnie wyraźnie w tym kontekście dostrzegalne są zmiany, jakie ujawniają się wraz
ze wspomnianymi wcześniej fazami rozwoju Internetu.
Jeśli chodzi o kwestię badań marketingowych, to wkroczenie Internetu do gospodarki dostarczyło organizacjom szeregu niedostępnych wcześniej możliwości,
związanych z lepszym poznawaniem oczekiwań i preferencji klientów oraz wieloma
nowymi sposobnościami gromadzenia danych pierwotnych i wtórnych. Co do pozyskiwania danych pierwotnych – rozwój Internetu spowodował rozwój różnego
typu badań ankietowych prowadzonych on-line176. W pierwszej fazie jego ewolucji
do ich prowadzenia wykorzystywana była przede wszystkim poczta elektroniczna,
za pomocą której ankiety wysyłane były bezpośrednio do konkretnych osób lub
też do określonych list czy grup dyskusyjnych. W kolejnych latach coraz częściej
do tego celu zaczęły być wykorzystywane strony WWW, na których ankiety były
umieszczane w różnych formach (np. w postaci „wyskakujących okienek”). Zaczęło się też rozpowszechniać prowadzenie badań marketingowych z wykorzystaniem
paneli internetowych177.
Warto zauważyć, iż prowadzenie badań ankietowych nie jest jedyną formą gromadzenia danych pierwotnych, jaka rozwinęła się wraz z wkroczeniem Internetu
do gospodarki. Udostępniając bezpłatnie informacje czy też umożliwiając ściągnięcie określonych plików, firmy dość powszechnie oczekują wypełnienia dłuższych
lub krótszych formularzy, gromadząc w ten sposób różnego typu dane demograficzne dotyczące osób odwiedzających ich witryny i zainteresowanych ich ofertą. Innym
sposobem zbierania danych pierwotnych, ściśle powiązanym z rozwojem Internetu,
są możliwości związane z analizą zawartości plików określanych mianem log files,
pochodzących z serwerów sieciowych. Ta forma badania danych behawioralnych178
dostarcza różnego typu informacji dotyczących osób odwiedzających daną witrynę
internetową i ich zachowania w czasie wizyty (przeglądane strony, ilość spędzonego
czasu, ściągane pliki, miasto i kraj pochodzenia itd.).
Jeśli chodzi o gromadzenie danych wtórnych, to wiele informacji dotyczących
określonych rynków, zachowań konsumentów czy zjawisk lub trendów występujących w danym sektorze gospodarki stało się łatwo dostępnych w formie różnego
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176
Warto zauważyć, iż badania marketingowe prowadzone były on-line już w okresie przedinternetowym, w takich amerykańskich sieciach, jak CompuServ, Prodigy czy GEnie (G. Churchill:
Badania marketingowe: podstawy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002,
s. 177). Podkreślić jednocześnie należy, iż same badania ankietowe przeprowadzane on-line są kolejnym krokiem w rozwoju badań określanych mianem CASIC (computer-assisted survey information
collection). Ich początki wiąże się z badaniami CATI (computer-assisted telephone interviewing),
a następnie CAPI (computer-assisted personal interviewing). Te prowadzone z wykorzystaniem rozbudowanych kwestionariuszy internetowych udostępnianych poprzez Web określane są mianem CAWI
(computer-assisted Web interviewing) (Z. Batagelj, K. Manfreda, V. Vehovar: Design of Web Survey
Questionnaires: Three Basic Experiments. „Journal of Computer-Mediated Communication”. Vol. 7.
Iss. 3. [http://jcmc.indiana.edu/vol7/issue3/vehovar.html] April 2002).
177
J. Wielki: Marketing elektroniczny…, s. 56.
178
P. Kotler: Marketing Management. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003, s. 133.
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rodzaju raportów elektronicznych, w obydwu ich postaciach – darmowych i komercyjnych179. Praktycznie od początku pojawienia się Internetu w gospodarce niezwykle ważnym źródłem danych wtórnych (ale często również pierwotnych) stały się
fora czy też grupy i listy dyskusyjne, a z czasem też blogi180.
Jednocześnie pojawienie się narzędzi Web 2.0 spowodowało dalsze zmiany
w prowadzeniu badań marketingowych. Niezwykle istotne z tego punktu widzenia
stały się portale społecznościowe. Prowadzenie badań marketingowych przybiera
tam bardzo różnorodne formy. Są to badania ankietowe, zbieranie różnego rodzaju
danych behawioralnych czy też prowadzenie eksperymentów badawczych181. Również rozwój światów wirtualnych wprowadził wiele nowego do badań marketingowych. Z jednej strony dają one bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o testowanie
nowych pomysłów, związanych z produktami czy usługami182, z drugiej natomiast
umożliwiają np. prowadzenie badań opinii, będących odpowiednikiem tych prowadzonych w świecie rzeczywistym183.
Praktycznie od wkroczenia Internetu do gospodarki narzędzia oparte na technologiach internetowych stały się też niezwykle istotne w innym podsystemie
systemu informacji marketingowej, a mianowicie w wywiadzie marketingowym,
wykorzystywanym do uzyskiwania codziennych informacji na temat tego, co dzieje się w otoczeniu organizacji184. Trudna do przecenienia w tym obszarze jest rola
nieustannie rozwijanych i doskonalonych wyszukiwarek internetowych tak ogólnego przeznaczenia, jak i specjalistycznych (podrozdział 2.1.3), umożliwiających
monitorowanie zachowań klientów i wyrażanych przez nich opinii. Rośnie też wykorzystanie portali społecznościowych. Ponieważ ich użytkownicy bardzo chętnie
udostępniają mnóstwo szczegółowych informacji o sobie (adresy mailowe, daty urodzenia, szczegółowe informacje o wykształceniu i miejscu pracy, adresy domowe,
numery telefonów, własne zdjęcia itd.), daje to bardzo duże możliwości, jeśli chodzi
o wywiad marketingowy. Są one tym większe, iż rozwijają się narzędzia umożliwiające skanowanie określonych miejsc w Internecie (np. konkretnych portali spo-

G. Churchill: wyd. cyt., s. 259.
M. Haig: Porażki marek. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 244; D. Janal: Online
Marketing Handbook. New York: John Wiley & Sons, 1998, s. 104-105; J. Wielki: Marketing elektroniczny…, s. 57.
181
Na przykład sondowanie opinii o nowych produktach przedstawionych za pomocą filmów
na serwisach, takich jak YouTube.
182
J. Brandon: The Top Eight Corporate Sites in Second Life. „Computerworld”. [http://www.
computerworld.com/s/article/9018238/The_top_eight_corporate_sites_in_Second_Life
2.05.2007;
R. Hof: My Virtual Life. „BusinessWeek”. [http://www.businessweek.com/magazine/content/06_18/
b3982001.htm] 1.05.2006; Kzero: Too Fast, Too Curious. Cars in Second Life part 1. [http://www.
kzero.co.uk/blog/?p=1234] 2007.
183
IQS and Quant Group: IQS and Quant Group zrealizował pierwsze w Polsce badanie opinii w
Second Life. [http://www.iqs-quant.com.pl/i.php?i=329] 2007.
184
P. Kotler: wyd. cyt., s. 125.
179
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łecznościowych) w celu wyszukania informacji dotyczących danej firmy lub też jej
produktu185.
Jeśli chodzi o niezwykle istotne z punktu widzenia relacji organizacji z klientami elementy marketing-mixu, to Internet jako technologia wpływa na każdy z nich.
W odniesieniu do podstawowego jego komponentu, tj. produktu, oddziaływanie
Sieci jest bardzo rozległe i wielokierunkowe. Odnosi się do takich aspektów, jak: digitalizacja produktów, kwestie możliwości nasycenia produktów oferowanych on-line wszelkiego typu informacjami wraz z wyraźnym oddzieleniem samego produktu
od informacji o nim, szerokie możliwości indywidualizacji produktów oferowanych
on-line, rosnący udział klientów w tworzeniu, wyborze i testowaniu produktów.
Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, to rozwój Internetu dał szereg nowych możliwości
w odniesieniu do digitalizacji produktów, czyli ich wirtualizację w wymiarze fizycznym (podrozdziały 2.1.1, 2.1.4). W rezultacie wiele produktów łatwo „przekształcalnych” do postaci cyfrowej (czyli zawierających tak naprawdę informację) zaczęło
być dostępnych on-line jako różnego typu pliki komputerowe. Sytuacja ta powodować zaczęła procesy głębokiej, a w przypadkach niektórych sektorów bardzo radykalnej ich transformacji, często niespotykanej od początku ich istnienia. W branży
muzycznej procesy zachodzące od końca lat 90. (związane z rozpowszechnianiem
muzyki w postaci plików MPEG-1 Layer 3) powodować zaczęły przejmowanie kontroli konsumentów nad produktem i sposobami jego rozpowszechniania186, w coraz
większym zakresie pozbawiając wpływu podmioty tradycyjnie za to odpowiedzialne
(w tym przypadku wytwórnie płytowe). Podobne procesy dostrzegalne są w branży
filmowej.
Generalnie rzecz biorąc, pomimo iż dokonujące się za sprawą rozwoju Internetu procesy digitalizacji produktów dały w wielu sektorach gospodarki nowe możliwości187, to jednak ich rozpowszechnianie się doprowadziło przede wszystkim
W grę wchodzą narzędzia płatne, takie jak oferowane przez firmę StrategyEye (M. Scott: A Web
2.0 Dashboard for Buzz. „BusinessWeek”. [http://www.businessweek.com/globalbiz/content/jan2008/
gb20080115_925667.htm] 15.01.2008), ale również darmowe (np. Google Alerts czy TweetBeep).
186
Ponieważ „bazowy” produkt (tj. muzyka) przestał być ściśle powiązany z nośnikiem, klienci
dostali do ręki szereg nowych możliwości, jeżeli chodzi o sposoby korzystania z niego. Stąd też standardowym produktem przestaje być płyta CD, a w coraz większym stopniu stają się nim pojedyncze
utwory, z których użytkownicy tworzą własne playlisty, odtwarzane na różnego rodzaju urządzeniach –
tak stacjonarnych, jak i mobilnych. Jednocześnie powszechny dostęp do nagrywarek i tanich nośników
daje też użytkownikom możliwość tworzenia, na bazie plików .mp3, własnych kompilacji na płytach
CD.
187
W przypadku branży muzycznej są to możliwości sprzedaży pojedynczych plików muzycznych lub całych płyt w różnych opcjach i w oparciu o różne formy rozliczeń. W pierwszym przypadku może to być udostępnianie muzyki w ramach tzw. streamingu, bez możliwości jej zapisu, lub też
w postaci zapisywalnych plików. Jeżeli chodzi o formy rozliczeń, mogą to być opłaty za pojedynczy
plik lub płytę (pay-per download) lub też opłaty subskrypcyjne (on-line subscription-based service)
(J. Wielki: The Recording…, s. 46-51). Przykładem nowych możliwości w branży filmowej, związanych z digitalizacją produktów, jest wspólny projekt firm Tesco i Microsoft. W jego ramach klienci
kupujący w pierwszej z nich filmy na DVD będą mieli możliwość ściągnięcia przez Internet ich cy185
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do wzrostu siły rynkowej klientów, wymuszając procesy przebudowy branż o różnej
skali głębokości.
Drugim aspektem związanym ze zmianami dotyczącymi produktu są kwestie
możliwości nasycenia produktów oferowanych on-line wszelkiego typu informacjami oraz wyraźnie widocznym, praktycznie od początku jego obecności w gospodarce, oddzieleniem samego produktu od informacji o nim. Stąd też informacje
– szczegółowe i prezentowane za pomocą wszelkich dostępnych środków wyrazu
(tj. tekstu, dźwięku, zdjęć czy obrazu wideo) oraz z wykorzystaniem najnowszych
rozwiązań technologicznych – zaczęły bardzo szybko stanowić istotną dodatkową
wartość, jaką przedsiębiorstwa działające on-line były w stanie zaoferować na rynku188. Jednocześnie wraz z rozwojem Internetu w szybkim tempie zanikać zaczął
dotychczasowy, wieloletni „monopol” organizacji na informacje dotyczące oferowanych przez nie produktów189.
Konsekwencje tej sytuacji są dwojakiego rodzaju. Z jednej strony klienci, mając
praktycznie pełny dostęp do informacji o interesujących ich produktach czy usługach, są w stanie dokonywać trafniejszych wyborów, co niewątpliwie przekłada się
na wzrost poziomu ich zadowolenia. Z drugiej natomiast strony wzrasta z pewnością
ich siła przetargowa w relacjach klient–firma. Związane jest to z nieustannie rozwijającymi się możliwościami coraz łatwiejszego i szybszego dostępu do wszelkiego
rodzaju informacji dostarczanych na rynek nie tylko przez same firmy, ale również
w ramach wymiany „poziomej” pomiędzy samymi klientami190. Rozwój nowych
narzędzi społecznościowych, opartych na technologiach Web 2.0, dodatkowo stymuluje te procesy.

frowych kopii, zawierających dodatkowe funkcje, takie jak różnego rodzaju zwiastuny czy dodatkowe
materiały, pliki.mp3, internetowy chat dostępny podczas oglądania filmu czy też gry sieciowe (M. Koryszewski: Microsoft i Tesco zaoferują filmy w jakości DVD w Internecie. „Gazeta Wyborcza”. [http://
technologie.gazeta.pl/technologie/2029020,82011,7021976 .html] 10.09.2009). Wiele nowych możliwości pojawia się też na rynku prasowym czy wydawniczym (podrozdział 2.1.4).
188
Procesy te cały czas rozwijają się i stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie.
Przykładem obrazującym tego typu trend jest zastosowanie narzędzi internetowych oraz technologii
RFID (radio frequency identification) przez kawiarnię Izzy’s Ice Cream. Dzięki temu, iż każdy pojemnik ze sprzedawanymi przez nią lodami oznaczony jest odpowiednim tagiem RFID, czytnik RFID,
umieszczony w gablocie, w której są one wystawione, ma możliwość „sczytywania” i przesyłania
na bieżąco na stronę internetową informacji o tym, jakie smaki są w danym momencie w sprzedaży.
Jednocześnie takie same informacje przekazywane są na profil firmy na portalu Facebook oraz konto w mikroblogu Twitter (J. Vijayan: Ice Cream with (RFID) Chips to Go. „Computerworld”. [http://
www.computerworld.com/s/article/ 9176795/ Ice_cream_ with_RFID_chips_to_go] 14.05.2010).
189
Związane jest to przede wszystkim z szybkim rozwojem i ewolucją różnego rodzaju form
rekomendacji i wymiany informacji on-line pomiędzy klientami, która to sfera w znaczącym stopniu
funkcjonować zaczęła poza kontrolą i możliwościami oddziaływania firm (A. Maciejewski: Klient 2.0.
„Computerworld” 10.02.2009, s. 21).
190
D. Edelman: Four Ways to Get More Value from Digital Marketing. „McKinsey Quarterly”.
[https://www.mckinseyquarterly.com/article_print.aspx?L2=16&L3=16&ar=2556] March 2010.
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Kolejny aspekt związany z rozwojem Internetu i narzędzi opartych na technologiach internetowych to możliwości indywidualizacji produktów i dostosowania ich
do oczekiwań pojedynczych klientów. Zjawisko coraz szerszego rozpowszechniania
się w gospodarce indywidualizacji na masową skalę (mass customization)191, związane z postępującą w wielu sektorach erozją systemu produkcji masowej (podrozdział 1.1), rozpowszechniać zaczęło się już w okresie przedinternetowym192, jednak
rozwój globalnej sieci wniósł nowe możliwości w tej dziedzinie i stał się jego niewątpliwym katalizatorem.
Praktycznie wraz z początkami komercyjnego wykorzystania Internetu zaczęły pojawiać się możliwości indywidualizacji oparte na jego wykorzystaniu. Jedną
z pierwszych firm, które wprowadziły „konfiguratory” produktów działające on-line, był Dell. Dość szybko tego typu rozwiązania podchwycone zostały przez inne
firmy w branży komputerowej, stając się w krótkim czasie standardem193. Jednocześnie indywidualizacja produktów materialnych on-line rozpowszechniać się zaczęła
w innych branżach, takich jak muzyczna194, samochodowa195, meblowa196, wydawnicza197, telefonii komórkowej198, sprzętu sportowego199 czy na rynku zabawek200.
Również na rynku usług dość szybko zaczęły pojawiać się tego typu możliwości, a branża turystyczna była jednym z pierwszych sektorów, w których zostały one
praktycznie wykorzystane. Zaczęły się tam bardzo szybko pojawiać różne rozwiązania pozwalające klientowi na indywidualne „skomponowanie” końcowego produktu
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191
Definiowana jest ona przez Pine’a jako masowe wytwarzanie zindywidualizowanych produktów i usług bez wzrostu związanych z tym kosztów (J. Pine: Mass Customization. Boston: Harvard
Business School Press, 1993, s. xiii).
192
Tamże, s. 33-52.
193
J. Wielki: Elektroniczny marketing…, s. 108.
194
Przykładem wczesnych rozwiązań z tego sektora były oferty takich firm, jak The Music Connection czy Custom Revolution, dające klientom możliwość zamówienia płyty CD z utworami wybranymi z oferowanego przez nie katalogu (tamże, s. 108).
195
Ford umożliwia swoim klientom, poprzez witrynę FordDirect.com, przeglądanie zapasów dealerów, skonfigurowanie samochodu oraz na bazie tychże informacji dopasowanie projektu do zapasów określonego dealera (T. Davenport, J. Harris: wyd. cyt., s. 71-72).
196
Przykładem jest system planowania kuchni o nazwie IKEA Kitchen Planner (J. Wielki: Marketing elektroniczny…, s. 63).
197
W tym sektorze możliwości tego typu związane są przede wszystkim z rozwojem tzw. druku
na żądanie (print on demand) (tamże, s. 59).
198
Przykładem takiego rozwiązania jest projekt Nokia Build, umożliwiający klientom samodzielne zaprojektowanie zindywidualizowanej obudowy Nokii 7310 Supernova (AdMagazine: Nokia szyta
na miarę. [http://admagazine.pl/2008/12/01/nokia-szyta-na-miare/] 1.12.2008).
199
Projekt NikeID umożliwia klientom indywidualizację on-line wybranych modeli obuwia sportowego (Nike: NikeID. [http://nikeid.nike.com/nikeid] 2010).
200
Wczesnym przykładem tego typu możliwości wprowadzonych w tej branży było rozwiązanie
firmy Mattel produkującej popularne na świecie lalki Barbie. Za pośrednictwem swej witryny WWW
dawała ona możliwość stworzenia w programie My Design projektu zindywidualizowanej lalki i zamówienia jej (P. Kotler: wyd. cyt., s. 284).
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w oparciu o dostępne w ofercie takie elementy, jak rodzaj transportu, noclegi czy
rozrywki201. Liczne tego typu możliwości występują również w takich sektorach, jak
bankowy202.
Rynek produktów niematerialnych dostarcza również rozlicznych szans pod tym
względem. Bardzo dobrym przykładem jest wspomniana już wcześniej branża muzyczna. Popularyzacja rozpowszechniania muzyki w postaci plików .mp3 daje całe
spektrum możliwości, jeśli chodzi o indywidualizację produktu w odniesieniu do takich jego elementów, jak rodzaj pakietu produktowego (cały album, pojedynczy
utwór, wybrany zestaw utworów), jego jakość czy prawa dysponowania (wyłącznie do odsłuchu on-line, z możliwością ograniczonego bądź też nieograniczonego
kopiowania)203. Podobne możliwości związane są z branżą filmową i telewizyjną.
Dotyczą one również rynku wydawniczego oraz prasowego, a związane są z procesami rozpowszechniania się książek i gazet w postaci elektronicznej (podrozdział
2.1.4)204.
Coraz częściej spotykanym i istotniejszym zjawiskiem w relacjach organizacji
z jej klientami jest udział tych ostatnich w różnych fazach tworzenia produktu. Zjawisko to jest coraz powszechniejsze, a wiąże się z jednej strony z coraz większymi możliwościami komunikowania się firm z odbiorcami ich produktów, z drugiej
natomiast z dostrzeganiem faktu, iż naprawdę tylko klienci wiedzą, czego oczekują i jakie cechy produktu są dla nich istotne205. Skala tego udziału bywa różnoraka
i dotyczyć może różnych faz tworzenia produktu oraz różnych form zaangażowania
klientów. Może ona być dość luźna, nie oparta na wykorzystaniu żadnych konkretnych instrumentów, albo też bardziej ścisła, z użyciem konkretnych, dedykowanych
do tego celu narzędzi206. Ta pierwsza forma dominuje np. w branży muzycznej,
w której dzięki wykorzystaniu ogólnodostępnych narzędzi internetowych klienci
uczestniczą w dokonywaniu takich wyborów związanych z produktem, jak: współWczesnym przykładem tego typu możliwości jest rozwiązanie oferowane przez American
Express Travel, umożliwiające wybranie klientowi, przy użyciu programu Cruise Assist, takiego zestawu usług turystycznych, który najbardziej mu odpowiada (J. Wielki: Elektroniczny marketing…,
s. 108).
202
J. Wielki: Umiejętność aktywnego zarządzania kompleksowymi potrzebami klienta jako źródło
budowania przewagi konkurencyjnej banku. [w:] A. Gospodarowicz (red.): Zastosowania rozwiązań
informatycznych w instytucjach finansowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
nr 1035. Wrocław: Akademia Ekonomiczna 2004, s. 148-155.
203
J. Wielki: The Recording Industry…, s. 47-48.
204
Możliwości tego typu pojawiły się wraz rozwojem takich serwisów, jak Wikipedia, przejmujących w coraz większym stopniu funkcje, jakie wcześniej pełniły na rynku tradycyjne wydawnictwa
encyklopedyczne. W przypadku Wikipedii jej użytkownicy mają możliwość stworzenia, na bazie interesujących ich haseł, własnej zindywidualizowanej e-książki. Mogą ją również zamówić w formie drukowanej poprzez odpowiednie serwisy pracujące w modelu „druku na żądanie” (print-on-demand).
205
G. Bhalla, C. Moorman, R. Rust: Rethinking Marketing. „Harvard Business Review” January-February 2010, s. 98.
206
E. Hippel, S. Thomke: Customers as Innovators. „Harvard Business Review” April 2002,
s. 75.
201
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tworzenie tekstu piosenki, wybór okładki płyty czy też kolejnego singla wykonawcy.
Podobna luźna forma współpracy stosowana bywa w branży motoryzacyjnej czy też
na rynku odzieży czy obuwia207.
Jednak w wielu innych sektorach klienci uczestniczą w procesie tworzenie
produktu w oparciu o bardziej formalne i przeznaczone do tego celu rozwiązania.
Przykłady takiego podejścia znajdujemy w branży spożywczej, w sektorze tworzyw
sztucznych oraz na rynku oprogramowania208,.
Jednocześnie rozwój Internetu spowodował, iż klienci coraz częściej stają się
prosumentami209, czyli tymi, którzy wytwarzają produkty czy też usługi na użytek
własny lub dla satysfakcji, a nie na sprzedaż (lub też współuczestniczą w procesie
wytwarzania). Procesy te zaczęły być zauważalne na rynku oprogramowania open
source już w pierwszej fazie rozwoju Internetu przy współtworzeniu przez użytkow-
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207
W roku 2007 koncern General Motors przedstawił publicznie trzy koncepcje minisamochodów
marki Chevrolet (Beat, Groove oraz Trax) i poprosił klientów o wybór, poprzez głosowanie na stronie
www.vote4chevrolet.com, tego modelu, który im się najbardziej podoba (J. Neff: New York Auto Show:
Chevy debuts the Beat, Groove and Trax mini car concepts. [http://www.autoblog.com/2007/04/04/
new-york-auto-show-chevy-debuts-the-beat-groove-and-trax-conce/] 4.04.2007). W przypadku firmy
Threadless, produkującej T-shirty, wykorzystywane są dwie grupy społeczności: projektantów ochotników, przesyłających on-line swoje projekty koszulek, oraz klientów, decydujących poprzez głosowanie
o wyborze tych spośród nich, które trafią do produkcji (S. Cook: The Contribution Revolution. „Harvard Business Review” October 2008, s. 66). Podobną strategię stosuje John Fluevog, będący producentem obuwia (A. Raman: Enterprise 2.0: How a Connected Workforce Innovates. „Harvard Business
Review” December 2009, s. 80).
208
Firma Bush Boake Allen (BBA), działający w skali globalnej dostawca smaków dla branży
spożywczej, opracowała i udostępniła swoim klientom internetowe narzędzie, umożliwiające w oparciu o olbrzymią bazę danych profili smakowych stworzenie na stronie internetowej własnego projektu
oraz przesłanie go do automatów zlokalizowanych w siedzibie klienta, produkujących w ciągu kilku
minut próbki smaków. Po ich przetestowaniu klient ma możliwość ich dalszego dopracowania i ponownego spróbowania – aż do momentu osiągnięcia pożądanego efektu finalnego. GE Plastic nie projektuje ani nie wytwarza produktów z plastiku, a sprzedaje jedynie potrzebną do tego żywicę. Poprzez
swoją witrynę WWW umożliwiła ona zarejestrowanym użytkownikom dostęp do danych firmowych
dotyczących produkowanych żywic i związanych z tym ekspertyz inżynierskich oraz udostępniła oprogramowanie symulacyjne. Wykorzystanie tej wiedzy oraz narzędzi symulacyjnych daje klientom możliwość analizy zachowań różnego rodzaju żywicy w połączeniu z konkretnymi typami utwardzacza
w odniesieniu do ich konkretnego produktu i wymagań mu stawianych. Innym przykładem jest udostępnienie przez IBM w domenie publicznej, kosztem 40 mln USD, narzędzi służących do tworzenia
oprogramowania pracującego w systemie operacyjnym Linux (E. Hippel, S. Thomke: wyd. cyt., s. 74-75, 78, 80). Warto zauważyć, iż angażowanie klientów w proces projektowania produktów miało już
miejsce na długo przed wkroczeniem Internetu do gospodarki (A. Toffler: Trzecia fala…, s. 313-314),
jednak jego pojawienie się znacznie rozszerzyło te możliwości.
209
Przywołane już wcześniej pojęcie (podrozdział 2.1.4) stworzone zostało przez Tofflera
w 1980 roku (A. Toffler: Trzecia fala…, s. 305). Jednocześnie wskazuje on na dwanaście istotnych kanałów, poprzez które prosumenci wchodzą w interakcję z gospodarką pieniężną (A. Toffler, H. Toffler:
Rewolucyjne bogactwo. Przeźmierowo: Wydawnictwo Kurpisz, 2007, s. 248-251).
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ników systemu operacyjnego Linux, a w późniejszych latach przy takich projektach,
jak Mozilla210.
Wraz z wkroczeniem Internetu w „partycypacyjną” fazę rozwoju procesy te zaczęły jeszcze bardziej się nasilać. To właśnie aktywność użytkowników tworzących
nieodpłatnie coraz większe ilości różnego rodzaju treści czy innego rodzaju produktów stała się podstawą rozwoju takich serwisów, jak: Wikipedia, Flickr czy YouTube, ale również przeglądarki Firefox oraz jej komponentów211.
Dzięki rozwojowi Internetu klienci uczestniczą też w coraz większym stopniu
i szerszym zakresie w testowaniu różnorakich produktów. Procesy te są mocno rozwinięte w branży komputerowej, w której przypadku związane są one przede wszystkim z różnego typu oprogramowaniem (tak komercyjnym, jak i open source)212, ale
również ze sprzętem213. Nową jakość w tej dziedzinie wprowadził rozwój światów
wirtualnych, takich jak Second Life, które szybko wyrastać zaczęły na istotną platformę wirtualnego testowania produktów czy też koncepcji produktów214 z różnych
branż215, ale również narzędzie generowania nowych ich pomysłów na bazie współpracy z klientami216.
Kolejnym elementem marketing-mixu, na który od samego początku duży
wpływ ma Internet, jest cena. W jej kontekście trzy cechy nabierają znaczenia w relacjach klient–organizacja: narastająca przejrzystość cenowa, coraz większe możli-

210
S. Hamm: Linux Inc.: „BusinessWeek”. [http://www.businessweek.com/magazine/content/
05_05/b3918001_mz001.htm] 31.01.2005; S. Cook: The Contribution…, s. 66. Wraz z tego typu
projektami pojawiło się pojęcie „zespołów wirtualnych”, czyli zespołów składających się z osób rozproszonych na całym świecie, pracujących nad tym samym projektem i komunikujących się ze sobą
poprzez Internet (Z. Szyjewski: Metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Warszawa: Wydawnictwo Placet, 2004, s. 8).
211
Motywacje związane z tego typu działaniami są bardzo różne. Można wymienić: praktyczne
korzyści, reputację, „nagrodę społeczną” (social reward), altruizm czy też możliwość „samowyrażenia
się” (self-expression) (S. Cook: The Contribution…, s. 64).W kontekście rozwoju tego typu zjawisk
Benkler używa określenia social lub peer production (Y. Benkler: The Wealth of Networks: How Social
Production Transforms Markets and Freedom. New Haven: Yale University Press, 2006, s. 5, 122).
212
E Hippel, S. Thomke: wyd. cyt., s. 80; S. Cook: The Contribution…, s. 66.
213
Jeden z pierwszych przypadków wykorzystania Internetu w procesie testowania produktów
dotyczył superkomputera Alpha (R. Jones: Digital Equipment Corporation: Creating New Businesses.
[w:] M. Cronin (ed.): The Internet Strategy Handbook. Boston: Harvard Business School Press, 1996,
s. 44-47).
214
R. Hof: My Virtual...
215
Procesy te są bardzo powszechne wśród różnych producentów, np. z branży samochodowej
(Kzero: wyd. cyt.). Również sektor opieki zdrowotnej umożliwia klientom wirtualne testowanie produktów (w tym przypadku szpitala), które w realnym świecie mają pojawić się za kilka lat (S. Gaudin:
State-of-the-art hospital opens in Second Life. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/ s/
article/ 9065198/State_of_the_ art_hospital_opens_in_Second_Life] 27.02.2008).
216
Ten kierunek jest jednym z ważniejszych sposobów wykorzystania Second Life przez IBM
(J. Brandon: wyd. cyt.).
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wości indywidualizacji ostatecznej ceny produktu przez klientów oraz możliwości
oferowania niższych cen produktów.
Jeśli chodzi o pierwszą cechę, to niewątpliwie praktycznie całkowita przejrzystość cenowa jest zdecydowanie najważniejszą kwestią, jaka ujawniła się wraz
z wkroczeniem Internetu do gospodarki217. Przyczynił się do tego niewątpliwie rozwój tzw. porównywarek cenowych, będących przykładem wspomnianego już wcześniej zjawiska określanego mianem comparision shopping (podrozdział 2.1.4). Chociaż pierwsze próby opracowania tego typu rozwiązań pojawiły się bardzo szybko
(podrozdział 2.1.3), to jednak ich bujny rozkwit przypada na drugą fazę rozwoju Internetu. Wtedy to powstały w pełni funkcjonalne narzędzia, dające klientom możliwość
rzeczywistego porównywania cen różnorodnych produktów w tysiącach sklepów.
Przykładami są takie serwisy internetowe, jak: PriceGrabber.com, MySimon.com
czy Shopping.com, a na rynku polskim Ceneo.pl czy Skapiec.pl.
Jednocześnie rozwój Internetu silnie wpłynął na drugą cechę odnoszącą się
do kwestii cen produktów oferowanych on-line, a mianowicie na możliwość ich natychmiastowej indywidualizacji w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.
Związane jest to przede wszystkim z rozwojem i rozpowszechnieniem w różnych
branżach wspomnianych wcześniej „konfiguratorów” produktów. Jednocześnie postępujące zmiany w branżach takich, jak muzyczna doprowadziły do rozwoju takich
form indywidualizacji cen on-line, w których to klient decyduje o tym, ile chce zapłacić za określony produkt218.
Trzecią cechą dotyczącą kwestii wpływu rozwoju Internetu na cenę jako element marketing-mixu są możliwości związane z jej obniżaniem. Oddziałuje na nie
wiele czynników, m.in. różnice branżowe. Z jednej strony w przypadku rozmaitych
sklepów internetowych wiąże się to ze stosowaniem zupełnie innego modelu funkcjonowania niż w sklepach tradycyjnych, opierającego się na minimalizacji, a bardzo często wręcz na eliminacji jakichkolwiek zapasów magazynowych. W efekcie
możliwe stało się oferowanie klientom towarów po cenach zdecydowanie niższych
niż w świecie rzeczywistym219. Z drugiej strony czynnikiem, który odegrał znaczącą
rolę w procesie obniżania cen produktów oferowanych on-line, był rozwój i coraz
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217
Stąd też w tym okresie bardzo szybko zaczęło wśród klientów narastać zjawisko określane
mianem ROPO (research online purchase offline) (G. Cimochowski i in.: wyd. cyt., s. 7).
218
Taką eksperymentalną formę indywidualizacji ceny przez klienta zastosował z sukcesem zespół Radiohead. Udostępniając poprzez Internet w roku 2007 swą najnowszą płytę „In Rainbow”, grupa
dała klientom możliwość jej indywidualnej wyceny, uwzględniając również pobranie jej całkowicie
za darmo (G. Boucher, C. Lee: A Record Price for a Radiohead Album: $0. „Los Angeles Times”.
[http://www.latimes.com/ business/la-et-radiohead2oct02,0,5889314,print.story?coll=la-home-business]
2.10.2007).
219
Niewątpliwie prekursorem w skutecznym stosowaniu tego typu rozwiązań był, wspomniany
już wcześniej, sklep Amazon.com. Zastosowany przez niego model realizacji zamówień, opierający
się na współpracy z dwoma największymi dystrybutorami na rynku amerykańskim, doprowadził w połowie lat 90. do rewolucji w branży księgarskiej (P. Schary, T. Skjøtt-Larsen: Managing the Global
Supply Chain. Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 2001, s. 133-134).
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szersze wykorzystanie elektronicznych kanałów dystrybucji, które w istotnym zakresie wpłynęły na poziom cenowy, szczególnie na rynku produktów niematerialnych oraz niektórych typów usług.
Trzecim komponentem marketing-mixu, ściśle powiązanym z powyżej omawianym, są kanały dystrybucji, zwane inaczej kanałami marketingowymi. Internet
wykorzystywany jest tak jako kanał pośredni dystrybucji, jak i kanał bezpośredni.
Kluczowymi czynnikami decydującymi o jego atrakcyjności są brak ograniczeń czasowych220, potencjalnie globalny zasięg oraz w wielu przypadkach redukcja czasu
dostawy produktu do klienta. Internet wykorzystywany jest w procesie dystrybucji
wszelkiego rodzaju produktów materialnych, niematerialnych i usług. W przypadku
jednych organizacji „wkomponował” się on w sposób naturalny w dotychczas stosowany model sprzedaży i dystrybucji221, podczas gdy w przypadku innych pozostaje często kanałem marginalnym. Natomiast dla licznej grupy firm internetowych
(dot-coms) kanał on-line jest w sposób całkowicie naturalny wyłącznym kanałem
dystrybucji produktów.
Ważną cechą Internetu jako kanału dystrybucji są możliwości, jakich dostarcza
on w procesach fizycznej dystrybucji produktów. Szczególnie istotne są tutaj szanse, jakie w kwestii najefektywniejszego dostarczenia odpowiedniej ilości towarów
w odpowiednim czasie w odpowiednie miejsce pojawiły się na rynku dynamicznie
rozwijających się produktów niematerialnych (podrozdział 2.1.4). W przypadku takich produktów, jak: pliki muzyczne, filmy, wideoklipy, różnego typu bilety elektroniczne, oprogramowanie komputerowe czy gry komputerowe222, po dokonaniu
zapłaty mogą być one natychmiast ściągnięte do komputera klienta w dowolnym
miejscu na świecie. Jednocześnie ich koszty dystrybucji spadają w sposób radykalny223. Podobnie wygląda kwestia dystrybucji on-line faktur elektronicznych zamiast
tradycyjnych faktur papierowych224.
Analogiczna sytuacja zaistniała na rynku usług, z tym że w odniesieniu do części usług można mówić o wykorzystaniu Internetu jako rzeczywistego kanału dystrybucji, natomiast w odniesieniu do innych – o kanale dostępu. Ten pierwszy przy-

220
W tym kontekście używane jest często określenie „7 × 24 availibility” (J. Wielki: Elektroniczny
marketing…, s. 119).
221
Tak stało się w przypadku firmy Dell (J. Wielki: Dwa oblicza…, s. 187).
222
Polygamia.pl: Czy za 3 lata dystrybucja cyfrowa prześcignie tradycyjną?. [http://polygamia.
pl/Polygamia/1,101109,7132174,Czy_za_3_lata_dystrybucja_cyfrowa_przescignie_tradycyjna_.html]
11.10.2009.
223
OECD: The Economic and Social Impacts of Electronic Commerce: Preliminary Findings and
Research Agenda. [http://www.oecd.org/dataoecd/3/12/1944883.pdf] 1998, s. 14.
224
T. Grynkiewicz, R. Zasuń: wyd. cyt.
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padek występuje w takich branżach, jak turystyczna czy ubezpieczeniowa225, drugi
natomiast w odniesieniu do usług bankowych226.
Warto również zauważyć, iż coraz częściej organizacje działające w całkowicie
różnych sektorach gospodarki sięgają po nowatorski dla wielu z nich kanał dystrybucji, jakim są aukcje internetowe227.
Uogólniając, można stwierdzić, że wykorzystanie Internetu jako elektronicznego kanału dystrybucji daje korzyści tak firmom, jak i ich klientom. Te pierwsze mają
szanse na obniżenie kosztów związanych z dystrybucją różnego typu produktów
bądź usług ze względu na możliwości wyeliminowania pośredników z kanału czy
usprawnienie i automatyzację różnego rodzaju czynności, jak również ograniczenie
roli czynnika ludzkiego. Klienci natomiast mają możliwość obniżenia kosztów zakupu oraz redukcji, często znacznej, czasu dostawy produktu.
Ostatnim elementem marketing-mixu, na który niezwykle duży wpływ miał
rozwój Internetu, jest promocja, określana również mianem systemu komunikacji
marketingowej228. W zasadzie od początku narastać zaczęło zainteresowanie możliwościami wykorzystania Sieci w procesach komunikowania się wszelkiego typu
organizacji z rynkiem. Wynikało ono przede wszystkim z potencjalnie globalnego
zasięgu oraz możliwości nieustannego docierania do klientów oraz potencjalnych
klientów, multimedialności, interaktywności czy też możliwości natychmiastowej
aktualizacji przekazu. Istotne były też takie aspekty, jak oczekiwana duża efektywność działań promocyjnych przy ich niskich kosztach, potencjalna łatwość uzyskania informacji zwrotnej i obietnica łatwej mierzalności efektywności kampanii
promocyjnych prowadzonych on-line229. Jednocześnie istotne było, iż Internet mógł
być wykorzystany praktycznie we wszystkich instrumentach promocji (promotional-mix), choć w różnym zakresie i na różną skalę.
Warto zauważyć, iż nie we wszystkich branżach, które sięgnęły po wykorzystanie Internetu
jako kanału dystrybucji, sprawdził się on w praktyce. W niektórych przypadkach, pomimo iż technicznie nie było żadnych problemów z jego użyciem, reakcja klientów powodowała, iż firmy musiały zdecydować się na powrót do tradycyjnych kanałów. Taka sytuacja zaistniała na polskim rynku ubezpieczeń,
na którym podmioty próbujące sprzedawać swe produkty wyłącznie on-line i telefonicznie zmuszone
zostały do korzystania z usług pośredników, tj. agentów ubezpieczeniowych, których chciały się pozbyć, stosując model direct (M. Bojanowski, A. Popiołek: Ubezpieczyciele schodzą na ziemię. Model
direct się nie sprawdza. „Gazeta Wyborcza”. [http://wyborcza.biz/biznes/2029020,100896,8486209.
html? sms_code=] 8.10.2010).
226
W. Chmielarz: Systemy elektronicznej…, s. 21.
227
Dotyczy to tak różnych przedsiębiorstw, jak: Carrefour, KGHM czy firmy ubezpieczeniowe
(eGospodarka.pl: Carrefour sprzedaje na Allegro. [http://www.egospodarka.pl/article/articleprint/43422/-1/11] 11.08.2009; Onet.pl: KGHM sprzedaje wąskotorówki na Allegro. [http://biznes.onet.pl/
kghm-sprzedaje-waskotorowki-na-allegro, 18571,3226725,1,drukuj] 18.05.2010; Gazeta.pl: Od dziś
można wylicytować polisę OC na Allegro. [http://wyborcza.biz/biznes/2029020,100896,7036088.html]
14.09.2009).
228
J. Wiktor: Promocja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 10-11.
229
Wielki J.: Marketing elektroniczny…, s. 65.
225
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Szczególnie w tym obszarze działalności marketingowej organizacji wyraźnie
dostrzegalne są dynamiczne zmiany zachodzące wraz z procesami ewolucji Internetu i jego poszczególnymi fazami rozwoju. Jeśli chodzi o pierwszy okres jego rozwoju, to jest on związany z wkroczeniem do organizacji dwóch grup nowych narzędzi marketingowych: poczty elektronicznej i instrumentów opierających się na jej
wykorzystaniu oraz narzędzi bazujących na wykorzystaniu witryn internetowych.
Sama poczta elektroniczna była tym instrumentem, z którym wiązano w początkowym okresie największe nadzieje, ponieważ potencjalnie dawała ona ogromne możliwości w komunikacji marketingowej, a szczególnie w działaniach reklamowych
określanych jako mailing, przy jednocześnie niskich kosztach. Jednak spamming230,
który zaczął się rozpowszechniać już od połowy lat 90., bardzo ograniczył korzyści
płynące z zastosowania tego instrumentu231. Poczta elektroniczna stała się podstawą rozwoju takich narzędzi, jak: biuletyny elektroniczne, listy dyskusyjne czy też
autorespondery (podrozdział 2.1.3), które również powszechnie zaczęły być wykorzystywane w procesie komunikacji marketingowej. Jeśli chodzi o wykorzystanie
witryn internetowych, to lata 90. były okresem dynamicznego rozwoju jednej z najpopularniejszych internetowych form reklamowych, tj. banerów. W tym też okresie
kształtować się zaczynają ich standardy rynkowe i pojawiają się bardziej zaawansowane formy.
Pierwszy okres rozwoju Internetu to również okres rozpowszechniania się instrumentów na nim opartych w innych, poza reklamą, elementach systemu promocji. Coraz częściej stosowane są one w promocji sprzedaży, sprzedaży osobistej czy
public relations. Użycie Internetu w public relations stało się, już w pierwszej fazie,
niezwykle istotne z punktu widzenia kształtowania wizerunku organizacji. Zaczęto wykorzystywać do tego celu przede wszystkim strony WWW, ale również inne
narzędzia, takie jak listy czy grupy dyskusyjne oraz masowo powstające biuletyny
elektroniczne. Dynamicznie zaczął się rozwijać sponsoring on-line. Różnego typu
organizacje zaczęły sponsorować listy dyskusyjne, biuletyny elektroniczne, ale także określone części witryn internetowych.
Pod koniec lat 90. zestaw narzędzi promocji on-line wzbogacony został o kolejny instrument – komunikatory internetowe. Ze względu na ich szybko rosnącą
popularność wśród użytkowników w bardzo krótkim czasie zaczynają one być wykorzystywane w kampaniach reklamowych firm. Jednocześnie pod koniec pierwszej fazy rozwoju Internetu z coraz większą siłą zaczęły ujawniać się różne formy
agresywnych działań w sferze promocji on-line, które rozwinęły się na początku

230
Według wyników badań firmy Symantec w kwietniu 2010 roku spam stanowił 89,22% całości
korespondencji prowadzonej pocztą elektroniczną (Symantec: State of Spam & Phishing. A Monthly
Report: Report #41. [http://eval.symantec.com/mktginfo/enterprise/other_resources/b-state_of_spam_
and_phishing_ report_ 05-2010.en-us.pdf] May 2010.
231
S. Godin: Permission Marketing. New York: Simon & Schuster, 1999, s. 34.
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nowego millenium232, a zintensyfikowały w kolejnych latach. Wiążą się one przede
wszystkim z różnymi rodzajami reklam umieszczanymi na stronach internetowych,
stosowanymi w procesie budowania marki i w ramach kampanii promocyjnych konkretnych produktów lub usług.
Wkroczenie Internetu w drugą fazę rozwoju spowodowało, iż w procesach komunikacji marketingowej prowadzonych on-line zaczęły być wykorzystywane nowe
narzędzia, oparte na technologii Web 2.0, dające organizacjom zupełnie nowe możliwości lub też wzbogacające dotychczasowe, często znacznie233. W tym obszarze
wykorzystywanych jest większość omówionych wcześniej narzędzi należących
do tej grupy (podrozdział 2.1.3), tj. wyszukiwarki nowej generacji, blogi, podcasty
i wideocasty, kanały RSS, światy wirtualne oraz portale społecznościowe.
Ze względu na wzrost znaczenia wyszukiwarek w gospodarce wzrasta też nieustannie ich rola w działaniach promocyjnych, zwłaszcza w reklamie. Wynika
to z coraz powszechniejszego ich używania w procesie poszukiwania informacji
przez klientów lub potencjalnych klientów, z czym związane jest coraz większe znaczenie miejsca zajmowanego przez firmę lub jej produkt w rankingu wyszukiwarek.
Stąd też organizacje sięgają powszechnie po różne metody płatnej promocji, takie
jak: linki sponsorowane, reklamy kontekstowe czy płatne dodawanie do indeksu
wyszukiwarki. Coraz większą też rolę odgrywają metody pozycjonowania naturalnego, wykorzystujące dopuszczalne metody optymalizacyjne, a określane mianem
search engine optimization234.
Drugim narzędziem Web 2.0, coraz szerzej wykorzystywanym w systemie komunikacji marketingowej on-line, są blogi. Są one stosowane w kampaniach reklamowych235, ale stały się również podstawowym dla wielu organizacji narzędziem
w obszarze public relations. Również podcasty (podcasts) i wideocasty (videocasts)
wykorzystywane są w różnych formach w działalności promocyjnej organizacji.
W przypadku tych pierwszych najczęściej jest to sponsoring określonego podcastu.
Jeśli natomiast chodzi o wideocasty, to ze względu na szybko rosnącą ich popularność pośród użytkowników Internetu wzrasta też ich rola i znaczenie w systemie
komunikacji marketingowej236. Firmy coraz chętniej wykorzystują podcasty poprzez
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J. Wielki: Marketing in eWorld Era: Opportunities, Challanges and Dillemmas. [w:] J. Gričar
i in. (eds.): Proceedings of the Fifteenth Bled Electronic Commerce Conference. Bled: University
of Maribor 2002, s. 127-128.
233
J. Wielki: Rozwój środowiska Web 2.0 i jego wpływ na działalność marketingową organizacji.
[w:] W. Chmielarz, T. Parys (red.): Technologie informacyjne dla społeczeństwa. Warszawa: Wyższa
Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 2009, s. 42.
234
P. Kobis: Marketing z Google. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 15.
235
W tym przypadku najcenniejsze są ściśle określone grupy docelowe zgromadzone wokół wpływowych blogerów (podrozdział 2.1.4).
236
Universal McCann: Power to the People – Wave 4. [http://universalmccann.bitecp.com/ wave4/
Wave4.pdf] July 2009, s. 18-19; Online Publishers Association: From Early Adoption to Common
Practice: A Primer on Online Video Viewing. [http://www.online-publishers.org/pdf/ opa_online_video_study_mar06.pdf] 2006.
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popularne serwisy społecznościowe, takie jak YouTube, ale sięgają również po serwisy specjalistyczne237.
Coraz istotniejszym instrumentem marketingowym stają się kanały RSS. Postrzegane są one jako ważne narzędzie w sytuacji częstego blokowania przez filtry
antyspamowe części korespondencji wysyłanej do odbiorców z wykorzystaniem
poczty elektronicznej lub też instrumentów na niej opartych. Rozwijają się również
próby ich użycia jako narzędzia w emisji reklam kontekstowych238.
Bardzo dynamicznie rozwinęło się też użycie w działaniach promocyjnych światów wirtualnych, a szczególnie spektakularnym przykładem jest platforma Second
Life. Wykorzystywana jest ona przez rosnącą liczbę organizacji, głównie w takich
elementach systemu komunikacji marketingowej, jak różnego rodzaju reklama czy
też różnorakie działania z obszaru public relations239.
Cały szereg nowych możliwości, jeśli chodzi o działania promocyjne, wniósł rozwój wszelkiego typu portali społecznościowych. Ich wykorzystanie w systemie komunikacji marketingowej staje się dla organizacji niezwykle ważne, ponieważ wzrasta ich popularność wśród internautów, którzy poświęcają im coraz więcej czasu240.
Najpowszechniejszą dla firm formą zaistnienia w portalach społecznościowych
jest stworzenie własnego, mniej lub bardziej standardowego profilu, a następnie
przyciąganie do niego klientów poprzez różnego rodzaju inicjatywy czy konkursy.
W profilach stosuje się tradycyjne formy promocji, jak banery czy spoty reklamowe. Jednocześnie firmy coraz szerzej sięgają w swych działaniach promocyjnych
po różne formy użycia mikroblogów241.
Warto wspomnieć o jeszcze jednej grupie narzędzi, coraz powszechniej wykorzystywanej w działaniach promocyjnych on-line, a mianowicie o wszelkiego rodzaju grach internetowych. Tworzone są one i udostępniane na witrynach WWW przez
różnego typu organizacje, tak w celach typowo komercyjnych, jak i w marketingu
społecznym. Jednocześnie w związku z rozwojem technologii pozwalających na dynamiczne „podmienianie” reklam w grach „tradycyjnych” (instalowanych na komPrzykładem takiego serwisu jest Wistia (http://wistia.com).
eGospdarka: Google AdSense w RSS. [http://www.egospodarka.pl/8972,Google-AdSense-wRSS, 1,12,1.html] 20.05.2005.
239
Jeśli chodzi o reklamę, najczęściej obejmuje ona takie działania, jak: tworzenie wirtualnej siedziby firmy, ogłoszenia w wirtualnych gazetach, obrandowanie różnych elementów w terenie, rozdawanie wirtualnych gadżetów czy próbek wirtualnych towarów. Działania z dziedziny public relations
to konkursy czy koncerty sponsorowane przed daną firmę lub markę, jak również różnego rodzaju
inicjatywy edukacyjne (P. Hemp: Avatar-Based Marketing. „Harvard Business Review” June 2006,
s. 48-57; M. Cyran, M. Piotrowski: Budowanie marki w Second Life. „Marketing w praktyce”. [http://
marketing.nf.pl/Artykul/7665/Budowanie-marki-w-Second-Life/e-marketing-event-marketing-sampling/] 6.11.2007).
240
Fakt ten potwierdzają badania globalne i krajowe (Universal McCann: wyd. cyt., s. 20-21; Social Media Ecco Network: Wszystko, co powinniście wiedzieć o mediach społecznych, ale baliście się
zapytać – Polska. [http://www.egospodarka.pl/pliki/Social-Media-Polska.pdf] maj 2010).
241
J. Wielki: The Social and Ethical…, s. 590-591.
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puterach z płyt CD lub DVD, uruchamianych na komputerach podłączonych do Internetu) rozwijają się możliwości ich wykorzystania w różnych formach promocji,
a głównie product placement.
Generalnie rzecz biorąc, wykorzystanie Internetu, w różnych postaciach i za pomocą różnych narzędzi, w systemie komunikacji marketingowej organizacji wzrasta
w bardzo szybkim tempie242, choć poziom realnych wydatków na tę formę promocji
pozostaje cały czas stosunkowo niewielki243.
Z punktu widzenia relacji klient–firma trudno pominąć rolę narzędzi internetowych w procesach obsługi i wspierania klientów (customer service). Praktycznie
od wkroczenia Internetu do gospodarki jest on w tych procesach wykorzystywany w znacznym stopniu. W bardzo krótkim czasie niezbędnym elementem wsparcia klientów stały się strony internetowe wraz z sekcją FAQ (frequently asked
questions) i innymi narzędziami rozwiązywania problemów klientów244. Jednocześnie firmy zaczęły używać autoresponderów oraz tworzyć grupy i listy dyskusyjne,
dające możliwość wymiany poglądów pomiędzy klientami i pozwalające wspólnie
rozwiązywać problemy. Niezbędnym narzędziem wsparcia klientów stała się też
poczta elektroniczna, szczególnie wobec potrzeby kontaktu klienta ze specjalistą
z określonej dziedziny. Wszystkie te rozwiązania dały organizacjom możliwość
uelastycznienia i usprawnienia procesów wsparcia klientów, a jednocześnie umożliwiły znaczną redukcję wydatków z nimi związanych. Pojawienie się pod koniec
lat 90. komunikatorów internetowych, a później telefonii internetowej wprowadziło
dodatkowe możliwości w tym obszarze.
Jednocześnie wraz z rozwojem i rozpowszechnieniem się narzędzi Web 2.0 wyraźnie wzrosła liczba kanałów, jakimi mogą się komunikować organizacje ze swoimi klientami oraz klienci pomiędzy sobą. Zrodziło to wiele nowych wyzwań, ale
i ukazało nowe możliwości. Stąd też z jednej strony organizacje zaczęły w coraz
większym stopniu monitorować blogi, portale społecznościowe czy też mikroblogi
pod kątem problemów, o jakich dyskutują klienci w kontekście funkcjonowania ich

Fakt ten prowadzi do nieustannego zwiększania liczby przekazów marketingowych wysyłanych do konsumentów. Już pod koniec pierwszej fazy rozwoju Internetu szacowano, iż każdy z nich
otrzymuje średnio około miliona takich przekazów rocznie, czyli około 3000 dziennie (S. Godin: wyd.
cyt., s. 29). Jednocześnie na długo przed wkroczeniem Internetu do gospodarki twórcy koncepcji pozycjonowania uważali, iż liczba przekazów marketingowych jest zbyt duża, i używali w tym kontekście
określenia „przekomunikowane społeczeństwo” (overcommunicated society) (A. Ries, J. Trout: Positioning. New York: McGraw-Hill, 2001, s. 6).
243
Na koniec 2009 roku wydatki firm amerykańskich na reklamę internetową wyniosły 22,7 mld
USD (IAB: IAB Internet Advertising Revenue Report: 2009 Full-Year Results. [http://www.iab.net/
media/file/IAB-Ad-Revenue-Full-Year-2009.pdf] April 2010).
244
W odniesieniu do coraz powszechniejszego, i związanego z rozwojem Internetu, zjawiska
przerzucania na klientów czynności wcześniej wykonywanych przez pracowników firmy Tofflerowie używają określenia „trzecia praca” (obok zawodowej pracy płatnej i niepłatnej pracy w domu –
A. Toffler, H. Toffler: wyd. cyt., s. 210-213).
242
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firmy czy też konkretnych produktów, z drugiej natomiast wykorzystywać zaczęły
te narzędzia do kontaktowania się z nimi i rozwiązywania ich problemów245.
W odniesieniu do wpływu Internetu na relacje klient–firma należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden niezwykle istotny aspekt, a mianowicie kwestie całościowych
zmian, jakie zaczęły zachodzić w działalności marketingowej i w paradygmatach leżących u jej podstaw246. Powiązane one były ściśle z wspomnianymi wcześniej procesami głębokiej transformacji całej gospodarki industrialnej oraz załamywaniem
się wieloletniego systemu produkcji masowej (podrozdział 1.1). Towarzyszące tym
zjawiskom procesy narastania poziomu świadomości klientów oraz ich wymagań
doprowadzać zaczęły do konieczności zmian w działalności marketingowej i odchodzenia organizacji od działania w duchu marketingu masowego (mass marketing)247.
Stąd też pojawienie się nowego nurtu w marketingu, ściśle związanego ze zmianami
dokonującymi się w gospodarce oraz z procesami „odmasowiania” tej sfery działalności organizacji248. Zaczął się on ujawniać na przełomie lat 80. i 90., a nowe paradygmaty marketingowe pojawiły się u progu rozwoju ery internetowej w gospodarce wraz z koncepcją marketingu 1:1249, w odniesieniu do której z czasem przyjęło
się i rozpowszechniło określenie „zarządzanie relacjami z klientami” lub też CRM
(customer relationship management)250.
W kontekście wpływu Internetu na rozwój tego nurtu marketingowego niezwykle istotny był fakt, iż obok paradygmatów marketingowych „dopełniającym” elementem systemu CRM są rozwiązania IT umożliwiające interakcję z klientami, gromadzenie informacji i wiedzy o nich oraz zarządzanie nimi. Pierwsze z nich mają
swe korzenie w rozwijających się pod koniec lat 80. systemach automatyzacji pracy handlowców (sales force automation – SFA), których początkowym celem była
poprawa produktywności personelu „sprzedażowego” i umożliwienie pojedynczym
H. Havenstein: Customer Service 2.0: Clients become brand managers. „Computerworld”.
[http://www.computerworld.com/s/article/9090398/Customer_Service_2.0_Clients_become_brand_
managers] 28.05.2008.
246
Konsekwencją dokonujących się zmian była zmiana definicji marketingu, jaką wprowadziło
Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingowe (American Marketing Association) w 2004 roku. Zmodyfikowana definicja eksponuje takie pojęcia, jak: „orientacja procesowa”, „zarządzanie relacjami
z klientami” oraz „interesariusze” (D. Peppers, M. Rogers: AMA Redefines Marketing: Surprise – It’s
All About the Customer. „Insight 1to1”. [http://www.peppersandrogersgroup.com] 6.11.2004).
247
R. Lee: The Customer Relationship Management. St. Paul: HYM Press, 2000, s. 9.
248
P. Postma: The New Marketing Era. New York: McGraw-Hill, 1999, s. 92.
249
Fundamenty tej koncepcji to: budowanie długotrwałych relacji z klientami i bliska współpraca
z nimi, określana mianem learning relationship, jednak tylko z jednym w danym momencie, różnicowanie klientów i odmienne ich traktowanie w zależności od ich wartości dla organizacji oraz oferowanie klientom zindywidualizowanych produktów i usług (mass customization) (D. Peppers, M. Rogers:
The One to One Future: Building Relationhips One Customer at a Time. New York: Currency and
Doubleday, 1997, s. 14-17, 51-137, 207-260; D. Peppers, M. Rogers: Enterprise One to One: Tools for
Competing in the Interactive Age. New York: Currency and Doubleday, 1997, s. 14-16, 99-105).
250
D. Peppers, M. Rogers: The One to One Manager: Real World Lessons in Customer Relationship Management. New York: Currency and Doubleday, 1999, s. 11.
245
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sprzedawcom dokumentowania ich działań oraz zarządzania kontaktami z klientami. Dalszy rozwój tego typu aplikacji doprowadził do wyłaniania się systemów
umożliwiających synchronizację, wcześniej izolowanych w aplikacjach poszczególnych handlowców, danych i informacji oraz sieciowe ich udostępnianie wszystkim
zainteresowanym podmiotom w organizacji. W kolejnych latach rozwój tego typu
rozwiązań to już nie tylko zarządzanie kontaktami z klientami, ale coraz bardziej
zaawansowane analizy ich zachowań, dające możliwość budowania coraz bardziej
pogłębionych relacji z nimi i indywidualizacji oferty251. Stąd też, podczas gdy poziom zakresu wpływu systemów SFA określić można jako taktyczny, oddziaływanie
systemów CRM postrzega się jako strategiczne252.
Całkowicie nowe możliwości, jeśli chodzi o rozwój koncepcji i systemów CRM,
wniosło pojawienie się w gospodarce Internetu. Związane było to przede wszystkim
z tworzeniem się nowego kanału komunikacyjnego wraz z zestawem nieustannie
rozwijających się narzędzi interakcji z klientami, ale również z wyłanianiem się nowego kanału dystrybucji253. Nowe możliwości pojawiły się we wszystkich trzech
sferach aktywności związanych z tym nurtem działalności marketingowej, na które
wpływ technologii informatycznych jest największy, tj. monitorowania aktywności
klientów, możliwości rozwoju interaktywnego dialogu z nimi oraz indywidualizacji
produktów i usług254.
Jednocześnie rozwój narzędzi Web 2.0 rozszerzył zakres systemów CRM, szczególnie w odniesieniu do dwóch pierwszych obszarów. Niewątpliwie najważniejsze
możliwości, z punktu widzenia koncepcji CRM, wynikają z niezwykle dynamicznego rozwoju wszelkiego typu portali społecznościowych. Z jednej strony serwisy
takie jak mikroblogi dają organizacjom szansę przeniesienia na zupełnie inny poziom kwestii dialogu z klientami. Związane jest to z takimi ich cechami, jak otwartość, natychmiastowość czy różnorodność. Z drugiej strony portale społecznościowe
umożliwiają monitorowanie aktywności klientów i gromadzenie informacji o nich.
Wynika to ze wspomnianego wcześniej faktu, iż ich użytkownicy udostępniają bardzo chętnie całe spektrum szczegółowych danych i informacji o sobie, czyli jak
określa to Oleński, zostawiają po sobie coraz więcej „śladów elektronicznych”255.
Jednocześnie zwraca się uwagę, iż w wielu przypadkach dane i informacje pozyskiwane z portali społecznościowych mogą być bardziej przydatne w porównaniu
ze zgromadzonymi wcześniej, a na pewno mogą je znacznie wzbogacić. Stąd też
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R. Lee: wyd. cyt., s. 7-13; J. Dyché: CRM: Relacje z klientami. Gliwice: Wydawnictwo Helion,
2002, s. 83-101.
252
R. Lee: wyd. cyt., s. 13.
253
Tamże, s. 27-30.
254
D. Peppers, M. Rogers: Enterprise One…, s. 11-12.
255
J. Wielki: Rozwój środowiska…, s. 48-49; J. Oleński: Infrastruktura informacyjna państwa
w globalnej gospodarce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, 2006,
s. 609.
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nowe wersje aplikacji klasy CRM umożliwiają wykorzystanie informacji zawartych
w serwisach Facebook czy LinkedIn256.
Podsumowując, należy stwierdzić, że w kontekście relacji klient–firma rozwój
Internetu prowadzi do dwóch zasadniczych zjawisk. Z jednej strony jego efektem jest
zacieśnienie więzi z klientami oraz coraz bliższe i głębsze relacje z nimi, jak również wzrost ich aktywności i ich uczestnictwo w różnych fazach tworzenia produktu.
Z drugiej strony konsekwencją wkroczenia Internetu do gospodarki jest wzrost siły
klientów257, związany nie tylko z rosnącym poziomem ich ogólnej świadomości, ale
też z możliwościami oddziaływania na organizacje (te kwestie są szczegółowo analizowane w rozdziale 3)258.
2.2.3. Formy współpracy organizacji z jej dostawcami
oraz partnerami biznesowymi
Tak jak Internet, jako technologia, wpłynął na głębokie przedefiniowanie relacji firma–klient, oddziałuje on również w niezwykle istotny sposób na kształt współpracy
organizacji z jej dostawcami i partnerami biznesowymi259. Jeśli chodzi o współpracę
z dostawcami i zarządzanie łańcuchem dostaw (supply chain management)260, to mówić można o dwóch zasadniczych aspektach:
1) rozszerzeniu możliwości dotychczasowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem technologii informatycznych w tym obszarze,
2) wyłanianiu się nowych możliwości i form współpracy dzięki wykorzystaniu
technologii internetowych i narzędzi na nich opartych.
Pierwszy z nich związany jest przede wszystkim z wykorzystaniem „ugruntowanych” rozwiązań IT „ery przedinternetowej”, takich jak elektroniczna wymiana danych (EDI) oraz systemy ERP. Jeśli chodzi o EDI, to pojawienie się Internetu
dało możliwość rozszerzenia zakresu jego wykorzystania wypływającą z eliminacji
256
Dotyczy to takich rozwiązań, jak CRM Oracle salesforce.com czy też ZOHO. W tym też kontekście pojawiło się określenie CRM 2.0 (A. Maciejewski: Klient 2.0…, s. 21).
257
Warto zauważyć, iż według badań firmy konsultingowej McKinsey wśród zarządzających
przedsiębiorstwami działającymi w różnych sektorach gospodarki we wszystkich częściach świata
rozwój technologii wzmacniających siłę oddziaływania klientów, takich jak tych wykorzystywanych
do ich wzajemnej komunikacji on-line, uznawany jest za kluczowy czynnik wpływający na poziom
zyskowności przedsiębiorstwa (R. Dye, E. Stephenson: McKinsey Global Survey Results: Five Forces
Reshaping the Global Economy. „McKinsey Quarterly”. [https://www.mckinseyquarterly.com/article_
print.aspx? L2=21&L3=33&ar=2581] May 2010).
258
D. Ariely: The Customers’ Revenge. „Harvard Business Review” December 2007, s. 31-43.
259
To jest na „stronę podażową” (supply side) łańcucha wartości (J. Rayport, J. Sviokla: wyd.
cyt., s. 76).
260
Według Schary’ego i Skjøtta-Larsena pojęcie łańcucha dostaw (supply chain) oznacza zbiór
działań obejmujący daną organizację oraz przepływ materiałów, jak również innych zasobów, których
celem jest produkcja i dostarczenie produktu końcowemu odbiorcy (P. Schary, T. Skjøtt-Larsen: wyd.
cyt., s. 23).
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wspominanych wcześniej ograniczeń. Dotyczyło to przede wszystkim takich aspektów, jak wysokie koszty, niewielka elastyczność czy niedostępność dla małych
i średnich firm (podrozdział 1.3).
Można stwierdzić, że wkroczenie Internetu do gospodarki doprowadziło do rozwoju dwóch nowych form EDI opartych na jego wykorzystaniu261. Pierwsza, najprostsza, związana jest z użyciem poczty elektronicznej (mail-based EDI). W tym
przypadku partnerzy firmy korzystają z formularzy dokumentów handlowych
umieszczanych na jej stronach internetowych. Po wypełnieniu są one automatycznie
poddawane konwersji do formatu dokumentu EDI, a następnie przesyłane za pomocą
poczty elektronicznej. Bardziej rozpowszechnione, ze względu na funkcjonalność,
stało się drugie rozwiązanie, określane mianem Web-EDI, opierające się na wykorzystaniu w procesie wymiany danych przeglądarki internetowej. W tym przypadku
z jej poziomu partner wymiany wypełnia odpowiedni formularz sieciowy i wysyła
go on-line. Ta forma umożliwia tak wysyłanie, jak i odbieranie dokumentów EDI
oraz ich przeglądanie i archiwizowanie, a cały koszt wdrożenia systemu ponosi duża
organizacja. Jej partnerzy nie ponoszą praktycznie żadnych kosztów, gdyż jedynym
wymaganiem w odniesieniu do nich jest posiadanie dostępu do Internetu i dysponowanie przeglądarką internetową262.
Rozwinięciem Web-EDI jest XML/EDI263, w którego przypadku wymiana danych opiera się na wykorzystywaniu języka XML (eXtensible Markup Language),
umożliwiającego przesyłanie i przetwarzanie danych biznesowych poprzez Web
w sposób tak samo prosty, jak w przypadku języka HTML264. W rezultacie dokument
opierający się na użyciu tego języka może być automatycznie przetwarzany komputerowo, a jednocześnie wyświetlany przez przeglądarki internetowe tak samo, jak
wszystkie inne dokumenty tworzone w „klasycznym” standardzie HTML265.
Jeśli chodzi o systemy ERP, to rozwój Internetu pozwolił na znaczne rozszerzenie ich funkcjonalności z punktu widzenia relacji tak z dostawcami, jak i z odbiorcami. Tradycyjne rozwiązania tej klasy, które stały się powszechne w firmach w latach
90.266, ukierunkowane były wyłącznie na wewnętrzne procesy organizacji267. Nie
J. Palonka: Narzędzia technologii informacyjnej wykorzystywane w logistyce w e-gospodarce.
[w:] M. Pańkowska, T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.): Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2008.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2008, s. 326-327.
262
P. Dąbrowski: Nowe formy Electronic Data Interchange w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
[w:] K. Rutkowski (red.): Logistyka on-line. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002,
s. 73-82.
263
P. Schary, T. Skjøtt-Larsen: wyd. cyt., s. 314-315.
264
L. Giunipero, C. Sawchuk: E-Purchsing Plus: Changing the Way Corporations Buy. Sheridan
Books, 2000, s. 131.
265
P. Dąbrowski: wyd. cyt., s. 84,
266
Hammer określa je mianem „jednego z głównych fenomenów biznesowych lat 90.” (M. Hammer: The Agenda. New York: Crown Business, 2001, s. 73).
267
W. Cellary, S. Strykowski: Influence of electronic business technologies on supply chain transformations. [w:] R. Suomi i in. (eds.): Proceedings of the IFIP Conference on e-Commerce, e-Business,
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wspierały one jednak coraz bardziej komplikującego się łańcucha wartości organizacji przełomu ery industrialnej i postindustrialnej, rosnącej liczby funkcjonujących
w nich procesów przekraczających granice organizacyjne ani nie zaspokajały potrzeby jeszcze większej niż dotychczas synchronizacji działań pomiędzy współpracującymi w łańcuchu podmiotami268. Możliwości takie pojawiły się wraz z systemami
ERP II, które dzięki wykorzystaniu technologii internetowych stały się otwarte dla
podmiotów zewnętrznych i zorientowane na integrację zewnętrzną269. Stąd też wraz
z ich rozwojem możliwa stała się swobodna wymiana danych i informacji między
dostawcami i odbiorcami dysponującymi systemami tej klasy w oparciu o wykorzystanie przeglądarki internetowej270. W sytuacji gdy mniejsze podmioty funkcjonujące w łańcuchu dostaw nie posiadają systemu ERP II, stosowane są inne oparte na Internecie rozwiązania, umożliwiające im współpracę z tego typu systemem271.
Jednocześnie obok rozszerzenia funkcjonalności istniejących wcześniej rozwiązań, rozwój Internetu doprowadził do wyłaniania się całkowicie nowych form
współpracy w ramach łańcucha dostaw. Pierwsza z nich związana jest z tworzeniem
opartych na technologiach internetowych środowisk do zarządzania relacjami z dostawcami. Tego typu systemy kontrolowane przez nabywców (buy-side systems)272
opierają się najczęściej na wykorzystaniu intra- bądź ekstranetu i są swego rodzaju
lokalnymi rynkami elektronicznymi. Przykładem systemu pierwszego typu może
być środowisko intranetowe wdrożone we wczesnej fazie rozwoju Internetu SPIN
(Supplier Purchasing Interface Network), „unifikujące” całkowicie różne systemy
informatyczne w taki sposób, iż dane i informacje mogły przepływać swobodnie
and e-Government. Guaruja – Sao Paulo: IFIP, 2003, s. 165. Jak podkreśla Retting, jak tylko systemy
klasy ERP zaczęły rozpowszechniać się w organizacjach, pojawił się w gospodarce Internet, zmieniając sposoby prowadzenia przez nie działalności i relacje z klientami, dostawcami oraz partnerami biznesowymi, stąd też ich „klasyczna” postać przestała bardzo szybko wystarczać (C. Retting: The Trouble
with Enterprise Software. „Sloan Management Review”. 2007, Vol. 49, No. 1, s. 23).
268
M. Hammer: The Superefficient Company. „Harvard Business Review” September 2001,
s. 84-91; A. Toffler, H. Toffler: wyd. cyt., s. 62-63.
269
P. Lech: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Warszawa: Difin, 2003, s. 17-20;
P. Adamczewski: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Mikom,
2004, s. 166-167.
270
Według Hammera tak jak lata 90. to okres eliminacji „ścian” wewnątrz organizacji, tak kolejna
dekada to czas usuwania „ścian” pomiędzy przedsiębiorstwami (M. Hammer: The Agenda…, s. 167).
W pierwszym przypadku w dużym stopniu przyczynił się do tego rozwój systemów ERP, w drugim
natomiast – ERP II.
271
Przykładem tego typu rozwiązania jest internetowa aplikacja e-MAX, umożliwiająca składanie zamówień przez hurtownie i wymieniająca dane z systemem ERP producenta, tj. Philips Lighting
Poland (W. Cellary i in.: Ewolucja łańcucha dostaw w gospodarce elektronicznej. [w:] K. Rutkowski
(red.): Logistyka on-line. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 51-56; W. Cellary,
S. Strykowski: wyd. cyt., s. 171-172).
272
Wraz z rozwojem tego typu systemów wyłaniać się zaczęły również internetowe systemy
kontrolowane przez podmioty sprzedające (sell-side systems) (L. Giunipero, C. Sawchuk: wyd. cyt.,
s. 131). Przykładem tego typu rozwiązania jest wspomniany powyżej system e-MAX.
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pomiędzy różnymi siedzibami firmy Chrysler a jej dostawcami. W rezultacie system dał firmie możliwość o wiele efektywniejszego zarządzania łańcuchem dostaw
w kontekście zarządzania zapasami, współdzielenia prognoz sprzedaży i optymalizacji dostaw273. Z kolei systemem opartym na ekstranecie był wdrożony w 1996
roku w GE Light system TPN Post. Umożliwiał on działowi zaopatrzenia rozsyłanie przez Internet zapytań ofertowych, tworzonych na bazie zamówień składanych
przez klientów wewnętrznych, do dostawców rozproszonych na całym świecie274.
Jednocześnie obok rozwiązań wprowadzanych przez konkretne firmy rozwój
Internetu doprowadził do wyłonienia się jeszcze dwóch innych form. Są nimi elektroniczne platformy handlowe, funkcjonujące w oparciu o model katalogowy275,
tworzone przez grupy firm z określonej branży lub też takie należące do podmiotów
niezależnych. Wczesnym przykładem pierwszego typu podejścia był pilotażowy projekt MAG (Manufacturing Assembly Group) stworzony przez czołowe firmy amerykańskiej branży motoryzacyjnej276. Jeżeli chodzi o platformy należące do podmiotów
niezależnych, to takim rozwiązaniem z rynku polskiego jest Marketplanet.pl277.
Jeszcze inna nowa, a niezwykle istotna forma współpracy między dostawcami
a odbiorcami, oparta na Internecie, związana jest z rozwojem i coraz szerszym wykorzystaniem przez organizacje w ich łańcuchu dostaw aukcji internetowych (online bidding sites). W tym kontekście można mówić o dwóch grupach rozwiązań:
własnych poszczególnych firm lub ich grup oraz tych zarządzanych i administrowanych przez podmioty zewnętrzne278. W pierwszym przypadku organizacjom często
opłaca się tworzyć wspólne rozwiązania z konkurentami z branży, aby w rezultacie
wykreować bardziej efektywnie działający wirtualny rynek. Przykładem takiego
podejścia jest stworzony przez trzynaście linii lotniczych system Aeroxchange279.
Umożliwia on łatwą interakcję on-line pomiędzy dostawcami a odbiorcami i zakup
przez tych ostatnich tak niezbędnych im części zapasowych, jak i usług. Podobne
rozwiązania powstały również w wielu innych branżach280.
Jeśli chodzi o aukcje internetowe administrowane przez podmioty zewnętrzne
(third party), to jednym z pierwszych przykładów tego typu rozwiązań może być firTamże, s. 106.
S. Cooke i in.: The Emerging Digital Economy. [http://www.esa.doc.gov/pdf/EmergingDig.
pdf] 1998, s. 14.
275
M. Mazur, B. Włodarczyk: Elektroniczne platformy handlowe typu B2B na rynku polskim.
[w:] K. Rutkowski (red.): Logistyka on-line. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002,
s. 190-191.
276
J. Wielki: Handel elektroniczny jako czynnik stymulujący rozwój i transformację firm. „Zarządzanie – Systemy 2000” wrzesień 1999, s. 22.
277
Serwis ten funkcjonuje również jako platforma aukcyjna.
278
P. Schary, T. Skjøtt-Larsen: wyd. cyt., s. 210-211.
279
W 2001 roku dołączyło do nich czternastu dodatkowych przewoźników. Platforma ta łączy
model katalogowy i aukcyjny (Aeroxchange: Company Overview. [https://www.aeroxchange.com/
aex/aboutus_ companyoverview.jsp] 2008).
280
A. Toffler, H. Toffler: wyd. cyt., s. 322.
273
274
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ma Free Markets Online, prowadząca aukcje internetowe dla swych klientów, takich
jak United Technologies czy The Commonwealth of Pennsylvania, w oparciu o dostawców z całego świata281. Jednocześnie w ramach modelu aukcyjnego funkcjonują
internetowe aukcje odwrotne (reverse auctions), czyli takie, w których odwracają
się role kupujących i sprzedających. W tego typu aukcjach to ci drudzy konkurują
pomiędzy sobą, aby sprzedać towar lub usługę. Pionierem tego typu aukcji internetowych była założona w 1995 roku firma FreeMarkets282. Warto zauważyć, iż korzystanie z aukcji internetowych wkracza też coraz szerzej do instytucji rządowych
i samorządowych283.
Chociaż wykorzystanie różnego typu systemów wspomagających procesy zakupowe i elektronicznych platform przetargowych może być źródłem znacznej poprawy efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw w odniesieniu do najczęściej
eksponowanych wskaźników, tj. obniżania kosztów zakupów oraz redukcji czasu
potrzebnego na ich przeprowadzenie284, to jednak wpływ Internetu na łańcuch dostaw jest o wiele bardziej istotny i rozległy285. Rozwój tej globalnej sieci doprowadzać zaczął do głębokich zmian w jego funkcjonowaniu, szczególnie w kontekście
wyłaniania się nowych form współdziałania pomiędzy jego uczestnikami. Z jednej
strony rozpowszechniać się zaczęła coraz bliższa i oparta na wykorzystaniu zaawanL. Giunipero, C. Sawchuk: wyd. cyt., s. 66-68. W warunkach polskich tego typu rozwiązania
to Polska Platforma Przetargowa (http://www.ppp.pwpw.pl/), Marketplanet (http://www.marketplanet.
pl/pl/) czy Elektroniczna Platforma Przetargowa (https://www.soldea.pl/).
282
S. Tully: Going, Going, Gone! The B2B Tool That Really Is Changing The World. „Fortune
Magazine”. [http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2000/03/20/276391/index.htm]
20.03.2000.
283
B. Szkodzin: Aukcje internetowe źródłem potencjalnych korzyści dla polskiej administracji.
[w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.): Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2005. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Akademia Ekonomiczna 2005, s. 557-559.
Przykładem z tego sektora gospodarki mogą być sięgające 70% oszczędności cenowe, jakie czyni policja polska, dokonując zakupów za pośrednictwem aukcji internetowych (M. Graniszewska: Policja
umie kupować taniej. „Puls Biznesu” 17.05.2010, s. 6).
284
Te aspekty były szczególnie eksponowane w pierwszej fazie rozwoju Internetu, w kontekście
jego wpływu na łańcuch dostaw (S. Cooke i in.: wyd. cyt., s. A3-28). Jak podkreśla Lee, najlepiej funkcjonującymi łańcuchami wartości nie są te, które charakteryzują się najlepszą efektywnością w zakresie kosztów oraz szybkości funkcjonowania. Obok tych dwóch parametrów kluczowe, według niego,
są trzy inne, tj. zdolność do reakcji na krótkookresowe zmiany w podaży lub popycie (agility), zdolność dostosowania kształtu łańcucha dostaw do zmian strukturalnych na rynkach (adaptability) oraz
umiejętność tworzenia bodźców dla partnerów funkcjonujących w łańcuchu dostaw w celu polepszenia
jakości jego funkcjonowania (alignment) (H. Lee: The Triple – A Supply Chain. „Harvard Business
Review” October 2004, s. 104).
285
Nie ulega wątpliwości, iż jego oddziaływanie zaobserwować można w odniesieniu do przynajmniej czterech spośród sześciu uznanych, według wyników badań „Supply Chain Management 2010
and Beyond”, za kluczowe rezultaty (outcomes), jakich oczekuje się współcześnie od prawidłowo zaprojektowanego i funkcjonującego łańcucha dostaw, tj. redukcji kosztów, odpowiedniej elastyczności
(responsiveness), innowacyjności oraz nienaruszania równowagi ekologicznej (sustainability) (E. Davis
i in.: Outcome-Driven Supply Chains. „Sloan Management Review” 2010, Vol. 51, No. 2, s. 33-34).
281
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sowanych, oraz działających w czasie rzeczywistym, systemów wymiany danych
i informacji współpraca pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw286, pozwalająca
na o wiele elastyczniejsze działanie i znaczącą poprawę różnych wskaźników, takich
jak poziom zapasów czy czas dostawy287. Z drugiej strony wykorzystanie narzędzi
opartych na technologiach internetowych doprowadzać zaczęło do jeszcze bliższego
zacieśniania relacji pomiędzy organizacjami i ich dostawcami288 oraz przeniesienia
tych ostatnich z poziomu „zwykłych” dostawców, produkujących i dostarczających
zamawiane przez firmę komponenty, na poziom partnerów biznesowych289, ściśle
współpracujących już na etapie projektowania elementów, które mają być następnie
wyprodukowane i dostarczone290. W sytuacji rosnącego skomplikowania produktów291, skracania cykli ich życia oraz coraz większej presji rynkowej zjawiska te
występują w coraz liczniejszych branżach292.
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286
Rozwiązaniem, które zaczęło rozpowszechniać się w systemach zarządzania łańcuchami
dostaw na początku pierwszej dekady nowego milenium, jest przywołana już wcześniej (podrozdział 2.2.2) technologia RFID (P. Schary, T. Skjøtt-Larsen: wyd. cyt., s. 316-317). Jest ona oparta
na wykorzystaniu znaczników (tags), przytwierdzonych do określonych obiektów (np. palet z produktami) emitujących informacje, które mogą być sczytywane z mniejszej lub większej odległości (w zależności od typu znacznika: aktywnego lub pasywnego) i następnie wprowadzane, poprzez platformy
pośredniczące, do różnych systemów, takich jak ERP czy CRM (W. Abramowicz: wyd. cyt., s. 403407). Rozwiązania te mają duży potencjał, jeśli chodzi o wpływ na funkcjonowanie łańcucha dostaw
i integrację z rozwiązaniami wykorzystującymi Internet (B. Brewin: QuickStudy: Radio Frequency
Identification (RFID). „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/76682/Radio_
Frequency_Identification] 16.12.2002; A. Niemeyer, M. Pak, S. Ramaswamy: Smart Tags for Your
Supply Chain. „The McKinsey Quarterly”. [https://www.mckinseyquarterly.com/ Smart_ tags_for_
your_supply_chain_1347]2003, No. 4). W tym kontekście warto zauważyć, iż omawiane elektroniczne
platformy zakupowe bardzo często nie tylko oferują możliwość dokonywania zakupów, czy to w modelu katalogowym, czy też aukcyjnym, ale również dostarczają rozwiązań umożliwiających integrację
w ramach łańcucha dostaw i pełny przepływ informacji pomiędzy firmą a jej partnerami z wykorzystaniem systemów ERP, EDI czy technologii RFID. Przykładem takiego podejścia są „centra komunikacyjne” (collaboration hubs) oferowane przez działającą na rynku produktów chemicznych platformę
ChemConnect (ChemConnect: Collaboration Hubs. [http://www.chemconnect.com/hub.html] 2009).
287
Wczesnym przykładem rozwoju tego typu współpracy było współdziałanie pomiędzy firmami
Dell i Sony (J. Magretta: wyd. cyt., s. 76-77).
288
W nowoczesnych koncepcjach, takich jak frugal engineering, dostawcy traktowani są jako
„rozszerzenie” przedsiębiorstwa (extension of the enterprises) (K. Dehoff, G. Panneer, V. Sehgal: The
Importance of Frugal Engineering. „Strategy+Business”. [http://www.strategy-business.com/article
/10201?gko=24674] 25.05.2010).
289
Hammer używa w tym kontekście określenia partner-supplier (M. Hammer: The Agenda…, s. 204).
290
W odniesieniu do tego typu zjawisk Johnston i Lawrence używają określenia value-adding
partnership (R. Johnston, P. Lawrence: Beyond Vertical Integration – The Rise of the Value-Adding
Partnership. „Harvard Business Review” July-August 1988, s. 94).
291
A. Kowalczyk, B. Nogalski: Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia. Warszawa: Difin,
2007, s. 9.
292
Już we wczesnej fazie rozwoju Internetu firma Ford zwirtualizowała kluczowy dla niej element łańcucha wartości, tj. rozwój nowych produktów, i stworzyła wirtualny zespół projektowy (virtual work team), do którego włączeni zostali specjaliści z całego świata, w tym również dostawcy firmy
(J. Rayport, J. Sviokla: Exploiting…, s. 79). W rezultacie z czasem Ford stał się podmiotem, który
jedynie organizuje (orchestrates) i nadzoruje proces projektowania samochodu. Przestał on również
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Jednocześnie poza zmianami w relacjach ze stałymi podmiotami funkcjonującymi w łańcuchu dostaw i wartości rozwój Internetu doprowadził do wykreowania
całkowicie innych form poszukiwania partnerów biznesowych i współpracy z nimi.
Taką formą, która zaczęła wkraczać do organizacji wraz z rozwojem Internetu, stało
się zjawisko określane mianem crowdsourcing, związane z odwoływaniem się firmy
bezpośrednio do rynku w poszukiwaniu ad hoc partnerów biznesowych, w celu wykonania przez nich określonych zadań (np. rozwiązania konkretnych problemów),
tradycyjnie realizowanych przez własnych pracowników bądź kontrahentów293.
Po taką formę działania, opartą na wykorzystaniu Internetu, sięgają tak duże firmy,
jak Procter & Gamble294, Boeing czy DuPont i wiele innych295. Poszukują one potencjalnych współpracowników samodzielnie296 albo też korzystając z usług takich
podmiotów, jak InnoCentive297, będących pośrednikami pomiędzy organizacjami

de facto być w ścisłym tego słowa znaczeniu producentem aut, stając się raczej „producentem modułowym” (modular manufacturer), „składającym” jedynie moduły zaprojektowane i dostarczone przez
partnerów biznesowych (M. Hammer: The Agenda…, s. 204). Podobne procesy zachodzą w innych
firmach branży motoryzacyjnej, takich jak np. BMW (D. Tapscott, A. Williams: Wikinomia: o globalnej współpracy, która wszystko zmienia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
2008, s. 325-331) czy Mercedes. W przypadku tej ostatniej firmy modele klasy E budowane są na jej
zlecenie przez firmę Magna Corporation (D. Tapscott: wyd. cyt.). Wspomniane powyżej procesy
spowodowały radykalną zmianę działania firmy Boeing przy projektowaniu i wytwarzaniu modelu
787 Dreamliner w porównaniu z jego prekursorem. W przypadku modelu 777, tworzonego we wczesnych latach 90., firma projektowała 70% części, a wytwarzała 30%. Przy modelu 787 Boeing przekazał całą odpowiedzialność za projektowanie w ręce kluczowych dostawców, sam koncentrując się
na całościowej integracji i konfiguracji samolotu oraz w fazie produkcyjnej na jego końcowym montażu z dostarczonych modułów. Podstawą współpracy stało się środowisko o nazwie Global Collaborative Environment (GCE), dostępne poprzez WWW dla każdego członka zespołu pracującego nad
modelem 787, niezależnie od miejsca jego fizycznej lokalizacji (B. Stackpole: Boeing’s Global Collaboration Environment Pioneers Groundbreaking 787 Dreamliner Development Effort. „Design News”.
[http://www.designnews.com/article/13616-Boeing_s_Global_Collaboration_ Environment_Pioneers_
Groundbreaking_787_Dreamliner_Development_Effort.php] 15.05.2007; D. Tapscott, A. Williams:
wyd. cyt., s. 316-325).
293
J. Howe: The Rise of Crowdsourcing. „Wired”. [http://www.wired.com/wired/archive/14.06/
crowds_ pr.html] June 2006.
294
P&G korzysta w tym celu z witryny Connect + Development (https://secure3.verticali.net/
pg-connection-portal/ctx/noauth/PortalHome.do), poprzez którą poszukuje nowych pomysłów w praktycznie wszystkich obszarach, tj. znaków handlowych, opakowań, modeli marketingowych, rozwiązań
inżynierskich, usług biznesowych, projektowania czy też innowacji ukierunkowanych na niezaspokojone dotychczas potrzeby klientów (A. Raman: wyd. cyt., s. 80).
295
J. Howe: wyd. cyt.; R. Stephens: P&G Web 2.0 Success Story. [http://www.rtodd.com/
collaborage/2007/11/ pg_web _ 20_success_story.html] 27.11.2007; Wikipedia: List of crowdsourcing
projects. [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_crowdsourcing_projects] 6.08.2010.
296
Po takie rozwiązanie, oparte na wykorzystaniu własnej strony internetowej, sięgnęła firma
Goldcorp Inc., szukając złóż złota, których nie byli w stanie zlokalizować geolodzy w niej zatrudnieni
(D. Tapscott, A. Williams: wyd. cyt., s. 23-27).
297
InnoCentive: Welcome to InnoCentive. [http://www2.innocentive.com/] 2010.
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zgłaszającymi konkretne problemy do rozwiązania (seekers) a podmiotami dysponującymi odpowiednią wiedzą, aby je rozwiązać (solvers)298.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną grupę podmiotów, na którą wpłynął
w sposób znaczący rozwój Internetu. Tworzą ją instytucje wspomagające realizację
płatności. Poza tradycyjnymi, takimi jak banki, które zmuszone zostały do istotnej
zmiany swojego funkcjonowania już pod koniec pierwszej fazy obecności Internetu w gospodarce299, w związku z płatnościami towarzyszącymi transakcjom realizowanym on-line partnerami biznesowymi organizacji stały się całkowicie nowe
podmioty. Z jednej strony pojawiły się firmy oferujące usługi związane wyłącznie
z realizacją płatności przez Internet i mające na celu wspomaganie, w wymiarze finansowym, różnych form handlu elektronicznego. Przykładem takiego podmiotu
jest działająca globalnie firma PayPal300. Z drugiej strony istotną z tego punktu widzenia rolę często odgrywają na niektórych rynkach firmy działające w całkowicie
innych sektorach. Tak jest w warunkach polskich w przypadku operatorów telefonii
komórkowej301, którzy są „znaczącymi graczami”, jeśli chodzi o stosunkowo niewielkie płatności związane z takimi transakcjami, jak zakup elektronicznych wersji
czasopisma czy audiobooka302.
Uogólniając, można stwierdzić, że wdrożenie przedstawionych powyżej rozwiązań opartych na wykorzystaniu Internetu i narzędzi bazujących na technologiach
internetowych doprowadziło do tak głębokich, a często fundamentalnych zmian
w funkcjonowaniu całego łańcucha dostaw, a patrząc szerzej, łańcucha wartości,
iż w kontekście nowych relacji organizacji z jej dostawcami i partnerami biznesowymi oraz końcowymi użytkownikami zamiast tradycyjnego pojęcia łańcucha wartości
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298
Funkcjonuje też szereg wyspecjalizowanych serwisów, ułatwiających firmom znajdowanie
konkretnych specjalistów do wykonania określonej pracy za określone wynagrodzenie. Przykładem takiego serwisu internetowego jest OnForce, działający na rynku niezależnych profesjonalistów (freelancers) z branży IT (D. Whitford: Hired guns on the cheap. „Fortune Small Business”. [http://money.cnn.
com/magazines/fsb/fsb_ archive/2007/03/01/8402019/index.htm] 3.01.2008; OnForce: How We Work.
[http://www.onforce.com/page/buyer_how_we_work] 2010).
299
A. Nosowski: Geneza bankowości elektronicznej. [w:] A. Gospodarowicz (red.): Bankowość
elektroniczna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005, s. 21-23; W. Chmielarz: Systemy
elektronicznej…, s. 33, 69-70.
300
Powstała ona w 1998 roku, a cztery lata później przejęła ją platforma aukcyjna eBay (PayPal:
O nas. [https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/webscr? cmd=p/gen/about-outside] 2010).
301
W ich przypadku chodzi o płatności realizowane za pomocą usługi SMS Premium (W. Chmielarz, A. Nowak: Selected Mobile Payment Systems in Poland – Usability Analysis from Customers’
Point of View. [w:] A. Korowicki, B. Kubiak (eds.): ECommerce, ePayments and New Entrepreneurship. „Journal of Internet Banking and Commerce”. Ottawa: Array Development. 2010, Vol. 15,
No. 3, s. 270-271).
302
Audioteka.pl: Płatności w audioteka.pl. [http://audioteka.pl/platnosci,info.html] 2009.
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(value chain) coraz częściej mowa jest o wirtualnej integracji (virtual integration)303
łańcucha wartości lub też o wirtualnym łańcuchu wartości (virtual value chain)304.
2.2.4. Funkcjonowanie infrastruktury organizacji
Niezwykle istotnym elementem, z punktu widzenia procesu tworzenia wartości
przez organizacje, jest jej sprawnie funkcjonująca infrastruktura. W ujęciu Porterowskim pojęcie to obejmuje działania z zakresu ogólnego zarządzania, finanse,
księgowość, obsługę prawną i zarządzanie jakością, wspierające funkcjonowanie
całego procesu tworzenia wartości305. Jednocześnie częścią całościowej infrastruktury każdej organizacji jest jej infrastruktura IT.
W miarę wzrostu znaczenia technologii informatycznych w procesie tworzenia
wartości, obserwowanego już w połowie lat 80. (podrozdział 2.2.1), a nasilającego
się jeszcze bardziej w kolejnych latach ze względu na takie zjawiska, jak ograniczanie zakresu działalności oraz skupianie się na kluczowych, często bardzo wąskich,
kompetencjach, i wraz z towarzyszącym tym zjawiskom rozwojem outsourcingu
(podrozdział 1.4) rola infrastruktury IT i jej niezawodnego funkcjonowania306 stawać się zaczęła coraz bardziej istotna, a często fundamentalna, dla rosnącej liczby firm. Procesy te uległy jeszcze dodatkowemu pogłębieniu wraz z wkroczeniem
Internetu do organizacji oraz narastaniem wirtualizacji w wymiarze tak fizycznym,
jak i organizacyjnym (podrozdział 2.1.1). W wyniku tychże zjawisk wiele, a często
303
Według Della wirtualna integracja (virtual integration) oznacza takie połączenie organizacji
z jej partnerami, jakby znajdowali się wewnątrz niej (J. Magretta: wyd. cyt., s. 74). Z kolei Hammer
uważa, iż wirtualnie zintegrowana działalność biznesowa (virtually integrated business) to koncentrowanie się przez firmę na tych zadaniach, które jest w stanie wykonać lepiej niż ktokolwiek inny. Jednocześnie firma blisko współpracuje z innymi podmiotami, które również skupiają się na tym, co potrafią
wykonywać najlepiej. Rezultatem takiego modelu działania ma być dostarczenie końcowemu klientowi najlepszych efektów, jakie tak współpracujące firmy są w stanie osiągnąć. Hammer podkreśla też,
iż wirtualna integracja (virtual integration) oznacza dekonstrukcję tradycyjnie funkcjonującej organizacji i jest przeciwieństwem integracji pionowej (vertical integration), której książkowym przykładem
był stworzony przez Forda kompleks River Rouge. Nie był on tak naprawdę zakładem montażowym,
ale kompleksem przemysłowym z własną elektrownią i hutą stali, przetwarzającym surowce – rudę
żelaza, węgiel czy kauczuk pochodzący z własnych plantacji w Brazylii – w gotowe produkty, czyli
samochody (M. Hammer: The Agenda…, s. 200-202, Wikipedia: Ford River Rouge Complex. [http://
en.wikipedia.org/wiki/Ford_River_Rouge_Complex] 16.10.2010; Wikipedia: Fordlândia. [http://
en.wikipedia.org/wiki/Fordlândia] 30.10.2010). W kontekście odchodzenia przedsiębiorstw od integracji pionowej Henderson i Venkatraman posługują się pojęciem „wirtualnego zaopatrzenia” (virtual
sourcing) (J. Henderson, N. Venkatraman: wyd. cyt., s. 39-40).
304
J. Rayport, J. Sviokla: Exploiting..., s. 76-77. W literaturze pojawia się też określenie „wyspy
przedsiębiorstw” (islands of enterprises), które mogą być, dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii
informatycznych, w nowatorski sposób połączone i koordynowane (P. Schary, T. Skjøtt-Larsen: wyd.
cyt., s. 271-272).
305
V. Millar, M. Porter: wyd. cyt., s. 150; M. Porter: Przewaga konkurencyjna…, s. 72.
306
F. McFarlan, R. Nolan: Information Technology and the Board of Directors. „Harvard Business
Review” October 2005, s. 97-106.
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wszystkie elementy wspomnianej powyżej „klasycznej” infrastruktury przedsiębiorstw znalazły się poza ich granicami, stąd też w tej nowej sytuacji jej kluczowym
komponentem, spajającym całość działania coraz bardziej rozproszonego geograficznie łańcucha wartości współczesnych organizacji, stała się infrastruktura IT. Aby
uzyskać maksymalną sprawność, w warunkach rosnącej złożoności, musi ona realizować trzy niezbędne funkcje: gwarantować dostęp do informacji i wiedzy (connecting), zapewniać zdolność do integracji informacji i wspólnego korzystania z niej
(sharing) oraz umożliwiać pozyskiwanie „znaczenia” z danych (structuring)307.
Jeśli chodzi o wpływ Internetu jako technologii na funkcjonowanie infrastruktury organizacji ery postindustrialnej, w tym infrastruktury IT, to jest on niewątpliwie
wielowymiarowy. Już sam fakt dostępu do Sieci za pomocą przeglądarek pozwala
na realizację przez przedsiębiorstwa pewnych działań związanych z infrastrukturą
w sensie Porterowskim. Dotyczy to takich obszarów, jak: finanse, księgowość czy
obsługa prawna, a związane jest z możliwościami łatwego dostępu on-line do najnowszych aktów prawnych (np. dzienniki ustaw), wypełnianiem zadań związanych
z ubezpieczeniem społecznym pracowników, realizacją przelewów w sposób elektroniczny czy kontaktami z administracją publiczną308. Jednocześnie wkroczenie
Internetu do organizacji doprowadziło do rozwoju różnych rozwiązań z obszaru IT,
zmieniających w mniejszym lub większym stopniu funkcjonowanie infrastruktury
organizacji.
Jednym z rozwiązań najwcześniejszych i najdynamiczniej rozwijających się
były wspomniane już intranety, czyli prywatne sieci oparte na protokole TCP/IP,
utworzone wewnątrz organizacji i wykorzystujące tego samego typu oprogramowanie, jak w Internecie309. Wniosły one wiele możliwości, jeśli chodzi o funkcjonowanie infrastruktury organizacji w takich obszarach, jak systemy zarządzania, komunikacja pomiędzy poszczególnymi działami czy też dostęp on-line do różnorodnych
wewnętrznych materiałów. Intranety zaczęły pojawiać się w bardzo wczesnej fazie
wykorzystania Internetu przez organizacje, a pionierami ich stosowania były: Boeing, Ford, Federal Express czy AT&T310.
Drugim rozwiązaniem z obszaru IT, wspierającym funkcjonowanie różnych
elementów infrastruktury organizacji, na które w znacznym stopniu wpłynął roz-
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307
W odniesieniu do tej funkcji infrastruktury IT Haeckel i Nolan używają wyrażenia extract meaning from data. W chwili obecnej powszechnie stosowanym określeniem jest „pozyskiwanie wiedzy
z danych” (data mining). S. Haeckel, R. Nolan: wyd. cyt., s. 126.
308
Według wyników badań GUS 60,6% przedsiębiorstw wykorzystuje Internet w kontaktach
z administracją publiczną, a 76,7% korzysta z internetowych usług bankowych lub finansowych (GUS:
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach
domowych w 2009 r. [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nts_wykorz_techn_ict_w_przeds_i_gosp_ domow_w_2009.zip] 1.04.2010).
309
W przypadku gdy intranet rozszerzony jest o możliwość autoryzowanego dostępu użytkowników spoza organizacji (klientów, dostawców czy partnerów biznesowych), określa się go mianem
ekstranetu (extranet) (J. Laudon, K. Laudon: Management Information… 2002, s. 24, 276-277).
310
J. Wielki: Elektroniczny marketing…, s. 87-91.
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wój Internetu, są systemy zintegrowane. Już rozwiązania przedinternetowe klasy
ERP wniosły tu szereg możliwości. Dotyczyło to takich kwestii, jak różne aspekty
związane z ogólnym zarządzaniem przedsiębiorstwem, rachunkowością finansową, controllingiem, płacami czy zarządzaniem jakością311. Jednocześnie pojawienie
się nowej generacji tych systemów dało nowe możliwości nie tylko w kontekście
wspomnianego otwierania się ich na podmioty zewnętrzne (podrozdział 2.2.3). Rozwiązania klasy ERP II również ukazały nowe perspektywy funkcjonowania infrastruktury organizacji. Związane są one z pojawieniem się hurtowni danych312 oraz
systemów BI (business intelligence)313 opartych na ich wykorzystaniu314. Działając
na bazie takich narzędzi analitycznych jak OLAP (on-line analytical processing)
czy inteligentna eksploracja danych (data mining)315, dały one szereg możliwości
w takich obszarach, jak analiza finansowa316, zarządzanie strategiczne317 czy też bieżące zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa318. Jednocześnie rozwój Internetu
wnosi dodatkowe możliwości, jeśli chodzi o funkcjonowanie systemów BI. Związane są one z możliwościami zasilania hurtowni danych danymi i informacjami pochodzącymi z Sieci. W tym też kontekście rozwinęły się pojęcia web mining319 oraz

P. Adamczewski: wyd. cyt., s. 43-47; P. Lech: wyd. cyt., s. 23-28.
P. Adamczewski: wyd. cyt., s. 167; P. Lech: wyd. cyt., s. 28.
313
Pojęcie to pojawiło się w roku 1989 za sprawą Dresnera z firmy konsultingowej Gartner (Computerworld Executive Briefings: Intelligent Users Use Business Intelligence. „Computerworld”. [http://
www.computerworld.com/pdfs/ebrief_bi_intelligent_users_with_sas_logo.pdf] 2007).
314
A. Billewicz, G. Billewicz: Elektroniczne systemy logistyczne. [w:] C. Olszak, E. Ziemba (red.):
Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007, s. 127;
D. Konowrocka: Inteligentne ERP. „Computerworld Polska”. Raport specjalny „Rozwiązania Business
Intelligence” grudzień 2004, s. 8-9.
315
J. Surma: Business Intelligence: Systemy wspomagania decyzji biznesowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 13; C. Olszak: Systemy Business Intelligence. [w:] C. Olszak,
E. Ziemba (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2007, s. 223-229.
316
Tamże, s. 222.
317
P. Adamczewski: wyd. cyt., s. 165.
318
Warto zwrócić uwagę, iż chociaż rozwiązania klasy business activity monitoring (BAM) traktowane są przez niektórych autorów jako element systemów BI (B. Smok: Kokpit menedżerski – narzędzie wczesnego ostrzegania. [w:] W. Chmielarz, J. Turyna (red.): Komputerowe systemy zarządzania.
Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. zw. dr. hab. Jerzego Kisielnickiego.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, s. 439-446), dla innych są to całkowicie innego typu aplikacje (P. Gamdzyk: Być na bieżąco. „Computerworld Polska”. Raport specjalny „Rozwiązania Business Intelligence” grudzień 2004, s. 12-13).
319
W. Abramowicz: wyd. cyt., s. 462; C. Olszak: wyd. cyt., s. 230. W odniesieniu do eksploracji
zasobów WWW wskazuje się na trzy techniki występujące w obrębie web mining, tj. web contenet
mining, web structure mining oraz web usage mining (K. Bartuś: Eksploracja danych. [w:] C. Olszak,
E. Ziemba (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2007, s. 276-280).
311

312
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web farming320. Zwraca się także uwagę na użyteczność Internetu w udostępnianiu
zasobów hurtowni danych on-line321.
Trzecim rozwiązaniem z obszaru IT, wspomagającym funkcjonowanie różnych
elementów infrastruktury organizacji, są portale korporacyjne. Integrują one wszelkie dane generowane w organizacji w różnego typu systemach, takich jak ERP,
CRM, hurtownie danych czy innego typu aplikacje, udostępniając je użytkownikom
i umożliwiając im w ten sposób szybki dostęp do informacji oraz wiedzy322. Wspomagane są w ten sposób działania związane bezpośrednio z procesami tworzenia
wartości, jak również tymi mieszczącymi się w zakresie rozumianym jako infrastruktura organizacji. Rozwój portali korporacyjnych ściśle powiązany jest z wkroczeniem Internetu do organizacji, ponieważ są one oparte na wykorzystaniu technologii internetowych. Dostarczanie informacji i wiedzy użytkownikom odbywa się
poprzez interfejs WWW (Web-based interface), a funkcjonują one najczęściej w środowisku intranetowym organizacji323. Jednocześnie zasilane są one również danymi
i informacjami pochodzącymi z multimedialnej części Internetu, tj. Webu324. Pojawiają się też coraz większe możliwości wykorzystania i integracji w ramach portali
korporacyjnych narzędzi Web 2.0325.
Rozwój Internetu doprowadzać zaczął do jeszcze bardziej radykalnych zmian,
jeśli chodzi o funkcjonowanie infrastruktury IT oraz całej infrastruktury organizacji.
Z całkowicie odmiennym od dotychczasowego podejściem do sposobów wykorzystania technologii informatycznych przez przedsiębiorstwa wiąże się pojęcie cloud
computing. Multimedialną część Internetu, tj. WWW, traktuje się jako „chmurę”
(cloud) danych, oprogramowania oraz sprzętu, które to komponenty mogą być przez

Zwraca się uwagę na istotną różnicę pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Podczas gdy web mining
zakłada istnienie wartościowych informacji dostępnych on-line i ich eksplorację (w kontekście takich
narzędzi, jak 80legs – E. Lai: 80legs offers free version of its Web data mining tool. „Computerworld”.
[http://www.computerworld.com/s/article/9142597/80legs_offers_free_version_of_its_Web_data_mining_ tool] 22.12.2009), koncepcja web farming zakłada konieczność wcześniejszego ich przygotowania, tak aby były użyteczne w systemach business intelligence (R. Hackathorn: Web Farming. „DB2
Magazine”. [http://www.db2mag.com/summer99/ 99sp_hack.shtml] 5.11.1999).
321
W. Abramowicz: wyd. cyt., s. 466.
322
E. Ziemba: Portale korporacyjne. [w:] C. Olszak, E. Ziemba (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 344-356. Według formalnej
definicji portal korporacyjny jest to „platforma informatyczna, która integruje systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu
umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji i wiedzy (oraz ich źródeł), stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym czasie i miejscu,
w bezpieczny sposób i poprzez zunifikowany (jednolity) interfejs WWW” (tamże, s. 346).
323
E. Ziemba: Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 117, 225-231.
324
Tamże, s. 122.
325
Tamże, s. 132-138.
320
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organizacje w różny sposób „mieszane” i wykorzystywane on-line326. Wskazać
można pięć wspólnych cech charakteryzujących rozwiązania zaliczane do kategorii
cloud computing327:
1. Samoobsługowy dostęp „na żądanie” (on-demand self-service) – użytkownicy mają możliwość uzyskania samodzielnego, w dowolnym momencie, dostępu
do takich zasobów, jak moc obliczeniowa serwerów czy sieciowa powierzchnia dyskowa.
2. Różnoraki dostęp sieciowy (broad network access) – użytkownicy mogą
korzystać z zasobów „chmury” poprzez standardowe rozwiązania internetowe, wykorzystując do tego celu różnego typu urządzenia stacjonarne i mobilne.
3. Łączenie różnych zasobów (resource pooling) – wszelkiego typu „zasoby komputerowe” (computing resources) łączone są w taki sposób, by zaspokoić
potrzeby różnego typu klientów, wykorzystujących różnoraki sprzęt i oprogramowanie, oraz dynamicznie je im przydzielać, zgodnie z ich bieżącymi potrzebami.
Użytkownicy na ogół nie mają informacji na temat dokładnej lokalizacji zasobów,
z których korzystają.
4. Natychmiastowe dopasowanie (rapid elasticity) – wykorzystywane przez
użytkownika zasoby mogą być szybko dostosowane do jego bieżących, tj. rosnących lub malejących, potrzeb.
5. Mierzalność świadczonych usług (measured service) – opłaty ponoszone
przez użytkownika oparte są na wielkości rzeczywiście zużywanych przez niego
zasobów, a poziom ich wykorzystania może być przez niego monitorowany i kontrolowany.
Rosnące zainteresowanie tą formą wykorzystania technologii informatycznych328
związane jest z dwoma aspektami. Z jednej strony z możliwościami, jakie pojawiły
A. Maciejewski: Nadciąga komputerowa chmura. „Computerworld Polska” 13.05.2008,
s. 20-21. Korzystanie z poczty elektronicznej poprzez stronę WWW zamiast programu pocztowego
jest najprostszym przykładem tego typu podejścia. Użytkownik korzysta z usługi dostępnej poprzez
przeglądarkę internetową, otrzymując i wysyłając w ten sposób wiadomości, przechowuje je też jednocześnie nie u siebie na komputerze, ale na serwerze usługodawcy. Innym przykładem rozwiązania
mieszczącego się w filozofii cloud computing jest oferowana od kilku lat przez Amazon usługa związana z przechowywaniem i pobieraniem dowolnej ilości danych z dowolnego miejsca na świecie (T. Weiss: Amazon.com to offer data storage. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/
print/109584/Amazon.com_to_ offer_ data_ storage] 15.03.2006; Amazon.com: Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). [http://aws.amazon.com/s3/] 2010). Również narzędzia należące do grupy technologii Web 2.0, takie jak portale społecznościowe, dostępne są w tego typu rozwiązaniach
(T. Sullivan: Nick Carr: Jak Cloud computing zredefiniuje IT. „Computerworld Polska” 7.04.2009, s. 18-19). W kontekście traktowania World Wide Web jako „chmury” danych, oprogramowania oraz sprzętu
postrzega się go jako World Wide Computer (N. Carr: The Big Switch…, s. 113).
327
T. Grance, P. Mell: The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards
and Technology. U.S. Department of Commerce. Special Publication 800-145. [http://csrc.nist.gov/
publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf] September 2011, s. 2.
328
Według wyników badań przeprowadzonych przez Loudhouse Research w maju i czerwcu
2010 roku pośród decydentów IT w firmach amerykańskich i brytyjskich zatrudniających powyżej
326
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się wraz z Internetem, jako globalną infrastrukturą informatyczną, i z usługami internetowymi (Web services), jakie zaczęły być coraz szerzej dostępne on-line, oraz
procesami „komodytyzacji” (commoditization)329 technologii informatycznych.
Z drugiej strony czynniki, które dla wielu organizacji są niezwykle istotne, to niezadowolenie z rozwiązań, z jakich korzystają330, dążenie do większej elastyczności
w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych331, jak również chęć minimalizacji często
olbrzymich, a nieustannie rosnących kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury IT przedsiębiorstw332.
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50 pracowników 51% badanych przyznało, iż w ich przedsiębiorstwach stosowane są rozwiązania
z obszaru cloud computing w odniesieniu do pewnych sfer funkcjonowania infrastruktury IT. Oznacza
to znaczny przyrost w stosunku do wyników poprzednich badań (36%) przeprowadzonych pod koniec
2009 roku (Mimecast: Cloud Barometer Survey 2010. [https://system.netsuite.com/core/media/media.
nl?id=286702&c=601905&h= d2cde2c9f7873c9a74fe&_xt=.pdf] 22.07.2010, s. 12).
329
Takie tłumaczenie słowa commoditization zaczęło coraz bardziej upowszechniać się na rynku
polskim w kontekście procesów „upowszechnienia” technologii informatycznych i przekształcania się
ich z zasobu, który jeszcze w latach 80. był traktowany jako źródło przewagi konkurencyjnej, w „dobro powszechnego użytku” (V. Millar, M. Porter: wyd. cyt., s. 149-160; J. Chabik: Jak prąd, jak woda.
„Computerworld Polska” 7.09.2009, s. 16-17). Na procesy te pierwszy zwrócił uwagę Carr w swym
słynnym i budzącym liczne kontrowersje artykule IT Doesn’t Matter (Carr N.: IT Doesn’t Matter. „Harvard Business Review” May 2003, s. 41-49).
330
Dotyczy to m.in. systemów klasy ERP. Okazało się, że w praktyce nie spełniają one oczekiwań
wielu firm, które zdecydowały się na ich wdrożenie. Związane to jest z takimi aspektami, jak wysoki
stopień ich złożoności, często nieeliminujący systemów starszego typu (legacy systems), które miały
one zastępować, wysokie koszty (średnio 15 mln USD w przypadku dużych organizacji), jak również,
co niezwykle istotne, liczne niepowodzenia ich implementacji, szacowane na 75% (C. Rettig: wyd.
cyt., s. 23, D. Upton, B. Staas: Radically Simple IT. „Harvard Business Review” March 2008, s. 118-119). Jako przykłady tego ostatniego aspektu przytaczanych jest coraz więcej przypadków, w których
nieudane wdrożenie systemu ERP prowadziło do zachwiania funkcjonowania firm lub też nawet ich
upadłości (C. Kanaracus: SAP Project Costs Cited in Jeweler’s Bankruptcy Filing. „Computerworld”.
[http://www.computerworld.com/ s/article/9125927/SAP_project_costs_cited_in_jeweler_s_bankruptcy_filing] 14.01.2009; C. Kanaracus: Epicor ERP project sparks customer law suit. „Computerworld”.
[http://www.computerworld.com/s/article/ 9133214/Epicor_ERP_project_sparks_customer_lawsuit]
18.05.2009; C. Kanaracus: ERP woes delay wheel maker’s financial results. „Computerworld”. [http://
www.computerworld.com/s/article/ 9180641/ ERP_ woes_delay_wheel_maker_s_financial_results]
12.08.2010; C. Kanaracus: ERP woes blamed for lumber company’s bad quarter. „Computerworld”.
[http://www.computerworld.com/s/article/9195201/ERP_woes_blamed_for_lumber_company_s_bad
_quarter] 5.11.2010).
331
S. Hamm: How Cloud Computing Will Change Business. „BusinessWeek”. [http://www.businessweek.com/magazine/content/09_24/b4135042942270.htm] 4.06.2009.
332
Carr zwraca uwagę na fakt, iż przy stale wzrastających globalnie nakładach na technologie informatyczne znaczna część możliwości oferowanych przez infrastruktury IT przedsiębiorstw jest marnotrawiona (N. Carr: The Big…, s. 51). Tak jest np. w przypadku wykorzystania mocy obliczeniowej
komputerów, jak również dostępnej pojemności systemów przechowywania danych (data storage capacity) współczesnych organizacji. Według wyników badań firmy Gartner od 50% do 60% pojemności
systemów przechowywania danych przeciętnej firmy jest marnotrawione. Jeśli chodzi o komputery
osobiste, to według szacunków IBM przeciętne wykorzystanie ich mocy obliczeniowej (average capacity utilization) jest w organizacjach na poziomie 5% (N. Carr: The End of Corporate Computing. „Slo-
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Jeśli chodzi o rodzaje „chmur”, z jakich korzystać mogą organizacje, to wyróżnić
można dwa zasadnicze: publiczne (public clouds) oraz prywatne (private clouds)333.
W przypadku tych pierwszych usługodawca umożliwia użytkownikom dostęp
do takich zasobów, jak moc obliczeniowa serwerów, przechowywanie danych, infrastruktura sieciowa czy też wykorzystanie aplikacji poprzez Internet334. „Chmury” prywatne przybierają natomiast dwie formy: „chmury” wewnętrzne (internal
clouds) oraz zewnętrzne „chmury” prywatne (external private clouds). Pierwsze,
naśladując model funkcjonujący w „chmurze” publicznej, działają wewnątrz sieci
korporacyjnej (on-premises) i ich zasoby służą wyłącznie użytkownikom konkretnej organizacji. Natomiast druga forma łączy w sobie cechy „chmur” wewnętrznych
i publicznych. Funkcjonują one tak jak „chmury” publiczne, tj. poza terenem firmy
(off-premises), jednak aplikacje uruchamiane są na dedykowanych serwerach i chronione przez dostawcę usług zapewniającego bezpieczny dostęp do zasobów poprzez
wirtualną sieć prywatną (virtual private network), wydzieloną w ramach publicznej
sieci internetowej335. Oczywiście rozwiązania tego typu mają liczne zalety, związane przede wszystkim z minimalizacją kosztów czy też kwestiami elastyczności, ale
również wskazywane są wyzwania związane z takimi chociażby aspektami, jak bezpieczeństwo (szczególnie w przypadku „chmury” publicznej) czy też niezawodność
funkcjonowania336.
Ponieważ, jak wspomniano wcześniej, koncepcja cloud computing związana jest
z udostępnianiem poprzez Internet usług odnoszących się tak do oprogramowania,
jak i do sprzętu, wyróżnia się w jej ramach trzy rodzaje rozwiązań: oprogramowaan Management Review” 2005, Vol. 46, No. 3, s. 69-70). Według wyników badań przeprowadzonych
przez Centre for Economic and Business Research cloud computing ma potencjał, aby wygenerować
w latach 2010-2015 w pięciu największych gospodarkach Europy (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania) dodatkowo 763 mld euro (Centre for Economic and Business Research: The
Cloud Dividend. [http://uk.emc.com/collateral/microsites/2010/cloud-dividend/cloud-dividend-report.
pdf] December 2010).
333
Obok tych podstawowych wskazuje się jeszcze na dwa dodatkowe typy „chmur”. Pierwszy
z nich, będący pewną odmianą prywatnej, to „chmura” dostępna dla określonych społeczności (community cloud), drugi to „chmura” hybrydowa (hybryd cloud), łącząca cechy co najmniej dwóch różnych
typów (T. Grance, P. Mell: The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards
and Technology. U.S. Department of Commerce. Special Publication 800-145. [http://csrc.nist.gov/
publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf] September 2011, s. 3).
334
Staten, analityk w firmie Forrester, definiuje ten rodzaj „chmury” jako „współdzieloną infrastrukturę, opłacaną w miarę wykorzystania (J. Brodkin: Cloud computing bez tajemnic. „Computerworld Polska” 23.06.2009, s. 20-21).
335
B. Claybrook: Cloud vs. In-House: Where to Run That App? „Computerworld”. [http://www.
computerworld.com/s/article/9162542/Cloud_vs._in_house_Where_to_run_that_app_]
1.03.2010.
Przykładem takiego rozwiązania jest oferowana przez Amazon usługa Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon.com: Amazon Virtual Private Cloud. [http://aws.amazon.com/vpc/] 2010).
336
C. Waxer: Is the Cloud Reliable enough for Your Business? „Computerworld”. [http://www.
computerworld.com/s/article/339152/Can_You_Trust_the_Cloud_] 1.06.2009; M. Rzewuski: IT
w chmurze. „Computerworld Polska” 13.10.2009, s. 28-29.
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nie jako usługę (software-as-a-service – SaaS), infrastrukturę jako usługę (infrastructure-as-a-service – IaaS) oraz platformę jako usługę (platform-as-a-service
– PaaS). Zdecydowanie najpopularniejsze jest software-as-a-service, mające swe
korzenie w rozwijanej w późnych latach 90. pierwszej generacji systemów dostarczania oprogramowania on-line (online software delivery)337, określanych mianem
Application Service Provider – ASP338. W modelu SaaS klient korzysta z aplikacji
przez Internet, a firma udostępniająca ją dba o ciągłość jej działania oraz zapewnia
bezpieczeństwo. Dostawca jest też odpowiedzialny za jej rozwój oraz dostosowanie
funkcjonalności do potrzeb użytkownika. Rozliczenie za korzystanie z aplikacji odbywa się najczęściej na bazie opłaty subskrypcyjnej za liczbę korzystających z niej
użytkowników339.
Jeśli chodzi o infrastructure-as-a-service, drugie rozwiązanie występujące w ramach modelu cloud computing, to w tym przypadku organizacja korzysta
z wyposażenia należącego do usługodawcy (serwerów, powierzchni dyskowej czy
infrastruktury sieciowej), odpowiadającego za jego utrzymanie i funkcjonowanie,
a rozliczenie odbywa się najczęściej w oparciu o stopień wykorzystania zasobów
przez firmę będącą usługobiorcą (per-use basis)340.
Trzecie rozwiązanie mieszczące się w modelu cloud computing to platform-asa-service. W tym przypadku oferowane jest środowisko umożliwiające tworzenie,
rozwój i testowanie aplikacji, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych
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337
A. Dubey, D. Wagle: Delivering Software as a Service. „The McKinsey Quarterly”. [http://
www.mckinsey.de/downloads/publikation/mck_on_bt/2007/mobt_12_Delivering_Software_as_a_
Service.pdf]. Web exclusive. May 2007, s. 1.
338
J. Laudon, K. Laudon: Management… 2002, s. 194-195.
339
Osiągane w ten sposób oszczędności mogą być znaczące (A. Dubey, D. Wagle: wyd. cyt., s. 5).
Przykładem może być Nikon, który zdecydował się na wykorzystanie w obszarze zarządzania relacjami z klientami (CRM), obok posiadanego systemu SAP, działającego w modelu SaaS, rozwiązania firmy RighNow, osiągając po pierwszych trzech latach oszczędności rzędu 14 mln USD (E. Shein: Open-Source CRM and ERP: New Kids on the Cloud. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/
article/9140066/Open_source_CRM_and_ERP_ New_kids_on_the_cloud] 30.10.2009). Podobny system funkcjonowania związany był z modelem ASP. Zasadnicza różnica pomiędzy nim a SaaS polega
na tym, iż w pierwszym przypadku obsługa klienta odbywała się w osobnym systemie, posadowionym
na dedykowanym tylko dla niego serwerze, podczas gdy w drugim przypadku na pojedynczym serwerze usługodawcy mogą pracować jednocześnie systemy wielu klientów (D. Henschen: SaaS and
SOA: Together Forever. „Intelligent Enterprise”. [http://intelligent-enterprse.informationweek.com/
showArticle.jhtml;jsessionid=EPGNN5NR3UNQNQE1GHPSKHWATMY32JVN?articleID=194500
397] 1.12.2006).
340
TechTarget: SearchCloudComputing.com Definitions. [http://searchcloudcomputing.techtarget.com/ sDefinition/0„sid201_gci1358983,00.html] 2010. Z tego typu rozwiązania korzysta np. jeden
z największych dzienników amerykańskich „New York Times”. Jego zdigitalizowane i skatalogowane
archiwa, zawierające artykuły z okresu ponad stu lat, przechowywane są i udostępniane on-line przez
witrynę internetową gazety za pośrednictwem infrastruktury należącej do Amazon.com (R. Roberts,
H. Sarrazin, J. Sikes: Reshaping IT Management for Turbulent Times. „McKinsey Quarterly”. [https://
www.mckinseyquarterly.com/article_print.aspx?L2=13&L3=11&ar=2707] December 2010).
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z tworzeniem ich we własnym zakresie przez firmy. Przykładami tego typu rozwiązań są takie platformy, jak Google App Engine czy Elastic Compute Cloud, stworzona przez Amazon341.
Z koncepcją cloud computing ściśle związane jest pojęcie SOA (service-oriented architecture)342. Jest to rozwiązanie definiujące sposób integracji zróżnicowanych aplikacji w oparciu o uzgodnione formaty danych, definicje oraz protokoły.
W modelu tym za pomocą odpowiedniego oprogramowania integrującego łączone
są ze sobą źródła danych, usługi pochodzące z funkcjonujących już w firmie aplikacji (legacy appllications) z różnego typu usługami dostępnymi on-line343, tak aby
w rezultacie dostarczyć nowych funkcjonalności i lepiej zaspokajać potrzeby występujące w ramach poszczególnych procesów biznesowych. Istotnym elementem
architektury SOA, ułatwiającym korzystanie z usług, jest repozytorium usług (service repository), zawierające opis dostępnych usług344. Generalnie rzecz biorąc, idea
stojąca za tworzeniem architektury IT w duchu SOA ściśle związana jest ze wspomnianą wcześniej (podrozdział 2.1.3) koncepcją mashupów (mash-ups)345.
Warto jednocześnie zauważyć, iż oprócz niewątpliwych korzyści, jakie pojawiły
się wraz z wpływem Internetu na infrastrukturę IT, a w konsekwencji na całą infrastrukturę organizacji, ujawniły się też w tym kontekście całkowicie nowe wyzwania.
Związane są one przede wszystkim z rosnącym uzależnieniem sprawnego funkcjonowania organizacji, a w rezultacie całego łańcucha wartości, od niezawodnego do341
D. Hinchcliffe: Comparing Amazon’s and Google’s Platform-as-a-Service (PaaS) Offerings.
„ZDNet”.
[http://www.zdnet.com/blog/hinchcliffe/comparing-amazons-and-googles-platform-as-aservice-paas-offerings/166] 11.04.2008.
342
C. Kanaracus: SOA is Alive and Well, Forrester Says. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/ s/article/9214994/SOA_is_alive_and_well_Forrester_says] 23.03.2011.
343
Chodzi tu nie tylko o „duże” programy, takie jak rozwiązania w obszarze CRM oferowane
przez Salesforce.com czy inne tego typu firmy, ale również o miniaplikacje przeznaczone dla różnych
„fragmentów” procesów biznesowych, dostępne w postaci usług on-line (D. Henschen: wyd. cyt.).
Rozwiązania tego typu oferuje StrikeIron.com i dotyczą one takich obszarów, jak call center, CRM,
e-commerce, finanse oraz marketing. Przykładem takiej miniaplikacji przeznaczonej dla call center jest
Do Not Call List Verification, sprawdzająca na bieżąco, czy wybierany numer nie znajduje się w jednej
z baz danych, zastrzeżony jako ten, którego właściciel nie życzy sobie telefonów w ramach działań telemarketingowych (StrikeIron.com: Products. [http://strikeiron.com/Catalog/StrikeIronServices.aspx]
2009).
344
E. Nadhan: Service-Oriented Architecture: Implementation Challenges. „Architecture Journal”. [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480029.aspx] April 2004; P. Waszczuk: SOA – czym
jest, czym nie jest? „Computerworld Polska”. Raport specjalny „Architektura Biznesu” 22.04.2008,
s. IX.
345
A. Bilewicz: SOA bardziej sexy. „Computerworld Polska”. Raport specjalny „Architektura
Biznesu” 22.04.2008, s. II; A. Bilewicz: Czas zaakceptować zmianę. „Computerworld Polska”. Raport
specjalny „Architektura Biznesu” 22.04.2008, s. IV. W odniesieniu do architektury SOA Goldsmith
używa określenia, iż jest to „próba stworzenia wielokrotnie używalnych klocków na podstawie dostępnych zasobów” (P. Waszczuk: Więcej krótszych projektów dla biznesu. „Computerworld Polska”
6.07.2010, s. 24).
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stępu do globalnej sieci346, jak również z zagrożeniami, jakie niesie ona dla niego.
Dotyczy to coraz większej liczby organizacji, a szczególnie tych, których większość
działalności oparta jest na wykorzystaniu Internetu. W ich przypadku jakiekolwiek
przerwy w funkcjonowaniu infrastruktury IT, brak obecności on-line czy niemożność korzystania przez pracowników z narządzi internetowych uniemożliwiają prowadzenie „regularnej” działalności i prowadzą do pojawiania się natychmiastowych
strat finansowych347. Stąd też w ich przypadku zapewnienie maksymalnej odporności
infrastruktury IT na takie zjawiska, jak problemy techniczne związane ze sprzętem
lub oprogramowaniem, ataki hakerów348, zagrożenie wirusowe, przerwy w dostawie
prądu czy też błędy ludzkie, staje się absolutnym priorytetem349.
W związku z wpływem Internetu na funkcjonowanie infrastruktury IT organizacji pojawiły się jeszcze innego typu wyzwania. Jednym z podstawowych jest potrzeba zapewnienia efektywnych systemów zarządzania rosnącą ilością dokumentów elektronicznych, których znaczną część stanowi korespondencja elektroniczna,
i przechowywania ich. Aspekt ten stał się niezwykle istotny z punktu widzenia
funkcjonowania współczesnych organizacji z kilku względów. Po pierwsze, korespondencja elektroniczna jest w coraz większym stopniu podstawą ich codziennego
działania, stąd też zarządzanie nią generuje nieustannie narastające wyzwania oraz
koszty350. Związane są one m.in. z jej przechowywaniem w sytuacji, gdy zajmuje
ona coraz większą część pojemności pamięci masowej przeciętnej organizacji (sto-
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346
Business Roundtable: Growing Business Dependence on the Internet – New Risks Require
CEO Action. [http://www.businessroundtable.org/pdf/Security/BR_Internet_Business_Dependence_
Report_09252007.pdf] September 2007, s. 15.
347
Przykładem tego typu sytuacji jest awaria serwerów w centrum danych firmy Amazon, wykorzystywanych w systemie cloud computing. Spowodowała ona problemy z funkcjonowaniem witryn różnych organizacji, w tym popularnych serwisów Web 2.0, korzystających z tego rozwiązania
(S. Gaudin: Amazon Cloud Outage Staggers into Day 2. „Computerworld”. [http://www.computerworld.
com/s/article/9216083/Amazon_ cloud _outage_staggers_into_Day_2_?taxonomyId=169] 22.04.2011,
P. Thibodeau: Amazon Outage Sparks Frustration, Doubts about Cloud. „Computerworld”. [http://
www.computerworld.com/s/article/9216098/Amazon_outage_sparks_frustration_doubts_about_
cloud?source=CTWNLE_nlt_dailyam_2011-04-25] 22.04.2011).
348
Chociaż powszechnie w odniesieniu do ludzi dokonujących włamań do systemów IT w celu
dokonania przestępstwa używane jest określenie „haker” (hacker), to osoby należące do tej grupy,
określanej też mianem „białych kapeluszy” (white hat hackers), nie prowadzą działań, których celem
jest wyrządzenie szkody. To jest domeną osób nazywanych „krakerami” (crackers) lub inaczej „czarnymi kapeluszami” (black hat hackers) (M. Castells: Galaktyka Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy
Rebis, 2003, s. 52, 64; K. Mitnick, W. Simon: Sztuka infiltracji. Warszawa: Wydawnictwo Albatros,
2006, s. 11).
349
J. Wielki: Analiza wyzwań związanych z wykorzystaniem narzędzi internetowych w środowisku
pracy organizacji. [w:] T. Grabiński (red.): Wyzwania Gospodarki Elektronicznej – stan i perspektywy. Chrzanów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, 2005,
s. 273; F. McFarlan, R. Nolan: wyd. cyt., s. 101.
350
Według badań przeprowadzonych w maju i czerwcu 2010 roku 46% decydentów IT firm brytyjskich i amerykańskich uważa, iż koszty zarządzania systemami poczty elektronicznej przekraczają
korzyści związane z jej posiadaniem (Mimecast: wyd. cyt., s. 4, 9).
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rage capacity)351. Innym niezwykle istotnym aspektem jest zdolność firm do wyszukania oraz dostarczenia konkretnej korespondencji elektronicznej, np. na wezwanie
sądu, co stwarza realne ryzyko prawne352 i generuje znaczne koszty związane z samym procesem wyszukiwania353. Stąd też w tych nowych warunkach konieczne stało się stworzenie odpowiednich mechanizmów odnoszących się do funkcjonowania
infrastruktury IT i zarządzania ryzykiem z tym związanym. W tym też kontekście
pojawiło się pojęcie IT governance354, będące częścią szerszej koncepcji, określanej
mianem corporate governance355. W odniesieniu do technologii informatycznych
wypracowywane są rozwiązania dotyczące konkretnych systemów IT356, całości
funkcjonowania tego typu infrastruktury w konkretnej organizacji lub też szersze,
formułujące zasady dobrych praktyk związanych z IT w kontekście całościowych
rozwiązań z obszaru corporate governance w danym kraju357.
Warto zwrócić uwagę na kwestię wyzwań związanych z trwałością danych cyfrowych przechowywanych na różnych nośnikach. Wobec ich narastającej objętości staje się to dla współczesnych
organizacji poważnym problemem (M. Marciniak: Nietrwałe cyfrowe archiwum. „Computerworld Polska” 7.09.2010, s. 26-27).
352
J. Wielki: Analiza problemów i wyzwań związanych z wykorzystaniem poczty elektronicznej
w działalności organizacji. [w:] H. Dudycz, M. Dyczkowski, E. Niedzielska (red.): Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1044.
Wrocław: Akademia Ekonomiczna 2004, s. 231.
353
W tym kontekście pojawiło się pojęcie e-discovery, odnoszące się do wyszukiwania dokumentów elektronicznych niezbędnych w procesach sądowych. W sytuacji gdy wiele organizacji nie posiada
odpowiedniego oprogramowania, działania tego typu prowadzone są ręcznie, co skutkuje znacznymi
kosztami. W przypadku konieczności manualnego przejrzenia przez prawnika 1 GB danych zawierających korespondencję prowadzoną poprzez pocztę elektroniczną może to prowadzić do wydatków
rzędu 50 tys. USD (M. Brandel: FAQ: Changes to the Federal Rules of Civil Procedure Affect Storage Plans. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/print/303416/FAQ_Changes_to_the_Federal_Rules_of_Civil_Procedure_Affect_Storage_Plans] 8.10.2007; J. Wendt: Opinion:
10GB of E-Mail Could Cost You $1M. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/
print/9057019/Opinion_10GB_of_ e_mail_ could_cost_you_1M] 11.10.2008).
354
Według Boston Consulting Group IT governance (ład korporacyjny w obszarze IT) obejmuje „zarządzanie, procesy oraz struktury organizacyjne zapewniające, iż wykorzystanie technologii informatycznych wspiera realizację celów oraz strategii biznesowych”. W jego ramach „definiowane
są kryteria oraz standardy, dostarczane narzędzia oraz metody wspierające, jak również definiowane
są procesy IT” (D. Karagiannis: Governance for Information Technology in the Business Informatics.
„Conference for Participants of the BOC University Program Poland”. [http://www.boc-pl.com/uniprogram/wp-content/uploads/2008/03/07_prezentacja.pdf] 13.03.2008).
355
Obejmuje ona wszelkie krajowe i międzynarodowe zasady oraz wartości, niezbędne do dobrego i odpowiedzialnego zarządzania działalnością biznesową (tamże).
356
Przykładami tego typu „obszarowego” podejścia mogą być rozwiązania odnoszące się do architektury SOA (Y. Balzer: Improve your SOA project plans. [http://www.ibm.com/developerworks/
webservices/library/ws-improvesoa/] 16.07.2004; A. Szwajkajzer: SOA Governance – moda czy konieczność? „Computerworld Polska”. Raport specjalny „Architektura Biznesu” 22.04.2008, s. V).
357
Przykładem takiego rozwiązania jest amerykańska ustawa Sarbanes-Oxley Act of 2002 (U.S.
Government Printing Office: Public Law 107 – 204 – Sarbanes-Oxley Act of 2002. [http://www.gpo.
gov/ fdsys/pkg/PLAW-107publ204/pdf/PLAW-107publ204.pdf] 30.07.2002).
351
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2.2.5. Zarządzanie zasobami ludzkimi i funkcjonowanie wewnętrznego
środowiska pracy organizacji
Wkroczenie Internetu oraz narzędzi internetowych do wewnętrznego środowiska
pracy organizacji w znacznym stopniu zmieniło i nieustannie zmienia sposoby ich
funkcjonowania, niezależnie od branży czy też wielkości firm. Najważniejszym
aspektem, z punktu widzenia pracownika, stało się „otwarcie na świat”, czyli dostęp
do zasobów Internetu z komputera osobistego poprzez użycie intuicyjnej przeglądarki internetowej (desktop gateway to the world)358. Pracownik otrzymał zarazem
nowe narzędzia, bardzo ułatwiające komunikację i współdziałanie z innymi pracownikami. Niewątpliwie najważniejsza była poczta elektroniczna359. W krótkim czasie
stała się ona podstawowym narzędziem komunikacji – zarówno indywidualnej, jak
i grupowej. Jednocześnie jako forma komunikacji zbiorowej szybko zaczęła wzrastać rola instrumentu „pochodnego” – biuletynów elektronicznych. Pod koniec lat
90. w procesach komunikacji indywidualnej coraz większą rolę odgrywać zaczęły
komunikatory internetowe.
Wraz z drugą fazą rozwoju Internetu w wewnętrznym środowisku pracy organizacji zaczęły pojawiać się i „wtapiać” w nie kolejne instrumenty komunikowania
się elektronicznego. Najpierw popularność zdobywać zaczęły blogi korporacyjne,
usprawniające procesy wymiany informacji i wnoszące do nich nową jakość. Dodatkowo ich znaczenie i rolę w organizacjach wzmacniać zaczęło tworzenie w wielu
z nich, wspomnianych wcześniej (podrozdział 2.1.3), ogólnokorporacyjnych platform blogowych.
Istotnym narzędziem komunikacyjnym stawać się też zaczęły portale społecznościowe, umożliwiające wymianę informacji na poziomie indywidualnym i grupowym. W obrębie tej grupy instrumentów dużego znaczenia szybko nabrały mikroblogi (microblogs), służące do szybkiego porozumiewania się i interakcji, których
popularność w dużym stopniu wiąże się z powszechnym wykorzystaniem w wewnętrznym środowisku organizacji telefonii komórkowej, coraz bardziej przenikającej się i zazębiającej z Internetem.
Oprócz przedstawionych powyżej narzędzi opartych na technologiach internetowych coraz istotniejszym i powszechniejszym rozwiązaniem ogólnokorporacyjnym, w kontekście procesów komunikacyjnych, stają się systemy telekonferencji, a zwłaszcza ich nowa generacja, określana mianem telepresence systems360.

124

358
P. Wallace: The Internet in the Workplace: How New Technology is Transforming Work. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, s. 2.
359
McAfee wyróżnia dwie zasadnicze kategorie narzędzi IT używanych przez pracowników wiedzy w celu komunikowania się: kanały (channels) oraz platformy (platforms). Pierwsza z nich obejmuje pocztę elektroniczną i komunikatory internetowe, druga natomiast intranety, internetowe witryny
korporacyjne oraz różnego typu portale informacyjne (A. McAfee: Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration. „Sloan Management Review” 2006, Vol. 47, No. 3, s. 22).
360
Systemy te opierają się na wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu oraz transmisji obrazu
w wysokiej rozdzielczości (high definition), na bazie których budowane są sale wideokonferencyjne,

2.2. Internet a zmiany zachodzące w procesie tworzenia wartości przez organizacje

Są one szczególnie użyteczne w przypadku rozproszonych geograficznie organizacji o strukturze oddziałowej, umożliwiając bezpośrednią i efektywną współpracę
pomiędzy zespołami oraz ich członkami, niezależnie od dzielącej ich odległości.
Są też istotnym uzupełnieniem indywidualnych narzędzi komunikacyjnych dostępnych za pomocą komputera osobistego czy innego rozwiązania mobilnego (netbook,
smartphone itd.).
Jednocześnie pojawienie się nowych, intuicyjnych narzędzi dostępu do zasobów
informacyjnych oraz instrumentów komunikacyjnych powodować zaczęło dość
szybko zmiany w funkcjonowaniu wewnętrznego środowiska pracy organizacji
w odniesieniu do zaspokajania tychże potrzeb. W tym kontekście zaczęły się pojawiać ogólnokorporacyjne rozwiązania, oparte na wykorzystaniu narzędzi i technologii internetowych.
Pierwsze były wspomniane wcześniej intranety, czyli wewnątrzkorporacyjne
witryny internetowe, mające z założenia być „przyjazne” dla pracowników (welcoming home) i dostarczać im wszelkich niezbędnych w pracy informacji, wiadomości bieżących, różnych danych firmowych czy też umożliwiać prowadzenie
dyskusji361. W rzeczywistości w większości przypadków z rozwiązania, które miało
być w pewnym sensie „rewolucyjne”, stały się one sformalizowanymi, poddanymi
odgórnej kontroli, mało elastycznymi i o niewielkim stopniu użyteczności z punktu
widzenia pojedynczego pracownika platformami komunikacyjnymi, a ich rola najczęściej sprowadza się do przekazywania pewnych bieżących informacji lub zarządzeń „z góry na dół” czy też do dostępu on-line do różnego rodzaju dokumentów lub
wewnętrznych baz danych, takich jak książki z numerami telefonicznymi i adresami
poczty elektronicznej poszczególnych pracowników362.
Ponieważ w praktyce intranety w niewielkim tylko stopniu były w stanie zaspokoić wewnątrzorganizacyjne potrzeby w odniesieniu do dostępu do danych, informacji, a szczególnie wiedzy niezbędnej różnego typu pracownikom363, pod koniec
lat 90. coraz bardziej zaczęły zastępować je, wspomniane wcześniej, portale korporacyjne. Z założenia mają one pełnić o wiele szersze funkcje, a szczególnie istotne
z punktu widzenia gospodarki postindustrialnej są kwestie wspierania przez nie proumożliwiające prowadzenie spotkań w taki sposób, jakby wszystkie osoby były w nich realnie obecne.
Rozwiązania tego typu są wykorzystywane przez takie podmioty, jak Bank of America czy PepsiCo.
Najbardziej znane to Halo Telepresence Solutions, stworzone wspólnie przez HP oraz DreamWorks
oraz TelePresence firmy Cisco (M. Hamblen: Cisco, Bank of America Announce Largest Telepresence Network. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9174327/Cisco_Bank_of_
America_announce_largest_telepresence_network] 29.03.2010).
361
P. Wallace: The Internet in the Workplace…, s. 40.
362
D. Konowrocka: Firma 2.0…nie tak szybko. „Computerworld Polska” 12.02.2008, s. 9.
363
Według Davenporta i Glasera dostęp wysoko wyspecjalizowanych pracowników do najnowszej wiedzy potrzebnej im do wykonywania ich pracy jest jednym z trudniejszych problemów, z jakim
borykają się współczesne organizacje oparte na wiedzy (T. Davenport, J. Glaser: Just-in-Time Delivery
Comes to Knowledge Management. „Harvard Business Review” July 2002, s. 107-111).
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cesów zarządzania wiedzą364, która jak już wspomniano wcześniej, staje się kluczowym zasobem współczesnych organizacji. Niezwykle istotna staje się rola narzędzi
internetowych związanych z fazami tak Web 1.0, jak i Web 2.0, które wykorzystywane są we wszystkich zasadniczych obszarach zarządzania wiedzą365, tj. generowaniu, lokalizowaniu i pozyskiwaniu wiedzy, kodyfikowaniu i gromadzeniu wiedzy366
oraz udostępnianiu i dzieleniu się wiedzą367. Dotyczy to takich instrumentów, jak
wszelkiego typu i generacji wyszukiwarki internetowe (lokalizowanie i pozyskiwanie wiedzy), poczta elektroniczna i instrumenty na niej oparte oraz komunikatory
internetowe (udostępnianie i dzielenie się wiedzą), rozwiązania oparte na mechanizmach wiki (generowanie, lokalizowanie, kodyfikowanie i gromadzenie wiedzy,
udostępnianie i dzielenie się wiedzą)368, blogi (lokalizowanie i pozyskiwanie wiedzy, udostępnianie i dzielenie się wiedzą), podcasty i wideocasty (kodyfikowanie
i gromadzenie wiedzy, udostępnianie i dzielenie się wiedzą), kanały RSS (udostępnianie i dzielenie się wiedzą), światy wirtualne (generowanie, lokalizowanie, kodyfikowanie i gromadzenie wiedzy, udostępnianie i dzielenie się wiedzą), portale społecznościowe (lokalizowanie i pozyskiwanie wiedzy, udostępnianie i dzielenie się
wiedzą)369, mashupy (kodyfikowanie i gromadzenie wiedzy, udostępnianie i dzieleE. Ziemba: Projektowanie portali…, s. 117.
Jacobsen i Prusak zwracają uwagę, iż w wielu organizacjach pojęcie zarządzania wiedzą jest
synonimem poszukiwania wiedzy (knowledge searching) (A. Jacobsen, L. Prusak: The Cost of Knowledge. „Harvard Business Review” November 2006, s. 34).
366
Hansen, Nohria i Trierney zwracają uwagę, iż chociaż wiele firm stosuje strategię kodyfikacji
wiedzy (codification strategy), jako jeden z elementów zarządzania nią, po to, aby móc ją przechowywać i wykorzystywać ponownie, są takie, które stosują całkowicie odmienne podejście. Zamiast
tworzenia różnego typu rozwiązań opartych na technologiach informatycznych, służących do gromadzenia i udostępniania wiedzy, koncentrują się one na tworzeniu „ludzkich” powiązań i dialogu pomiędzy poszczególnymi pracownikami posiadającymi odpowiednią wiedzę (M. Hansen, N. Nohria,
T. Tierney: What’s Your Strategy for Managing Knowledge. „Harvard Business Review”. March-April
1999, s. 106-116). Przykładem takiego podejścia jest koncepcja „ludzkich portali” (human portals) wykorzystywana w koncernie BP (M. Hansen, B. Oetinger: Introducing T-Shaped Managers: Knowledge
Management’s Next Generation. „Harvard Business Review” March 2001, s. 107-116).
367
Warto zauważyć, iż różni autorzy w odmienny sposób przedstawiają fazy cyklu zarządzania
wiedzą, jednak w zasadniczych aspektach są one bardzo zbieżne ze sobą (T. Davenport, L. Prusak:
Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston: Harvard Business School
Press, 1998, s. 52-106; A. Jashapara: Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 15, P. Wallace: The Internet…, s. 135-156).
368
Rozwiązania takie zaczynają stawać się w wielu firmach swego rodzaju „składnicami” wiedzy
niezbędnej pracownikom. Przykładem takiej właśnie sytuacji może być firma VistaPrint, zajmująca się
dostawą materiałów biurowych. W jej przypadku stworzone w firmie rozwiązanie, oparte na mechanizmach wiki, w ciągu 18 miesięcy rozrosło się do ponad 11 000 stron podzielonych na 600 kategorii,
a głównymi twórcami zawartości stali się sami pracownicy (A. McAfee: Shattering the Myths…).
369
Firma Serena Software zachęca np. swych pracowników do tworzenia swych profili na różnego typu portalach społecznościowych, m.in. w celu ich lepszego poznania się między sobą (tamże).
Takie rozwiązania są podstawą budowania relacji i zaufania pomiędzy członkami organizacji, czym
niewątpliwie przyczyniają się do stymulowania procesów zarządzania wiedzą.
364
365
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nie się wiedzą). Wszystkie wspomniane narzędzia odgrywają ważną rolę zarówno
w samym procesie generowania nowej wiedzy, jak i w odniesieniu do niezwykle
istotnych z punktu widzenia zarządzania wiedzą procesów jej konwersji370. Warto
też zauważyć, iż w kontekście wartościowania wiedzy coraz większe znaczenie
ma wykorzystanie wspomnianej wcześniej „folksonomii” (podrozdział 2.1.3). Kategoryzowanie stron intra- czy internetowych poprzez oznaczanie ich odpowiednimi
słowami kluczowymi (czyli tzw. tagami) umożliwia łatwiejsze wyszukiwanie użytecznej wiedzy w oparciu o ocenę innych pracowników wiedzy371.
Jednocześnie wkroczenie Internetu i narzędzi opartych na wykorzystaniu technologii internetowych spowodowało głębokie zmiany w odniesieniu do stosowanych
form wykonywania pracy. Mianowicie w przypadku wielu jej rodzajów, szczególnie
tych związanych z przetwarzaniem informacji i wiedzy, czyli zadań będących w gestii pracowników wiedzy, możliwe stało się jej odmiejscowienie i realizacja poza
siedzibą firmy. W tym też kontekście w miarę rozwoju Internetu coraz ważniejsza
w wewnętrznym środowisku pracy organizacji zaczęła być koncepcja telepracy (teleworking, telecommuting)372.
Sama jej idea nie jest tak naprawdę niczym nowym i była przedmiotem rozważań w wielu organizacjach już w latach 70. XX wieku, jednak przeszkodą były
ówczesne możliwości w zakresie rozwiązań teleinformatycznych373. Dopiero wzrastająca dostępność komputerów osobistych, a w kolejnych latach różnego typu urzą370
J. Wielki: An Analysis of the Opportunities Connected with the Utilization of Web 2.0 Technologies in Knowledge Management Systems of Contemporary Organizations. [w:] H. Dudycz, M. Dyczkowski, J. Korczak (eds.): Advanced Information Technologies for Management – AITM 2009. Wrocław
University of Economics Research Papers No. 85. Wrocław: Publishing House of the Wrocław University of Economics, 2009, s. 207-215; E. Ziemba: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą
niejawną. [w:] C. Olszak, E. Ziemba (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 281-291. Konwersja wiedzy jawnej i ukrytej jest podstawową kwestią z punktu widzenia japońskiego modelu zarządzania wiedzą (I. Nonaka: The Knowledge-Creating Company. „Harvard Business Review” November-December 1991, s. 96-104, I. Nonaka,
H. Takeuchi: Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext, 2000, s. 84-95).
371
A. McAfee: Enterprise 2.0: The Dawn…, s. 25.
372
Pojęcie to definiowane jest jako „wykonywanie pracy w dowolnej lokalizacji, innej niż konwencjonalna, w której jest ona normalnie realizowana” (O. Avila, A. Larson: Telework at AT&T:
Strategy and System Thinking. University of Virginia: Daren Business Publishing. Case No UV0844.
14.03.2007, s. 1). Jak podkreśla Zuboff, rozwój „rozproszonego kapitalizmu” (distributed capitalism),
którego coraz ważniejszą częścią jest odmiejscowienie pracy i rozwój takich jej form, jak telepraca,
nie jest możliwy bez technologii internetowych i mobilnych (S. Zuboff: Creating value in the age
of distributed capitalism. „McKinsey Quarterly”. [https://www.mckinseyquarterly.com/Strategy/Strategic_Thinking/Creating_value_in_the_age_of_ distributed_capitalism_2666?gp=1] September 2010).
373
W roku 1971 Instytu Badań nad Przyszłością na podstawie badań przeprowadzonych wśród
ekspertów pracujących w czołowych firmach związanych z technologiami informatycznymi zidentyfikował pięć różnych kategorii zajęć nadających się do realizacji w warunkach domowych. Warto też zauważyć, iż już w tym okresie Hewlett-Packard, Western Electric czy inne firmy deklarowały, iż nawet
w warunkach istniejącej ówcześnie technologii spora część pracy (10-25%) mogłaby być wykonywana
w domu (A. Toffler: Trzecia fala..., s. 228-232). Według The International Telework Association and
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dzeń mobilnych, jak również łatwy dostęp do coraz szybszych łączy internetowych
powodować zaczęły pojawienie się możliwości praktycznej realizacji koncepcji telepracy na szeroką skalę. Poza tymi aspektami niezwykle istotnym czynnikiem stały
się również procesy otwierania się systemów informatycznych organizacji na otoczenie zewnętrzne, związane z pojawieniem się takich rozwiązań, jak wspomniane
wcześniej systemy klasy ERP II, pozwalające pracownikom realizującym swe zadania poza siedzibą firmy na dostęp do wszelkich bieżących, potrzebnych im do pracy
informacji374. Jednocześnie rozwój narzędzi Web 2.0 umożliwił tworzenie nowych
rozwiązań wspomagających realizację koncepcji telepracy375.
W telepracy możliwe jest wykorzystywanie dwóch grup pracowników: własnych
i tych niebędących członkami organizacji, a realizujących dla niej określone zadania
(freelancers). Chociaż rozwój tej drugiej grupy ściśle związany jest z wkroczeniem
Internetu do gospodarki, pierwsze firmy oferujące usługi nieetatowych pracowników realizujących swoją pracę w domu powstawały na wiele lat przed „erą internetową”376. Jednocześnie rozwój globalnej sieci i możliwości z tym związane spowodowały dalszy wzrost poziomu wykorzystania przez organizacje tzw. wolnych
strzelców, których w tym momencie zaczęto określać mianem e-lancers377.
W kontekście zmian związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego środowiska
pracy organizacji niezwykle istotna staje się kwestia zmian w obszarze zarządzania
zasobami ludzkimi, czyli działań organizacyjnych ukierunkowanych na przyciąganie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej378. Odnosi się to praktycznie do wszystkich funkcji związanych z tym procesem, czyli do rekrutacji, doboru, szkolenia i doskonalenia członków organizacji379.
Jeśli chodzi o rekrutację i dobór pracowników, to Internet wkroczył w ten obszar
bardzo szeroko. Organizacje szybko dostrzegły możliwości związane z umieszczaniem na swych stronach internetowych informacji o poszukiwaniu pracowników

128

Council (ITAC) rok 1972 był pierwszą znaczącą datą w historii rozwoju telepracy (O. Avila, A. Larson:
wyd. cyt., s. 1).
374
P. Lech: wyd. cyt., s. 20.
375
Przykładem może być wdrożone w Sun Microsystems środowisko wirtualne o nazwie Wonderland. Jednym z podstawowych celów jego implementacji było dostarczenie pracownikom firmy,
z których wielu pracuje wyłącznie w domu, a znaczna liczba wykonuje w ten sposób część swojej
pracy, rozwiązania usprawniającego współpracę wewnętrzną oraz ułatwiającego interakcje społeczne
(C. Lynch: Inside Sun’s Virtual World for Internal Collaboration. „CIO Magazine”. [http://www.cio.
com/article/print/171655] 11.01.2008).
376
A. Toffler: Trzecia fala..., s. 232.
377
Ze względu na poszerzający się, wraz z wkroczeniem Internetu do firm, zakres wykorzystania
przez przedsiębiorstwa telepracowników nie będących jej członkami, Laubacher i Malone postawili
tezę o wyłanianiu się nowej formy gospodarki opartej na operujących elektronicznie „wolnych strzelcach” (e-lance economy) (R. Laubacher, T. Malone: The Dawn of the E-Lance Economy. „Harvard
Business Review” September-October 1998, s. 145-152).
378
R. Griffin: wyd. cyt., s. 438.
379
R. Freeman, D. Gilbert, J. Stoner: Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 367.
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na określone stanowiska i z prowadzeniem całego procesu aplikowania o pracę
on-line380. Chociaż w początkowej fazie rozwoju Internetu uważano taką formę rekrutacji za wysoce eksperymentalną381, bardzo szybko stała się ona powszechnie
obowiązującym standardem382. Jednocześnie wraz z rozwojem środowiska elektronicznego zaczęły powstawać internetowe giełdy pracy383, a w późniejszym okresie
specjalistyczne portale społecznościowe384, które stały się miejscem poszukiwania
odpowiednich pracowników.
Internet jest też coraz powszechniej wykorzystywany w procesie weryfikacji
osób ubiegających się o pracę w organizacjach. Stosuje się do tego celu różnego
typu wyszukiwarki internetowe385, a ocenie i analizie poddawane są dane, wypowiedzi, zdjęcia czy też filmy umieszczane dobrowolnie przez ludzi. Zakres materiałów pojawiających się on-line znacznie się poszerzył w miarę wzrostu popularności
i rozwoju blogów i portali społecznościowych386, stąd też bardzo szybko również
one stały się przedmiotem zainteresowania pracowników działów HR.
Poza procesami rekrutacji i doboru pracowników Internet wkroczył w dziedzinę szkoleń on-line387. Oczywiście i tutaj pojawiły się nowe możliwości związane
z wykorzystaniem narzędzi i technologii internetowych. Podstawowa jest kwestia
380
W przypadku prowadzenia rekrutacji wewnętrznej standardem stało się umieszczanie tego
typu informacji na stronach intranetowych (J. Laudon, K. Laudon: Management…, 2002, s. 124).
381
S. Guthery: The Internet Advantage across the Corporation. [w:] M. Cronin (red.): The Internet
Strategy Handbook. Boston: Harvard Business School Press, 1996, s. 161-164.
382
eGospodarka: Rekrutacja i wybór pracowników przez Internet. [http://www.praca.egospodarka.pl/article/ articleprint/37497/-1/47] 30.01.2009. W 2010 roku dla 90% firm amerykańskich pozyskiwanie personelu za pośrednictwem Internetu było podstawową formą rekrutacji. Z kolei na rynku niemieckim 80% pracodawców udostępnia swe oferty wyłącznie on-line (eGospodarka: Rekrutacja przez
Internet w ponad 60% firm. [http://www.egospodarka.pl/article/articleprint/58266/-1/39] 22.10.2010).
383
eGospodarka: Gdzie szukać pracowników? W Internecie. [http://www.egospodarka.pl/article/
articleprint/50105/-1/39] 22.02.2010. W warunkach polskich w procesie rekrutacji internetowe giełdy
pracy wykorzystywane są przez ponad 60% przedsiębiorstw (eGospodarka: Rekrutacja przez Internet…).
384
S. Dutta, M. Fraser: When job seekers invade Facebook. „The McKinsey Quarterly”. [https://
www.mckinseyquarterly.com/When_job_seekers_invade_Facebook_2317] March 2009. Warto zauważyć, iż również portale ogólnego przeznaczenia wykorzystywane są w procesie rekrutacji. Odbywa się
to np. poprzez profile pracowników mających tam swoje konta oraz wykorzystanie specjalistycznych
aplikacji (w przypadku portalu Facebook jest to rozwiązanie o nazwie „Work with me”) (eGospodarka:
Rekrutacja i wybór…).
385
M. Brandel: Web Anonymity Can Sink Your Job Search. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/285324/Web_anonymity_can_sink_your_job_search] 26.03.2007; D. Coutu:
We Googled You. „Harvard Business Review” June 2007, s. 37-47.
386
J. Wielki: The Social and Ethical…, s. 591.
387
W tym kontekście najczęściej używanym określeniem jest „szkolenie elektroniczne”
(e-learning), które rozumiane jest jako „model nauczania wykorzystujący nowoczesne technologie
i narzędzia elektroniczne do tworzenia, dystrybucji i dostarczania danych, informacji oraz wiedzy
w celu podniesienia efektywności pracy i działań organizacji” (A. Billewicz: Szkolenia elektroniczne.
[w:] C. Olszak, E. Ziemba (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa: Wydaw-

129

2. Oddziaływanie technologii internetowych na funkcjonowanie współczesnych organizacji…

dostępności szkoleń niezależnie od miejsca i czasu, co ma niewątpliwie coraz większe znaczenie w kontekście procesów „odmiejscawiania pracy” i rosnącej liczby telepracowników. Inne ważne cechy szkoleń on-line, decydujące o ich przydatności
we współczesnych organizacjach, to: redukcja kosztów, indywidualizacja tempa nauczania czy też możliwość jego prowadzenia w trybie just-in-time388.
Narzędzia i technologie internetowe w szkoleniach on-line są wykorzystywane
w dwóch zasadniczych trybach, synchronicznym i asynchronicznym. W pierwszym
w grę wchodzą takie instrumenty, jak: audio- i wideokonferencje, sesje czatowe
(chat sessions) czy narzędzia wspólnej pracy grupowej (collaborative groupware),
np. światy wirtualne389. W drugim przypadku zastosowanie mają fora dyskusyjne
on-line, poczta elektroniczna, podcasty i wideocasty czy też instrumenty wspólnej
edycji dokumentów (collaborative document editing), np. narzędzia oparte na mechanizmach wiki390.
Jednocześnie w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi pojawiły się całkowicie nowe wyzwania związane z wykorzystaniem przez pracowników, w wewnętrznym środowisku pracy organizacji, narzędzi internetowych. Ujawniły się one
dość szybko, wraz z rozpowszechnieniem się tychże instrumentów, i dotyczą pięciu
zasadniczych aspektów:
1) ryzyka spadku produktywności pracowników,
2) zagrożeń związanych z niekontrolowanym wypływem informacji do otoczenia,
3) ryzyka prawnego,
4) zagrożeń związanych z bezpieczeństwem,
5) zagrożeń związanych z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej firmy.
W odniesieniu do pierwszego aspektu wskazać można dwa zasadnicze rodzaje
wyzwań. Najczęściej poruszany dotyczy wykorzystywania różnego typu narzędzi
internetowych, a tym samym przeznaczania części czasu pracy na działania pozazawodowe, aspekt ten ściśle związany jest z pojęciem „cyberrozluźnienia” (cyberslacking)391. Zjawisko to wkroczyło do organizacji już w pierwszej fazie rozwoju
Internetu, wraz z pojawieniem się narzędzi dostępu do jego zasobów, poczty elektronicznej, czatów internetowych, forów dyskusyjnych czy komunikatorów internetowych, a zintensyfikowało się w fazie Web 2.0, w miarę rozwoju blogów, a zwłaszcza
portali społecznościowych392. Drugi rodzaj wyzwań, jaki pojawił się wobec ryzyka
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nictwo Naukowe PWN, 2007, s. 181). W warunkach polskich w styczniu 2009 roku Internet do celów
szkoleniowych i edukacyjnych wykorzystywało 25,1% firm (GUS: Wykorzystanie… 2009 r.).
388
A. Billewicz: wyd. cyt., s. 183.
389
Używane jest też określenie immersive learning (E. Shein: wyd. cyt.).
390
P. Wallace: The Internet…, s. 198-200.
391
Szacunki dotyczące strat z tym związanych są bardzo różne, a często są to bardzo skrajne
i trudno weryfikowalne wielkości (tamże, s. 222, 227).
392
J. Wielki: Internet Technology-Based…, s. 571-572; J. Wielki: The Social and Ethical…,
s. 592-593; S. Gaudin: Study: Facebook Use Cuts Productivity at Work. „Computerworld”. [http://www.
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spadku produktywności pracowników, jest to wzrost udziału czasu poświęcanego
na czynności zawodowe związane z danym narzędziem w dziennym budżecie czasu
pracy. Kwestia ta stała się najbardziej dostrzegalna w odniesieniu do poczty elektronicznej393, doprowadzając w skrajnych przypadkach do sytuacji stawiających pod
znakiem zapytania sens wykorzystania tego instrumentu w wewnętrznym środowisku pracy organizacji394.
Jeśli chodzi o zagrożenia związane z niekontrolowanym wypływem informacji
do otoczenia, to również pojawiły się one wraz z rozwojem poczty elektronicznej
i komunikatorów, i również zintensyfikowały się wraz ze spopularyzowaniem się
blogów i portali społecznościowych. Wiążą się one przede wszystkim z ilością wysyłanej korespondencji, często w krótkim czasie, czy też rozmów prowadzonych ad
hoc z różnymi podmiotami spoza organizacji395. Co do blogów, potencjalne zagrożenia dotyczą tak tych korporacyjnych, jak również prywatnych. W jednych i w drugich
istnieje możliwość ujawnienia ważnych dla konkurentów informacji, np. o zmianach
w strategii organizacji czy rozpoczęciu prac nad nowymi projektami. Prywatne blogi
pracowników zawierają często komentarze dotyczące wewnętrznych spraw organizacji i sposobów ich funkcjonowania396. W przypadku portali społecznościowych
wyzwania związane z niekontrolowanym wypływem informacji do otoczenia wynikają przede wszystkim z kwestii ilości różnorakich informacji i materiałów umieszczanych tam przez ich użytkowników, często również związanych z ich pracą397.
Wyzwania i zagrożenia związane z ryzykiem prawnym wynikają z łatwego dostępu pracowników do różnego typu materiałów chronionych prawami autorskimi
(copyright material), ściągania ich na komputery firmowe i ich przechowywania
(muzyki, filmów czy też oprogramowania). Ta kwestia łączy się przede wszystkim
z wykorzystaniem przeglądarek internetowych, ale również narzędzi dostępu do sieci P2P398.
computerworld.com/s/article/9135795/Study_Facebook_use_cuts_productivity_at_work] 22.07.2009.
393
Według badań każdy spośród 2300 pracowników firmy Intel otrzymuje tygodniowo średnio
350 maili, a w przypadku kierowników jest to do 300 dziennie. Jednocześnie ocenili oni, iż jedna trzecia tej poczty jest całkowicie niepotrzebna (P. Hemp: Death by Information Overload. „Harvard Business Review” September 2009, s. 83).
394
Po okresie akceptacji w kontaktach zewnętrznych poczta elektroniczna szybko i powszechnie
zaczęła być wykorzystywana w komunikacji wewnętrznej (T. DeMarco, T. Lister: Peopleware. New
York: Dorset House Publishing, 1999, s. 73). Jednak z czasem zaczęło dochodzić do sytuacji, gdy menedżer otrzymuje dziennie kilkaset tego typu maili, z których duża część jest całkowicie nieistotna
(A. McAfee: Enterprise 2.0: The Dawn…, s. 27). W rezultacie są firmy decydujące się na tak radykalne kroki, jak całkowity zakaz wykorzystywania poczty elektronicznej w komunikacji wewnętrznej
(Reuters: British Company Declares War on Internal E-Mail. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/printthis/ 2003/0,4814,85174,00.html] 19.09.2003).
395
J. Wielki: Internet Technology-Based…, s. 572.
396
Tamże, s. 571-572.
397
J. Wielki: The Social and Ethical…, s. 592-593.
398
Warto zauważyć, iż w odróżnieniu od innych narzędzi internetowych instrumenty takie, jak:
Kazaa, Morpheus, Gnutella czy eMule, poza różnego rodzaju zagrożeniami i wyzwaniami nie wnoszą
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Zagrożenia związane z bezpieczeństwem organizacji wiążą się z wykorzystaniem wszelkiego typu instrumentów internetowych i dotyczą głównie kwestii infekcji systemów IT organizacji przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie
(malware), ściągane przypadkowo przez pracowników odwiedzających różnorakie
witryny, blogi czy portale społecznościowe399, poprzez przeglądarki internetowe czy
też dystrybuowane wraz z pocztą elektroniczną, poprzez komunikatory internetowe czy też pliki ściągane z sieci P2P. Ich działanie może być bardzo różnorodne
i mogą one stanowić dla organizacji bardzo poważne zagrożenie w różnych wymiarach, np. szpiegostwa gospodarczego i wypływu istotnych informacji biznesowych
związanego z działaniem oprogramowania szpiegującego (spyware)400. Innego rodzaju wyzwanie pod względem bezpieczeństwa organizacji związane jest z wykorzystaniem w środowisku pracy ogólnie dostępnych komunikatorów internetowych,
w których przypadku komunikacja odbywa się poprzez sieci publiczne, co oznacza,
iż informacje firmowe przesyłane są przez nieznane i niezabezpieczone serwery należące do osób trzecich401.
Następne wyzwania dotyczą zagrożeń związanych z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej firmy. Z jednej strony jest to kwestia różnego typu wirusów
komputerowych ściąganych przypadkowo wraz z korzystaniem przez pracowników
z wszelkiego typu narzędzi internetowych. Mogą one bardzo destrukcyjnie wpływać
na funkcjonowanie infrastruktury informatycznej, a w skrajnych przypadkach całkowicie ją unieruchomić. Problemem staje się też zajmowanie coraz większej ilości
miejsca na nośnikach masowych przez różnorakie pliki ściągane przez pracowników
czy też ograniczanie przepustowości łączy internetowych przez wysyłanie i ściąganie przez nich różnego typu coraz większych plików, nie mających żadnego związku
z wykonywaną pracą402.
Pojawienie się wymienionych zagrożeń spowodowało konieczność wprowadzenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, eliminujących je lub też minimalizujących ich skutki403. Obejmują one trzy zasadnicze grupy:
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żadnych wartości pod względem ich wykorzystania w wewnętrznym środowisku pracy organizacji.
399
Dla przykładu badania przeprowadzone przez Panda Security w lipcu 2010 roku pośród amerykańskich firm sektora MŚP wykazały, iż 33% sieci korporacyjnych zarażonych zostało złośliwym
oprogramowaniem rozpowszechnianym poprzez różnego typu portale społecznościowe (eGospodarka:
Serwisy społecznościowe groźne dla firm. [http://www.egospodarka.pl/article/articleprint/57894/-1/39]
14.10.2010).
400
J. Wielki: The Social and Ethical…, s. 592-593.
401
J. Wielki: Analiza wyzwań... 2005, s. 270.
402
J. Wielki: Internet Technology-Based…, s. 571.
403
Jak podkreśla McAfee, narzędzia internetowe, zaliczane przez niego do kategorii network
IT, to te, które są chętnie wykorzystywane przez pracowników i tym samym mało problematyczne
w fazie implementacji, wymagają jednak interwencji kierownictwa i określenia jasnych zasad użycia
(A. McAfee: Mastering the Three Worlds of Information Technology. „Harvard Business Review” November 2006, s. 147).
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1) tworzenie zasad korzystania przez pracowników z określonych narzędzi internetowych404,
2) stosowanie systemów monitorowania aktywności pracowników w przestrzeni elektronicznej,
3) blokowanie dostępu do określonych witryn czy serwisów internetowych.
Rozważania co do konieczności wprowadzania pewnych typów rozwiązań pojawiły się wraz z początkami wykorzystania Internetu przez organizacje405, jednak
rozwiązania te w pełni zaczęły się upowszechniać (szczególnie dwa pierwsze typy)
wraz z jego drugą fazą rozwoju i wkraczaniem do środowiska pracy kolejnych narzędzi. Początkowo były one stosowane w niewielkim procencie przedsiębiorstw
i dotyczyły głównie poczty elektronicznej i narzędzi dostępu do zasobów WWW406.
Z czasem bardzo szybko rozpowszechniły się i rozszerzyły swój zakres o komunikatory internetowe, blogi oraz portale społecznościowe407. Jednocześnie w szybkim
tempie przybywać zaczęło organizacji blokujących swym pracownikom dostęp
do określonych witryn lub serwisów408. Niezależnie jednak od podejścia stosowanego przez organizacje, tj. bardziej restrykcyjnego czy też liberalnego, dostrzegły one
404
W niektórych przypadkach dochodzą do tego kodeksy zachowań związane z zastosowaniem
danego instrumentu. Tak jest w przypadku firmy IBM, która sformułowała kodeks korzystania z Second Life, określający, poza kwestiami tradycyjnymi, jak nieujawnianie tajemnic firmowych, również
takie aspekty, jak wygląd awatara czy też kultura wypowiedzi (Republika WWW: Savoir Vivre w Second Life wg IBM. [http://republika.onet.pl/5636,26,1„ fabryka.html] 3.08.2007).
405
Już w bardzo wczesnej fazie obecności Internetu w organizacjach pojawiać się zaczęły rozważania dotyczące zakresu swobody pracowników w dostępie do niego (M. Bremer: Productivity, Policy,
and Internet Training Issues. [w:] M. Cronin (ed.): The Internet Strategy Handbook. Boston: Harvard
Business School Press, 1996, s. 202-203).
406
American Management Association: 2001 AMA, US News, ePolicy Institute Survey: Electronic
Policies and Practices. [http://www.epolicyinstitute.com/survey2001Summary.pdf] 2001.
407
American Management Association: 2004 Workplace E-Mail and Instant Messaging Survey.
[http://www.epolicyinstitute.com/survey/survey04.pdf] 2004; American Management Association:
2005 Electronic Monitoring & Surveillance Survey. [http://www.epolicyinstitute.com/survey2005Summary.pdf] 2005; American Management Association: 2007 Electronic Monitoring &Surveillance
Survey. [http://press.amanet.org/press-releases/177/2007-electronic-monitoring-surveillance-survey/]
28.02.2008. Badania przeprowadzone przez firmę Manpower w październiku 2009 roku w 35 krajach
świata pokazały, iż pomimo rosnącej popularności portali społecznościowych 75% firm na świecie
(a 93% w warunkach polskich) nie posiada polityki korzystania z nich przez pracowników (Manpower: Portale społecznościowe z perspektywy pracodawców – podsumowanie wyników badania. [http://
www.manpower.pl/download/raporty_manpower/portale_spolecznosciowe/portale_spolecznosciowe_z_perspektywy_pracodawcow_podsumowanie_wynikow.pdf] 2009).
408
Według badań American Management Association w firmach amerykańskich wskaźnik ten
wzrósł z poziomu 27% w 2001 do 65% w 2007 roku (American Management Association: 2007 Electronic…). Według badań przeprowadzonych w 2009 roku 54% firm amerykańskich zabrania swym pracownikom korzystania w godzinach pracy z portali społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook,
LinkedIn czy MySpace (S. Gaudin: Study: 54% of Companies Ban Facebook, Twitter at work. „Computerworld”). [http://www.computerworld.com/s/article/9139020/Study_54_of_companies_ban_Facebook _Twitter_at_work] 6.10.2009).
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bardzo szybko, iż kwestie wykorzystania narzędzi internetowych przez pracowników nie mogą być pozostawione nieuregulowane, gdyż potencjalne korzyści mogą
zostać bardzo łatwo zminimalizowane przez zagrożenia z nimi związane409.
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J. Wielki: Internet Technology-Based…, s. 574.

ROZDZIAŁ 3

PRZESTRZEŃ ELEKTRONICZNA
I JEJ ODDZIAŁYWANIE NA ORGANIZACJE
GOSPODARCZE ORAZ ICH OTOCZENIE

3.1. Pojęcie przestrzeni elektronicznej i jej komponenty
Poza oddziaływaniem pierwotnym, jako nowej technologii, Internet wpływa na
funkcjonowanie organizacji gospodarczych poprzez przestrzeń tworzącą się i nieustannie rozwijającą się wokół będącej jego podstawą, globalnej, otwartej infrastruktury sieciowej i związanych z nią narzędzi. Jest to oddziaływanie nie mniej
istotne, a zdecydowanie trudniej przewidywalne niż pierwszy typ oddziaływania.
W tym kontekście powszechnie używa się określenia cyberprzestrzeń (cyberspace). Jednak pomimo wszechobecności w różnego typu publikacjach1 jego użycie nie
do końca jest zgodne z intencją, z jaką zostało stworzone2. Dlatego wydaje się,
iż zdecydowanie bardziej uzasadnione z kilku względów jest proponowane w ni-

1
W. Mitchell: City of Bits: Space, Place and the Infobahn. Massachusetts: MIT Press, 1996,
s. 21, 109; G. Barbatsis, M. Fegan, K. Hansen: The Performance of Cyberspace: An Exploration into
Computer-Mediated Reality. „Journal of Computer-Mediated Communication” Vol. 5, Iss. 1. [http://
jcmc.indiana.edu/ vol5/issue1/barbatsis.html ] September 1999; L. Lessig: Code and Other Laws
of Cyberspace. New York: Basic Books, 1999, s. 4-5, 63-84; P. Virilio: Bomba informacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2006, s. 19; C. Lane: Naked in Cyberspace. Medford: Information Today,
2002, s. 3; R. Griffin: Management. Boston: Houghton Mifflin Company, 2005, s. 731; J. Zittrain:
Saving the Internet. „Harvard Business Review” June 2007, s. 49; N. Carr: The Big Switch. New York:
W.W. Norton & Company, 2008, s. 109; J. Unold: Teoretyczno-metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 9.
2
Po raz pierwszy użyte zostało ono w 1984 roku przez Gibsona w powieści „Neuromancer”,
określananej mianem „cyberpunkowej”. Cyberprzestrzeń pojawiła się tam jako przestrzeń, do której
bohaterowie wkraczają i w której funkcjonują dzięki użyciu odpowiedniego wyposażenia, takiego jak
specjalny chełm czy stereoskopowe trody (W. Gibson: Neuromancer. Poznań: Zysk i S-ka, 1999, s. 53,
55, 57). Analogicznie, jako synonim pojęcia „wirtualnej rzeczywistości” (virtual reality), używa tego
pojęcia Rheingold (H. Rheingold: Smart Mobs: The Next Social Revolution. Cambridge: Basic Books,
2002, s. 83-84). Tak też cyberprzestrzeń prezentowana jest w takich filmach jak „Kosiarz umysłów”
(The Lawnmower Man) czy „Kosiarz umysłów 2” (Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace). Castronova podkreśla też zbytnią ogólność tego pojęcia (E. Castronova: Synthetic Worlds: The Business
and Culture of Online Games. Chicago: The University of Chicago Press, 2005, s. 10).
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niejszej publikacji określenie przestrzeń elektroniczna (e-space)3. Z jednej strony
nawiązuje ono do wspomnianego w podrozdziale 1.5 terminu „przestrzeń rynkowa”
(marketspace), wprowadzonego w 1994 roku przez Rayporta i Svioklę dla odróżnienia od „tradycyjnego” rynku (marketplace)4. Z drugiej strony spójne jest z powszechnie używanymi i akceptowanymi określeniami, takimi jak: gospodarka elektroniczna (e-economy), biznes elektroniczny (e-business), handel elektroniczny
(e-commerce), marketing elektroniczny (e-marketing), ale również „wolni strzelcy”
działający poprzez Internet (e-lancers), elektroniczne bilety(e-tickets) czy książki
elektroniczne (e-books).
Przestrzeń elektroniczna, mimo iż sama w sobie jest z istoty niematerialna, wyłoniła się i nieustannie rozwija się na „materialnych fundamentach”, tj. fizycznych
elementach infrastruktury internetowej rozmieszczonych w konkretnych, fizycznych
miejscach na świecie (physical space)5. Z tego też powodu wszelkie zakłócenia czy
perturbacje związane z jej fizycznymi korzeniami przekładają się w sposób bezpośredni na jej funkcjonowanie oraz wszelkie operacje czy działania w niej zachodzące.
Można wydzielić dwa zasadnicze komponenty przestrzeni elektronicznej. Jej
podstawowym elementem jest przestrzeń internetowa (Internet-space), a naturalnym rozszerzeniem, ze względu na wspomniane wcześniej postępujące splatanie się
i przenikanie Internetu i telefonii, jest przestrzeń mobilna (m-space)6. Jeśli chodzi
o pierwszy komponent, to zdefiniować go można jako wirtualną przestrzeń istniejącą wokół Internetu (rozumianego jako globalna sieć komputerowa oparta na protokołach TCP/IP), w której, na bazie jego infrastruktury technicznej i z wykorzystaniem narzędzi opartych na technologiach internetowych, funkcjonują i realizują swe
cele różnorodne podmioty – firmy, instytucje czy też osoby prywatne. Jednocześnie
w tej części przestrzeni elektronicznej wyróżnić można dwa jej elementy (sub-spaPojęcie to zostało po raz pierwszy użyte przez autora w artykule, który ukazał się w materiałach
z konferencji Ethicomp 2007, a dopracowane w jego zrewidowanej wersji, która ukazała się w „Journal
of Information, Communication & Ethics in Society” (J. Wielki: Social and Ethical Aspects Connected
with E-Space Development. [w:] T. Bynum, S. Rogerson, K. Murata (eds.): Globalisation: Bridging
the Global Nature of Information and Communication Technology and the Local Nature of Human Beings. Vol. 2. Proceedings of The Nine ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical
Impacts of Information and Communication Technologies ETHICOMP 2007. Tokyo: Global e-SCM
Research Center, Meiji University, 2007, s. 634-635; J. Wielki: Social and Ethical Aspects Connected
with E-Space Development (revised version). „Journal of Information, Communication and Ethics in
Society” 2007, Vol. 5, No. 4, s. 323).
4
J. Rayport, J. Sviokla: Managing in the Marketspace. „Harvard Business Review” November-December 1994, s. 142.
5
J. Wielki: Social and Ethical… (revised version), s. 323.
6
Związane jest to z faktem, iż dostęp do rosnącej liczby usług i narzędzi internetowych odbywa
się bezpośrednio z urządzeń mobilnych i dotyczy to takich kwestii, jak korzystanie z poczty elektronicznej czy programów VoIP, przeglądanie stron internetowych, czytanie i aktualizowanie blogów, komunikowanie się za pomocą mikroblogów czy „ładowanie” (upload) różnego typu materiałów (zdjęć,
filmów) na różnego typu portale społecznościowe (Facebook, YouTube itp.). Tamże, s. 323.
3
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ces) (rys. 3.1). Pierwszy z nich, który określić można mianem przestrzeni webowej
(Web-space), jest tą częścią przestrzeni internetowej, w której funkcjonowanie, jak
również korzystanie z jej zasobów wymaga użycia dowolnej przeglądarki internetowej. Wynika to z faktu, iż w przestrzeni tej wszystkie elementy (tekst, zdjęcia,
obrazy wideo, dźwięki), narzędzia czy też usługi ją tworzące (blogi, fora dyskusyjne, podcasty, wideocasty, gry on-line, kanały RSS itd.) umieszczone są na stronach
WWW jako część określonej witryny internetowej (Web site). W przeciwieństwie
do pierwszego drugi komponent przestrzeni internetowej, który określić można
mianem przestrzeni niezwiązanej z Webem (non-web related space), jest to ta jej
część, w której funkcjonowanie nie wymaga korzystania z przeglądarki WWW, a zamiast tego oparta jest na użyciu takich aplikacji, jak klienty poczty elektronicznej,
komunikatory internetowe, programy korzystające z protokołu VoIP, ale również
starszych elementów, takich jak Usenet, IRC, Gopher czy WAIS7. Zauważyć jednocześnie należy, iż obydwie wspomniane podprzestrzenie (komponenty) są głęboko
wzajemnie powiązane i splecione (rys. 3.1).
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aplikacja
Webmail
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przestrzeń nie
związana z Webem
3
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elektronicznej
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aplikacja
Webmail

klient poczty
elektronicznej

przestrzeń
webowa

przestrzeń nie
związana z Webem

Rys. 3.1. Relacje pomiędzy komponentami przestrzeni internetowej na przykładzie poczty elektronicznej
Źródło: opracowanie własne.
Warto zauważyć, iż Unold odnosi pojęcie „cyberprzestrzeń” wyłącznie do multimedialnej części
Internetu, tj. WWW (J. Unold: Teoretyczno-metodologiczne…, s. 158).
7
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Rys. 3.2. Relacje pomiędzy komponentami przestrzeni internetowej a przestrzenią mobilną,
na przykładzie poczty elektronicznej
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 3.3. Komponenty przestrzeni elektronicznej
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Źródło: opracowanie własne.
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Tak jak wspomniano powyżej, naturalnym rozszerzeniem przestrzeni elektronicznej jest przestrzeń mobilna. Zdefiniować ją można jako wirtualną przestrzeń,
w której funkcjonowanie opiera się na wykorzystaniu określonych standardów telefonii komórkowej (np. GSM lub UMTS) i użyciu urządzeń mobilnych, takich
jak telefony komórkowe czy smartfony. Łatwo dostrzegalne jest jej powiązanie
z poszczególnymi komponentami przestrzeni internetowej i zależność pomiędzy
nimi – ta sama zależność dotyczy obydwu jej elementów oraz przestrzeni mobilnej
(rys. 3.2). Całościowo przestrzeń elektroniczna i jej komponenty przedstawione zostały na rys. 3.3.

3.2. Przestrzeń elektroniczna jako nowy element
otoczenia współczesnych organizacji
3.2.1. Zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji
Niezwykle istotnym elementem, z punktu widzenia funkcjonowania każdej organizacji i jej sukcesu rynkowego, jest otoczenie, w którym działa, i zmiany w nim zachodzące. Jest ono zbiorem różnorakich, mniej lub bardziej przewidywalnych
w swym zachowaniu podmiotów, czynników i sił mogących stwarzać szanse budowania przewagi konkurencyjnej i dalszego rozwoju, jak również stanowić zagrożenie dla jej przyszłej egzystencji. Z tego właśnie względu umiejętność analizy i zrozumienia oraz właściwa ocena całości zjawisk zachodzących w otoczeniu oraz ich
dynamiki jest sprawą kluczową dla każdej organizacji.
W miarę rozwoju cywilizacyjnego i dokonującego się postępu technologicznego
otoczenie organizacji coraz bardziej się komplikuje. Pojawiają się w nim zupełnie
nowe elementy, podmioty i siły, dynamika dokonujących zmian staje się coraz większa, a ich kierunki bardzo trudno przewidzieć. Niezwykle istotne zmiany w otoczeniu
współczesnych organizacji zaczęły dokonywać się w okresie ostatnich kilkunastu lat
za sprawą gwałtownego postępu w sferze technologii informatycznych. Szczególnie
znamienny stał się rozwój Internetu i zainteresowanie nim jako platformą biznesową
oraz wyłanianie się wokół niego skomplikowanej i charakteryzującej się dużą dynamiką i do końca nieprzewidywalnej przestrzeni elektronicznej. Przestrzeni, w której
działają nie tylko dostawcy i partnerzy biznesowi firm, ich konkurenci, coraz potężniejsi i z roku na rok bardziej świadomi oraz wymagający klienci, w której ujawniają się najróżniejsze produkty substytucyjne i w której zaistnieć mogą o wiele łatwiej
niż kiedykolwiek wcześniej nowi oferenci.
Wraz z krystalizowaniem się gospodarki postindustrialnej i rozwojem gospodarki elektronicznej, jako jej coraz bardziej znaczącego komponentu, coraz wyraźniej
widać, iż jest to również przestrzeń, w której operuje wiele innych podmiotów, nie
do końca identyfikowalnych, trudnych do uchwycenia, a realizujących swe cele oraz
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wywierających realny i coraz większy wpływ na funkcjonowanie organizacji. Czynniki te stały się zalążkiem niezwykle istotnych zmian, jakie zaczęły dokonywać się
w otoczeniu biznesowym współczesnych organizacji. Stąd też kluczowym aspektem, z punktu widzenia funkcjonowania współczesnych organizacji – i to wszystkich, niezależnie od tego, czy wykorzystują Internet w swojej działalności biznesowej, czy też nie – jest zrozumienie sposobów oddziaływania elementów, podmiotów
oraz sił operujących w przestrzeni elektronicznej i uwzględnienie ich w dokonywanej przez nie analizie otoczenia.
Klasyczna analiza otoczenia organizacji koncentruje się przede wszystkim
na tym, co dzieje się i jakie zachodzą zmiany poza jej granicami, czyli na środowisku zewnętrznym przedsiębiorstwa. Stosując takie podejście, Steinmann i Schreyögg wyodrębniają dwa poziomy otoczenia. W ramach pierwszego analizowane jest
otoczenie określane przez nich mianem dalszego, czyli takie, którego elementy
kształtują ogólne uwarunkowania funkcjonowania organizacji na danym rynku czy
też w określonym sektorze. W jego obrębie wyróżnia się pięć komponentów, które
wywierają lub wywierać mogą najbardziej znaczący wpływ: otoczenie makroekonomiczne, technologiczne, polityczno-prawne, socjokulturowe oraz otoczenie naturalne. W ramach drugiego poziomu analizy uwaga koncentrowana jest na otoczeniu
określanym mianem bliższego, czyli tym, którego elementy najistotniejsze są z punktu widzenia domeny działania organizacji8. W ujęciu Steinmanna i Schreyögga podstawowymi czynnikami jest pięć sił wskazywanych przez Portera9 jako najważniejsze w kontekście kształtowania poziomu konkurencji w danej domenie: siła przetargowa dostawców i odbiorców, poziom rywalizacji pomiędzy działającymi konkurentami, zagrożenie produktami lub usługami substytucyjnymi oraz zagrożenie
ze strony nowych oferentów10.
Podobnie na kwestię sił działających w otoczeniu organizacji i ich analizę spogląda Griffin, wyróżniając jednak dodatkowo obok otoczenia zewnętrznego również
wewnętrzne, którego elementami są właściciele, zarząd firmy, jej pracownicy, kultura organizacyjna oraz fizyczne środowisko pracy (physical work environment)11.
W jego ujęciu otoczenie zewnętrzne składa się z dwóch części: otoczenia ogólnego
(general environment) oraz otoczenia celowego (task environment). Griffin, podobG. Schreyögg, H. Steinmann: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 116-133.
9
M. Porter: The Five Competitive Forces That Shape Strategy. „Harvard Business Review” January 2008, s. 80.
10
Dodatkowym, szóstym, elementem w ich ujęciu są stosunki przemysłowe i państwo
(Schreyögg G., Steinmann H.: wyd. cyt., s. 126, 132).
11
Warto zauważyć, iż we wcześniejszych wydaniach swej książki w otoczeniu wewnętrznym
autor wskazuje tylko trzy jego elementy: zarząd, pracowników oraz kulturę organizacyjną. Tak jest
w przypadku polskiego wydania z roku 2001, opartego na czwartej edycji amerykańskiej z roku 1993
(R. Griffin: Management... 2005, s. 75; R. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 102).
8
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nie jak Steinmann i Schreyögg, wyróżnia kilka komponentów otoczenia ogólnego, określając je mianem wymiarów (dimensions): wymiar ekonomiczny, wymiar
technologiczny, wymiar socjokulturowy, wymiar polityczno-prawny oraz wymiar
międzynarodowy. Jeśli natomiast chodzi o otoczenie celowe, to obejmuje ono: konkurentów, klientów, dostawców, partnerów strategicznych oraz regulatorów. Wskazywane są dwa rodzaje regulatorów. Pierwszy z nich to ustanawiane przez rządy
agencje regulacyjne (regulatory agencies), tworzące regulacje dotyczące różnych
sfer działalności biznesowej organizacji. Drugi natomiast to różnego typu grupy
interesów (interest groups), tworzone przez ich członków, aby podejmować próby
oddziaływania na firmy dla własnych celów12.
Innym podejściem, które zaczęło zdobywać popularność w drugiej połowie lat
80., jest analiza otoczenia z punktu widzenia zaproponowanej przez Freemana teorii
stakeholder. W otoczeniu wydziela się dwa elementy: środowisko o oddziaływaniu
pośrednim oraz bezpośrednim. Kluczowe w tej analizie jest środowisko o oddziaływaniu bezpośrednim, składające się z różnego typu interesariuszy (stakeholders)13.
Ze względu na swe „usytuowanie” interesariusze dzieleni są na dwie grupy: wewnętrznych oraz zewnętrznych. Pierwsza obejmuje pracowników, udziałowców14
oraz rady nadzorcze, w skład drugiej wchodzą: klienci, konkurenci, dostawcy, instytucje finansowe, związki zawodowe, władze państwowe, media oraz grupy szczególnych interesów15. Jeśli natomiast chodzi o środowisko o oddziaływaniu pośrednim, to w ujęciu Freemana kształtuje ono ogólne warunki i klimat funkcjonowania
organizacji i obejmuje zmienne społeczne, techniczne, ekonomiczne czy polityczne.
Należy zauważyć, iż mogą się one w określonych warunkach przekształcić w elementy o oddziaływaniu bezpośrednim16.
Podobnie jak w przypadku otoczenia wewnętrznego, również w odniesieniu do otoczenia celowego występują różnice pomiędzy powyżej wspomnianymi wydaniami. Wcześniejsze zawiera dwa
dodatkowe elementy: związki zawodowe oraz właścicieli (R. Griffin: Management… 2005, s. 75;
R. Griffin: Podstawy zarządzania… 2001, s. 102).
13
W literaturze polskiej pojawiły się różne próby tłumaczenia pojęcia stakeholder. Penc używa określenia „klientela” (J. Penc: Leksykon biznesu. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet, 1997,
s. 412), natomiast w publikacji Kostery pojawia się termin „aktorzy i oddziaływacze” (M. Kostera:
Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996, s. 165). Tłumaczenie, które przyjęło się i jest powszechnie stosowane, to „interesariusze”, zaproponowani przez
Kwiatkowskiego (J. Freeman, D. Gilbert, J. Stoner: Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, 2001, s. 79).
14
W przeciwieństwie do shareholder theory z punktu widzenia stakeholder theory udziałowcy
czy też akcjonariusze (shareholders) są tylko jedną z wielu grup interesariuszy, której oddziaływanie
i interesy brane są pod uwagę (J. Smith: The Shareholders vs. Stakeholders Debate. „Sloan Management Review” 2003, Vol. 44, No. 4, s. 86).
15
J. Freeman, D. Gilbert, J. Stoner: wyd. cyt., s. 79-88. Warto zauważyć, iż wraz rozwojem teorii
stakeholder inni autorzy proponują swoje własne taksonomie tak interesariuszy, jak też ich „składu”
(R. Clement: The Lessons from Stakeholder Theory U.S. Business Leaders. „Business Horizons” 2005,
No. 48, s. 256; C. Bodwell, S. Grawes, S. Waddock: Responsibility: The New Business Imperative.
„Academy of Management Executive” 2002, Vol. 18, No. 2, s. 134).
16
J. Freeman, D. Gilbert, J. Stoner: wyd. cyt., s. 79-80.
12
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W kontekście analizy otoczenia warto zaznaczyć, iż pomimo oczywistego faktu
wkroczenia Internetu do gospodarki i codziennej rzeczywistości współczesnych organizacji znaczące publikacje dotyczące tak całościowych kwestii związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami lub też ich określonymi obszarami, ukazujące się
przez wiele lat od początku rewolucji internetowej, nie uwzględniają w ogóle lub też
biorą pod uwagę w bardzo ograniczonym zakresie zagadnienia oddziaływania przestrzeni elektronicznej i działających tam sił oraz podmiotów w kontekście wpływu
środowiska zewnętrznego na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dzieje się tak pomimo powszechnego dostrzegania oddziaływania Internetu w odniesieniu do różnych
obszarów i procesów związanych z działaniem firm17.
3.2.2. Przydatność teorii stakeholder w analizie zmian dokonujących się
w otoczeniu organizacji
Jako że współczesna rzeczywistość gospodarcza jest coraz bardziej skomplikowana
i coraz mniej jednoznaczna w porównaniu z sytuacją sprzed wkroczenia do niej Internetu, spoglądanie na otoczenie organizacji w sposób tradycyjny i posługiwanie
się w tym kontekście wyłącznie tradycyjnymi kategoriami, takimi jak: dostawcy,
klienci czy konkurenci, coraz mniej przystaje do wyłaniającego się jej nowego obrazu18. Dynamika dokonujących się zmian jest tak duża, a przynależność do poszczególnych powyższych grup tak płynna19, i często trudno definiowalna20, iż niezbędne
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17
Na przykad Griffin w swej znanej i cenionej od lat monografii w odniesieniu do otoczenia zewnętrznego postrzega Internet wyłącznie w kontekście wymiaru technologicznego otoczenia ogólnego, jako technologię wkraczającą do wszelkich obszarów działalności biznesowej (R. Griffin: Management…, s. 77).
Podobnie spogląda na tę kwestię Kotler, który pomimo głębokiej przebudowy swego „klasycznego” podręcznika Marketing Management (wyd. 11), związanej z uwzględnieniem wpływu na procesy marketingowe Internetu i gospodarki elektronicznej, w sposób „tradycyjny” spogląda na otoczenie organizacji i siły
tam działające (P. Kotler: Marketing Management. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003, s. 15).
18
Przykładem dostrzegania tego typu przemian jest uaktualnienie definicji marketingu, przeprowadzone w roku 2004, czyli po raz pierwszy od prawie 20 lat, przez Amerykańskie Stowarzyszenie
Marketingowe (American Marketing Association). Nowa definicja w odróżnieniu od wcześniejszych
posługuje się pojęciem interesariuszy (stakeholders) (S. Hunt: Foundations of Marketing Theory. New
York: M.E. Sharpe, 2002, s. 8-17, D. Peppers, M. Rogers: AMA Redefines Marketing: Surprise – It’s All
About the Customer. „Insight 1to1”. [http://www.peppersandrogersgroup.com] 6.11.2004).
19
Coraz częściej przedsiębiorstwa postrzegane przez daną organizację jako neutralne stają się
praktycznie z dnia na dzień jej konkurentami. Tak było np. w przypadku firmy Toyota, która jako wiodący producent samochodów posiadała, podobnie jak wiele innych firm tej branży, instytucję bankową zajmującą się kredytami samochodowymi, tj. Toyota Bank. W roku 2007, tworząc Toyota Bank
Polska, stała się konkurentem dla innych banków na całkowicie dla niej nowym rynku uniwersalnych
elektronicznych usług bankowych, ukierunkowanych tak na odbiorców indywidualnych, jak i korporacyjnych (Autoflesz.pl: Wdrożenie bankowości elektronicznej w Toyota Bank Polska SA [http://www.autoflesz.pl/artykuly/636,Wdrozenie_bankowosci_elektronicznej_w_Toyota_Bank _ Polska_SA.html].
28.03.2007). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku mBanku, który z instytucji wyłącznie finansowej stał się również wirtualnym operatorem sieci komórkowej, wyrastając na konkurenta dla innych
instytucji „tradycyjnie” działających w tym sektorze rynku (eGospodarka.pl: mBank mobile – wirtualny operator komórkowy. [http://www.egospodarka.pl/article/articleprint/19110/-1/38]. 14.12.2006).
20
Na przykład firma Foxconn jest równocześnie dostawcą czy też partnerem biznesowym takich organizacji, jak: Apple, Intel, Sony, Nintendo, Motorola, Dell, produkując jednocześnie dla każ-
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staje się spojrzenie na siły oddziałujące poprzez otoczenie organizacji w sposób
o wiele szerszy. Dodatkowo całość obrazu komplikuje obecność różnorakich podmiotów, które albo wyłoniły się wraz z rozwojem przestrzeni elektronicznej21, albo
też „urosły w siłę” w nowej rzeczywistości22.
Niewątpliwie szansę na całościowe spojrzenie, uwzględniające nową sytuację
rynkową, daje wykorzystanie w tego typu analizie teorii stakeholder23, z uwzględnieniem w jej ramach – poza tradycyjnie przywoływanymi grupami interesariuszy
– podmiotów i sił działających w przestrzeni elektronicznej24. O jej przydatności
i adekwatności w odniesieniu do współczesnej rzeczywistości gospodarczej decyduje kilka istotnych elementów. A mianowicie:
– zdecydowanie szersze i bardziej otwarte, w porównaniu z innymi podejściami,
spojrzenie na kwestie oddziaływania otoczenia, ze względu na wykorzystanie
w niej, w kontekście podmiotów wpływających na organizację, niezwykle pojemnego i elastycznego pojęcia interesariuszy,
– większa adekwatność w odniesieniu do obecnej rzeczywistości rynkowej,
z punktu widzenia dynamiki dokonujących się zmian,
– holistyczne (całościowe) spojrzenie na organizację i jej otoczenie, wynikające
z systemowego prowadzenia analizy,

dej z nich takie znane na całym świecie produkty, jak: iPod, iPhone, MacBook (Apple), płyty główne z chipsetami (Intel), PlayStation 2 i PlayStation 3 (Sony), Wii (Nintendo), Xbox 360 (Microsoft),
telefony komórkowe (Motorola), komputery osobiste i laptopy (Dell) (Wikipedia: Foxconn. [http://
en.wikipedia.org/wiki/Foxconn] 24.09.2011). Jednocześnie może ona w każdym momencie stać się
konkurentem dla każdej z nich, wchodząc na rynek z własnym produktem.
21
Dotyczy to takich nowych podmiotów o olbrzymiej sile oddziaływania, które nie mieszczą się
w żadnej z dotychczas wymienianych w ramach analizy otoczenia kategorii, jak wyszukiwarki internetowe (np. Google) czy też różnego typu portale społecznościowe (np. YouTube lub digg.com), czy
serwisy takie jak Wikileaks.
22
Do grupy tej zaliczyć można np. pojedynczych ludzi niebędących ani klientami, ani innego typu interesariuszami, w klasycznym rozumienia tego pojęcia, czy też byłych pracowników poszczególnych firm.
23
Warto zauważyć, iż teoria ta stosowana jest w odniesieniu do różnych aspektów związanych
z funkcjonowaniem organizacji, takich jak zarządzanie i strategia korporacyjna, społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility), społeczny wynik funkcjonowania organizacji
(corporate social performance), społeczne reagowanie organizacji (corporate social responsiveness)
(A. Friedman, S. Miles: Stakeholders: Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2006,
s. 21-25). W niniejszej monografii wykorzystana ona jest w kontekście, w jakim spopularyzował
ją w swej publikacji z 1984 roku Freeman, tj. zarządzania strategicznego.
24
Konieczność szerszego niż dotychczas spojrzenia na funkcjonowanie organizacji i budowanie
przez nie przewagi strategicznej oraz wyjścia poza „klasyczny” łańcuch wartości i pięć sił konkurencyjnych dostrzegł również Porter. Zauważając, wspólnie z Kramerem, rosnącą rolę interesariuszy,
głównie zewnętrznych, ale również wewnętrznych, takich jak pracownicy, dostrzega on konieczność
włączenia punktu widzenia teorii stakeholder do analizy strategicznej (M. Kramer, M. Porter: Strategy
& Society. The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. „Harvard
Business Review” December 2006, s. 78-92).
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–

wielowymiarowość analizy, uwzględniającej różne aspekty relacji z interesariuszami i wynikające z tego konsekwencje z punktu widzenia zarządzania organizacjami.
Chociaż stakeholder theory Freemana25 pochodzi z roku 1984, to koncepcja „interesariuszy” (stakeholders) jest o dwie dekady wcześniejsza, a jej korzenie są dużo
starsze, wywodzą się z takich obszarów jak planowanie organizacyjne, podejście
systemowe, społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility)
oraz teoria organizacji26. Koncepcja interesariuszy pojawiła się w roku 1963 w wewnętrznym memorandum Stanford Research Institute (SRI), w którym stakeholders
byli określani jako „te grupy, bez których wsparcia organizacja przestałaby istnieć”27.
W ujęciu tym obejmowały one akcjonariuszy (shareowners), pracowników, klientów, dostawców, pożyczkodawców (lenders) oraz społeczeństwo (society)28. Z dzisiejszego punktu widzenia spojrzenie takie jest niewątpliwie dość wąskie i daleko
odbiegające od późniejszego jego rozumienia. Już sam Freeman definiował je zdecydowanie szerzej, jako „jakąkolwiek grupę lub też jednostkę mogącą wpływać lub
też doświadczać wpływu związanego z realizacją przez organizację jej celów”29.
Z czasem pojawiło się wiele innych definicji, akcentujących różne aspekty związane
z interesariuszami. Analizując je, Friedman i Miles30 wskazują na dwa dominujące
podejścia. Pierwsze uwypukla naturę więzi występujących pomiędzy organizacją
a jej interesariuszami. W tej grupie definicji powszechnie wykorzystuje się określenia wyrażające szeroko pojęty wzajemny wpływ obydwu podmiotów31. Jeśli chodzi
o drugi typ podejścia do koncepcji interesariuszy, to związany jest on z zawężaniem, z punktu widzenia wymiaru strategicznego lub normatywnego, zakresu tego,
kto może być identyfikowany jako interesariusz. Jednocześnie w obrębie obydwu
wymiarów istnieją znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi definicjami z uwagi na różnorodne czynniki32. W niniejszym opracowaniu interesariusze definiowani
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25
W jej kontekście używa on określeń stakeholder concept, stakholder model or framework,
jak również stakeholder management (E. Freeman: Strategic Management: A Stakeholder Approach.
Boston: Pitman, 1984, s. 24-25).
26
Tamże, s. 32-42. Jak zauważa Clarkson, Preston „przesuwa” pochodzenie pojęcia interesariuszy na lata 30. XX wieku, kiedy to General Electric Company, nie używając go literalnie, wskazywało
na cztery – podstawowe z perspektywy swego funkcjonowania – grupy: akcjonariuszy, pracowników,
klientów oraz społeczeństwo (general public) (M. Clarkson: A Stakeholder Framework for Analyzing
and Evaluating Corporate Social Performance. „Academy of Management Review” 1995, Vol. 20,
No. 1, s. 105).
27
E. Freeman: wyd. cyt., s. 31.
28
Tamże, s. 31-32.
29
Tamże, s. 25.
30
Zidentyfikowali oni w swojej publikacji 75 definicji interesariuszy (A. Friedman, S. Miles:
wyd. cyt., s. 5-8).
31
Na przykład affecting, impact, influence, interact (tamże, s. 10).
32
Cytowana powyżej klasyczna definicja Freemana jest przykładem definicji zawężającej zakres
pojęcia interesariuszy z punktu widzenia strategicznego, podczas gdy ujęcie Caltona i Lada, posługu-
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będą jako grupy lub też jednostki mogące wpływać lub też doświadczać wpływu związanego z wszelkiego rodzaju działaniami organizacji, podejmowanymi
przez nią w kontekście realizowanych przez siebie celów. Mogą one tak wspomagać jej funkcjonowanie i urzeczywistnianie przez nią tychże celów, jak też
wpływać w różnoraki destrukcyjny sposób na te procesy.
W roku 1995 Donaldson i Preston sformułowali własne spojrzenie na teorię stakeholder (niezwykle istotne z punktu widzenia analizy przedstawionej w niniejszym
opracowaniu). Wskazują oni mianowicie na jej trzy ściśle wzajemnie powiązane
aspekty: opisowy (descriptive), instrumentalny (instrumental) oraz normatywny
(normative).
Pierwszy, zwany również empirycznym, dotyczy wykorzystania teorii stakeholder do przedstawienia, i potencjalnie wyjaśnienia, tak historycznego, obecnego,
jak i przyszłego stanu relacji i sytuacji pomiędzy organizacją a jej interesariuszami.
Aspekt instrumentalny odnosi się do jej użycia, w oparciu o dane opisowe (empiryczne), w celu identyfikacji występowania korelacji lub też jej braku pomiędzy
zarządzaniem interesariuszami (stakeholder management) a realizacją tradycyjnie
zdefiniowanych celów organizacji, np. zysku. Natomiast wymiar normatywny dotyczy interpretacji funkcjonowania organizacji i dostarczenia menedżerom wskazówek związanych z jej działaniami i zarządzaniem nią w oparciu o zasady filozoficzno-moralne. Generalnie rzecz biorąc, koncepcja Donaldsona i Prestona ma na celu
podkreślenie, iż teoria stakeholder jest ściśle powiązana z zarządzaniem organizacją
i wykracza daleko poza opisową obserwację dotyczącą tego, iż każda organizacja
posiada interesariuszy, wskazując jednocześnie konsekwencje wynikające z tego
faktu33.
Tak jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, „tradycyjny” podział interesariuszy w ramach teorii stakeholder związany jest z ich rozdzieleniem na dwie zasadnicze grupy: na funkcjonujących wewnątrz organizacji oraz na zewnątrz niej34.
jących się określeniem „uzasadnionych roszczeń” (legitimate claims), to spojrzenie z punktu widzenia
normatywnego (tamże, s. 11).
33
T. Donaldson, L. Preston: The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and
Implications. „Academy of Management Review” 1995, Vol. 20, No. 1, s. 65-91.
34
Inna taksonomia interesariuszy zaprezentowana została przez Clarksona w roku 1995, kilkanaście lat od ukazania się „klasycznej” publikacji Freemana. Opiera się ona na ich podziale na podstawowych (primary stakeholders) oraz drugorzędnych (secondary stakeholders). Pierwsza grupa
to podmioty, których nieprzerwany udział jest niezbędny z punktu widzenia rozwoju i przetrwania organizacji. Obejmuje ona udziałowców i inwestorów, klientów, pracowników oraz dostawców. Dodatkowo do tej grupy Clarkson zalicza „interesariuszy publicznych” (public stakeholder group), czyli rządy oraz społeczności zapewniające infrastrukturę oraz rynki, tworzące prawo i regulacje, których musi
organizacja przestrzegać, jak również którym musi płacić podatki i inne zobowiązania. Druga grupa
natomiast to podmioty, które mogą wpływać na organizację lub ona na nie, ale nie są one bezpośrednio zaangażowane w transakcje z nią i tym samym niezbędne do jej przetwania. Obejmuje ona media
oraz różne grupy szczególnych interesów (M. Clarkson: wyd. cyt., s. 106-107). Freeman i współautorzy również przyjmują podział interesariuszy na podstawowych i drugorzędnych, jednak nieco inny

145

3. Przestrzeń elektroniczna i jej oddziaływanie na organizacje gospodarcze oraz ich otoczenie

Poza oczywistymi w tym kontekście podmiotami, takimi jak pracownicy, udziałowcy, klienci, dostawcy, konkurenci czy związki zawodowe, niezwykle istotną
zbiorowością interesariuszy zewnętrznych są grupy szczególnych interesów (GSI)35.
W „oryginalnym” ujęciu Freemana określane są one jako grupy lub jednostki mogące użyć działań politycznych (political process), aby propagować swoje stanowisko
w odniesieniu do określonych kwestii, takich jak dostęp do broni palnej, prawa kobiet do aborcji czy modlitwy w szkołach publicznych36. Najbardziej znanymi podmiotami zaliczanymi do GSI są grupy ochrony konsumentów czy też grupy ekologiczne. Jednocześnie każda organizacja może, a nawet powinna się spodziewać,
iż poza powszechnie znanymi tego typu grupami, powstawać będą doraźnie różnorakie inne, próbujące oddziaływać na nią w jakiejś istotnej dla nich sprawie37. Tego
typu procesy zdecydowanie pogłębiły się i coraz bardziej pogłębiają wraz z rozwojem przestrzeni elektronicznej i coraz powszechniejszą dostępnością różnorakich
narzędzi opartych na technologiach internetowych i mobilnych. Stąd też wraz z postępującymi tego typu procesami zdecydowanie rozszerza się zakres podmiotów,
które należałoby zaliczyć do grup szczególnych interesów. Coraz częściej w pojęcie
to wpisują się jednostki lub też różnorodne grupy tworzące się spontanicznie online, podejmujące działania w określonej sytuacji związanej z ich szeroko pojętymi
interesami, wykorzystując jednocześnie do tego celu dostępne narzędzia internetowe i mobilne. Dlatego też wydaje się, iż obecnie pojęcie grup szczególnych interesów należałoby definiować w sposób zdecydowanie szerszy, zatem na potrzeby
niniejszego opracowania będą one rozumiane jako wszelkie grupy oraz jednostki
używające dowolnych metod i środków w celu oddziaływania na organizacje
dla realizacji własnych celów.
Warto jednocześnie zauważyć, w kontekście teorii stakeholder i jej ewolucji,
że wpływ rozwoju technologii informatycznych i ich oddziaływanie na poszczególne grupy interesariuszy postrzegane są w sposób dość ograniczony. Najwyraźniej,
choć również bardzo ogólnie, ujmują tą kwestię Bodwell i współautorzy, wskazując
na fakt, iż dzięki komunikacji elektronicznej organizacje pozarządowe oraz różnego
rodzaju grupy aktywistów mają możliwość „mobilizowania własnych zasobów, rozpowszechniania negatywnych informacji o organizacjach, jak również podejmowa-
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(E. Freeman, S. Harrison, A. Wicks: Managing for Stakholders: Survival, Reputation, and Success.
New Haven & London: Yale University Press, 2007, s. 50-51).
35
Special interest groups – SIGs. Phillips posługuje się określeniem „aktywiści społeczni” (social
activists) (R. Phillips: Stakeholder Theory and Organizational Ethics. San Francisco: Berrett-Koehler
Publishers, 2003, s. 146-151). Warto zauważyć, iż w książce napisanej wspólnie z Harrisonem i Wicksem Freeman utożsamia grupy szczególnych interesów z organizacjami pozarządowymi (nongovernmental organizations) (E. Freeman, S. Harrison, A. Wicks: wyd. cyt., s. 43).
36
E. Freeman: wyd. cyt., s. 21-22.
37
Jak podkreślają Kramer i Porter, „gwałtowność” (vehemence) działań określonej grupy interesariuszy nie musi oznaczać, iż sprawa będąca przedmiotem jej zainteresowań jest istotna czy to z punktu widzenia organizacji, czy też globalnego (M. Kramer, M. Porter: wyd. cyt., s. 86).
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nia wspólnych działań skierowanych przeciwko takim ich praktykom, które uważają
za dotykające je (offensive) czy też problematyczne”38. Z kolei Freeman i współpracownicy, dostrzegając gwałtowny rozwój technologii informatycznych, w tym
również Internetu, widzą ich znaczenie przede wszystkim w takich aspektach, jak
zdobywanie informacji o klientach i potencjalnych klientach czy usprawnianie procesów komunikowania się dzięki wykorzystaniu poczty elektronicznej39. Również
w publikacji przedstawiającej stan wiedzy (state of the art) na temat teorii stakeholder na koniec pierwszej dekady nowego millenium, kwestie wpływu Internetu
na interesariuszy i jego wykorzystania przez nich przedstawione są w sposób bardzo
marginalny. Internet pojawia się praktycznie wyłącznie w sposób bardzo ogólny,
w aspekcie wpływu na szeroko pojęte działania w obszarze księgowości oraz możliwości jego wykorzystania w procesach dialogu z interesariuszami40.
3.2.3. Typologia podmiotów funkcjonujących w przestrzeni elektronicznej
w świetle teorii stakeholder
Spoglądając na przestrzeń elektroniczną z punktu widzenia teorii stakeholder, z perspektywy organizacji, niezwykle istotnym aspektem jest kwestia oceny potencjalnego wpływu, jaki może ona na organizację wywierać. W odniesieniu do funkcjonujących w przestrzeni różnego typu podmiotów podstawowe przyjęte w niniejszych
rozważaniach kryteria jej podziału dotyczą dwóch aspektów. Po pierwsze, czy określoną grupę podmiotów zaliczyć można, w świetle przyjętej definicji, w poczet interesariuszy organizacji, oraz po drugie, statusu świadomości organizacji co do ich
istnienia41. Stąd też nieistotne są ich umiejscowienie (interesariusze wewnętrzni/zewnętrzni) czy też kwestie ich zaangażowania lub też jego braku w transakcje z organizacją (interesariusze podstawowi/wtórni). Patrząc z tego też punktu widzenia,
podmioty funkcjonujące w przestrzeni elektronicznej podzielić można na trzy zasadnicze grupy (rys. 3.4):
1) zbiór znanych i identyfikowalnych podmiotów działających w przestrzeni
elektronicznej, oddziałujących na organizację (K = {x ∈ S: K (x)}),

C. Bodwell, S. Graves, S. Waddock: wyd. cyt., s. 136.
E. Freeman, S. Harrison, A. Wicks: wyd. cyt., s. 29.
40
S. Colle i in.: Stakeholder Theory: The State of the Art. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010, s. 139-140.
41
Przyjęta w niniejszych rozważaniach definicja wykorzystuje zastosowane przez Freemana
i innych autorów „symetryczne” wyrażenie, czyli interesariusze „mogą wpływać lub doświadczać
wpływu” (can affect or is affected by). Jak zauważają Friedman i Miles, jego użycie powoduje przyjęcie założenia, iż różnorakie grupy czy też podmioty indywidualne, działające na zewnątrz organizacji, mogą postrzegać siebie jako jej interesariuszy, pomimo iż ona sama nie zalicza ich do tej grupy
(A. Friedman, S. Miles: wyd. cyt., s. 8).
38
39
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2) zbiór nieznanych i/lub trudno identyfikowalnych podmiotów działających
w przestrzeni elektronicznej i wywierających realny wpływ na funkcjonowanie organizacji (U = {x ∈ S: U (x)}),
3) zbiór identyfikowalnych i nieidentyfikowalnych podmiotów działających
w przestrzeni elektronicznej, neutralnych z punktu widzenia funkcjonowania organizacji (N = {x ∈ S: N (x)})42.

Przestrzeń

Znane i identyfikowalne
podmioty i siły
oddziałujące na
organizację
(K)

Nieznane
i trudno
identyfikowalne
podmioty wywierające
realny wpływ na
funkcjonowanie
organizacji
Organizacja
(U)

Podmioty
neutralne
z punktu
widzenia
organizacji
(N )

elektroniczna

Rys. 3.4. Grupy podmiotów działających w przestrzeni elektronicznej
Źródło: opracowanie własne.
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Gdzie S (S = {K, U, N}) oznacza zbiór wszystkich podmiotów działających w przestrzeni elektronicznej, a x jest elementem zbioru podmiotów tamże działających.
42
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Jeżeli chodzi o pierwszą grupę, to może być ona utożsamiana, choć nie wyłącznie, z szeroko pojętymi interesariuszami zewnętrznymi, a dokładniej z tymi spośród
nich, którzy wykorzystują Internet i technologie internetowe w swej działalności.
Stąd też zaliczyć do niej można klientów43, dostawców, partnerów biznesowych,
konkurentów, instytucje finansowe, wszelkiego typu regulatorów czy też media.
W jej skład wchodzić mogą też interesariusze wewnętrzni, tacy jak pracownicy czy
członkowie zarządu lub rady nadzorczej, prowadzący własne blogi czy też mikroblogi lub też posiadający swe profile na różnego typu portalach społecznościowych,
powiązane w określony sposób (np. tematycznie) z organizacją i jej działalnością44.
Warto jednocześnie zwrócić uwagę, iż poza tradycyjnymi kategoriami interesariuszy grupa ta obejmuje również te wszystkie podmioty, które nie są w żaden bezpośredni sposób powiązane z organizacją, ale prowadząc swoją działalność, w różnoraki sposób oddziałują na nią. Przykładem w tym zakresie mogą być różnego typu
znani i wpływowi blogerzy45.
Druga grupa jest tą, która organizacjom wykorzystującym przestrzeń elektroniczną w swej działalności może stwarzać (i często stwarza) najwięcej problemów
i która potencjalnie może być dla tej organizacji źródłem najpoważniejszych wyzwań oraz zagrożeń. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju podmioty, których świadomości istnienia organizacja najczęściej nie ma, a które mogą, czy to bezpośrednio,
czy też pośrednio, oddziaływać na nią i jej zasoby (tak materialne, jak i niematerialne). Z jednej strony zaliczyć do niej można wszelkiego rodzaju crackerów, osoby
Warto zauważyć, iż w przypadku klientów, jako grupy kluczowej z punktu widzenia każdej
organizacji, oddziaływania poprzez przestrzeń elektroniczną mogą przybierać różnorodne formy.
Może to być z jednej strony kwestia jawnego wyrażania niezadowolenia przez pojedynczych klientów,
związanego z określonym działaniem firmy (T. Grynkiewicz, P. Miączyński: firmamnieskrzywdzila.
com. „Gazeta Wyborcza”. [http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/2029020,33181,6838218.html]
20.07.2009), ale również organizowanie się klientów w publicznie działające grupy, wykorzystujące
narzędzia internetowe do wywierania wpływu na organizacje (I. Blicharz: Zobacz, jak bank zarabia
na twoim kredycie. „Dziennik.pl”. [http://www.dziennik.pl/drukowanie/136227] 22.01.2009). W obydwu przypadkach wykorzystywane są wszelkie dostępne w danym momencie instrumenty, tak z grupy
Web 1.0, jak i Web 2.0.
44
Przykładem takiego powiązania jest firma Zappos.com, której jedna trzecia pracowników wykorzystuje własne profile na Twitterze w celu promowania jej działalności (S. Gaudin: Web 2.0 tools
like Twitter, Facebook can foster growth in hard times. „Computerworld”. [http://www.computerworld.
com/s/article/335566/Web_2.0_tools_like_Twitter_Facebook_can_foster_growth_in_hard_times]
13.03.2009).
45
Warto zauważyć, iż tego typu oddziaływanie może mieć różnoraki charakter. Przykładem potencjalnej „dwoistości” takiej sytuacji może być przypadek jednego ze znanych polskich blogerów, który
na swoim blogu poddał krytyce frytki zjedzone w jednym z punktów Burger Kinga, oddziałując w ten
sposób negatywnie na wizerunek firmy. Dostrzegając zagrożenie, zaproponowała mu ona współpracę
i przez miesiąc bloger miał komunikować się (pisywać) na profilu marki na Facebooku oraz opisywać
na blogu swe wrażenia ze sponsorowanej przez Burger Kinga wycieczki po Stanach Zjednoczonych,
wartej 100 tys. zł (S. Czubkowska: Firmy płacą za komentarze odnośnie swoich produktów w sieci.
„Dziennik Gazeta Prawna”. [http://www.gazetaprawna.pl/drukowanie/469041] 2.12.2010).
43
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tworzące i rozprzestrzeniające różnego typu wirusy komputerowe, zorganizowane
grupy przestępcze i „ideowe”, wykorzystujące botnety do oddziaływania na organizacje46, ale z drugiej również byłych i obecnych pracowników organizacji47 czy też
konkurencję wykorzystującą narzędzia internetowe w działaniach z obszaru black
PR. Istotną składową grupy stają się, zdobywający coraz silniejszą pozycję i coraz liczniejsi, różnorodni blogerzy czy też osoby aktywnie udzielające się na forach
dyskusyjnych. W specyficznych sytuacjach mogą się też znaleźć czasowo w tej grupie, wywierając z określonych względów inny niż normalnie wpływ na organizację,
podmioty, które na co dzień są ich partnerami biznesowymi48. Jednocześnie wskazać
należy na możliwą dużą dynamikę przemieszczania się podmiotów funkcjonujących
w przestrzeni elektronicznej pomiędzy poszczególnymi grupami. Podmioty doBotnety to sieci złożone z komputerów określanych mianem zombie, zarażonych złośliwym
oprogramowaniem (malware), umożliwiającym przejęcie kontroli nad nimi (J. Kirk: Botnets Shrinking
in Size, Harder to Trace. „InfoWorld”. [http://www.infoworld.com/ archives/emailPrint.jsp?R=print
This&A=/article/ 06/01/19/ 74343_ HNbotnetstrace_1.html] 19.01.2006). Stają się one coraz większe
i trudniejsze do wykrycia. Zeus, jeden z najbardziej znanych botnetów, liczy tylko w Stanach Zjednoczonych 3,6 mln komputerów, a BredoLab – 30 mln na całym świecie (E. Messmer: America’s
10 Most Wanted Botnets. „NetworkWorld”. [http://www.networkworld.com/news/2009/072209-botnets.
html] 22.07.2009; InfoSecurity.com: BredoLab Downed Botnet Linked with Spamit.com. [http://www.
infosecurity-magazine.com/view/13620/bredolab-downed-botnet-linked-with-spamitcom/]1.11.2010).
Botnety są wykorzystywane do rozsyłania spamu, działań typu phishing, ataków DDoS (denial-of-service attacks), kradzieży różnego typu informacji osobistych (numerów kart kredytowych, zapisów
bankowych czy danych finansowych) czy też generowania tzw. fałszywych kliknięć (click frauds) (Wikipedia: Botnet. [http://en.wikipedia.org/w/index.php? title=Botnet&printable=yes] 6.12.2010). Przykładem działań podejmowanych z pobudek ideowych, z wykorzystaniem botnetów, były ataki DDoS,
koordynowane przez grupę 4chan, przeciw organizacjom, które wypowiedziały współpracę portalowi
WikiLeaks w kontekście ujawnienia przez niego olbrzymich ilości tajnych informacji dyplomatycznych amerykańskiego Departamantu Stanu. Dotyczyły one takich firm, jak: Amazon.com (obsługa
w zakresie infrastruktury IT), MasterCard, Visa, PayPal (obsługi płatności) (G. Keizer: Amazon pulls
WikiLeaks plug. „Computerworld”.[ http://www.computerworld.com/s/article/print/9199003/Amazon_
pulls_WikiLeaks_plug? taxonomyName =Internet&taxonomyId=167] 1.12.2010; J. Vijayan: Update:
MasterCard, Visa Others Hit by DDoS Attacks over WikiLeaks. „Computerworld”.[http://www.computerworld.com/s/ article/9200521/ Update_ MasterCard_Visa_others_hit_by_DDoS_attacks_over_
WikiLeaks]. 8.12.2010; G. Keizer: Pro-WikiLeaks Cyber Army Gains Strength; Thousands Join DDos
Attacks. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9200659/Pro_WikiLeaks _cyber_army_gains_strength_thousands _join_DDoS_attacks] 9.12.2010).
47
Przykładem tego typu oddziaływania może być atak byłego pracownika jednego z banków –
jego celem stał się system informatyczny banku, a w szczególności baza danych klientów. W rezultacie
została ona przez niego zniszczona (R. Austin, C. Darby: The Myth of Secure Computing. „Harvard
Business Review” June 2003, s. 122).
48
Przykładem może być sytuacja, jaka wystąpiła podczas negocjacji lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim z Narodowym Funduszem Zdrowia. W czasie ich trwania okazało się,
że pracownicy jednego z oddziałów regionalnych NFZ regularnie włamywali się na strony Związku
Lekarzy Rodzinnych, gdzie umieszczane były wszelkie pomysły, plany i pytania, wykorzystane w trakcie negocjacji (J. Brzuszkiewicz, D. Lenart: Negocjacje z hakerskim podglądaniem. „Gazeta Wyborcza” 12.01.2006, s. 7).
46
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tychczas neutralne z punktu widzenia organizacji mogą w określonych warunkach
„przemieścić” się do kategorii nieznanych i/lub trudno identyfikowalnych podmiotów wywierających realny, a często destrukcyjny wpływ na organizacje. Podobne
zjawisko przemieszczania się podmiotów może zachodzić pomiędzy dwoma pozostałymi grupami.
Trzecia grupa to różnego rodzaju podmioty co prawda funkcjonujące w przestrzeni elektronicznej, ale nie wywierające żadnego realnego wpływu na organizację
i jej zasoby, ani bezpośredniego, ani pośredniego. Są to firmy z innej branży i ich
klienci, wszelkiego rodzaju instytucje czy fundacje, ale również osoby prywatne
wykorzystujące tę właśnie przestrzeń do własnych celów. Z punktu widzenia teorii
stakeholder nie są oni „interesariuszami” organizacji.
3.2.4. Wyszukiwarki internetowe jako nowy rodzaj interesariusza organizacji
Wraz z wkroczeniem Internetu w drugą fazę rozwoju zaczyna się dla organizacji
tworzyć, z punktu widzenia teorii stakeholder, całkowicie nowa sytuacja. Związana
jest ona z wyłanianiem się niewielkiej grupy globalnych interesariuszy, wspólnych
praktycznie dla większości organizacji, oraz z szybkim nabieraniem przez nią siły
i znaczenia, jak również coraz szerszych możliwości oddziaływania. Grupę tę stanowią wyszukiwarki internetowe nowej generacji, a szczególnie jedna z nich,
tj. Google. Sposobami, jakimi oddziałują one lub też potencjalnie oddziaływać mogą
na praktycznie każdą współczesną organizację49, doskonale wpisują się one w pojęcie interesariusza.
Istnieje wiele powodów szybko wzrastającej roli wyszukiwarek internetowych
we współczesnej gospodarce i ich wpływu na funkcjonowanie firm. Podstawową
kwestią jest rosnąca powszechność korzystania z nich przez użytkowników Internetu. Co prawda ich rola była już zauważalna w pierwszej fazie rozwoju Sieci50,
jednak wraz z ich udoskonalaniem i pojawieniem się wyszukiwarek nowej generacji
procesy te zaczęły się szybko dynamizować.
Na rynku amerykańskim, niezwykle istotnym z punktu widzenia globalnej gospodarki, jeszcze w 2002 roku jedynie jedna trzecia internautów korzystała codziennie z tego narzędzia. Dwa lata później była to już ponad połowa, a w roku 2010 prawie 90% (rys. 3.5).
Jeszcze większe jest znaczenie wyszukiwarek internetowych w Polsce. Według
badań GUS w roku 2010 aż 94,1% osób korzystających z Internetu używało ich
i była to dla nich najważniejsza forma wykorzystania tej globalnej sieci51. Trzeba
Szczegółowo kwestie możliwych scenariuszy oddziaływania wyszukiwarek internetowych
przeanalizowane zostaną w rodziale 3.3.3.
50
J. Wielki: Application of Electronic Marketing in Business Process Reengineering. Doctoral
dissertation. Wrocław: Wrocław University of Economics, 1999, s. 185-188.
51
GUS: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010. [http://
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nts_spolecz_inform_w_polsce_2006-2010.pdf] 2010, s. 108.
49
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też zauważyć, że wyszukiwarki internetowe coraz powszechniej obecne są w telefonach komórkowych, smartfonach i innych urządzeniach mobilnych, co przy narastającym przeplataniu się wzajemnym Internetu i telefonii komórkowej zwiększa
częstotliwość korzystania z nich.
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Rys. 3.5. Dynamika przyrostu codziennego wykorzystania wyszukiwarek internetowych w USA
Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Rainie, J. Shermak: Search Engine use November
2005. „Pew Internet & American Life Project”. [http://www.pewinternet.org/~/media// Files/
Reports/2005/PIP_SearchData_1105.pdf.pdf] November,2005, s. 2; K. Zickuhr: Generations
2010. „Pew Internet & American Life Project”. [http://pewinternet.org/~/media//Files/Reports/
2010/PIP_ Generations_and_ Tech10_final.pdf] 16.12.2010, s. 11.

Co niezwykle istotne z punktu widzenia każdej organizacji, narzędzie to jest dla
konsumentów podstawowym instrumentem poszukiwania produktów on-line. W warunkach amerykańskich ponad 50% użytkowników Internetu zaczyna poszukiwanie
produktu od użycia wyszukiwarki internetowej52. Wyszukiwarka jest też najważniejszym instrumentem wykorzystywanym w poszukiwaniu informacji dotyczących
różnego typu małych firm lokalnych53. Stąd też niezwykle dynamicznie rośnie rynek
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52
Według wyników różnych badań jest to od 53% do 57% internautów amerykańskich (ATG:
Consumer Shopping Experiences, Preferences, and Behaviors. [http://www.atg.com/resource-library/
white-papers/atg-online-shopping-study.pdf] October 2010, s. 5; C. Crum: Google: Consumers Rely
on Search Engines Over Social for Product Searches. „Web ProNews”. [http://www.webpronews.com/
node/55895/print] 17.09.2010).
53
Według wyników badań przeprowadzonych przez Nielsen i WebVisible w warunkach amerykańskich wyszukiwarki internetowe są źródłem tego typu informacji w przypadku 82% badanych, dystansując takie najważniejsze od lat źródła, jak drukowane branżowe wykazy firm i instytucji, tzw. yel-
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związany z wyszukiwaniem on-line (search market) w wymiarze tak globalnym,
jak i lokalnym. Według wyników badań comScore pomiędzy grudniem 2008 roku
a grudniem 2009 roku globalny rynek wyszukiwań wzrósł o 46%54. W przypadku
rynków lokalnych widoczne są wyraźnie duże różnice pomiędzy poszczególnymi
krajami, a niektóre spośród nich odnotowały ponadprzeciętny wzrost tego rynku55.
W tej sytuacji rośnie nieustannie rola „wyszukiwalności” i rozwijania, poprzez
różnorakie działania, zdolności organizacji do „bycia wyszukanym”56 przez jej interesariuszy. Co do liczby wyników, idących często w miliony57, jakie pojawiać
się mogą w odpowiedzi na określone hasło związane z działalnością firmy (nazwy,
marki itd.), niezwykle istotne jest miejsce zajmowane w rankingu wyników wyszukiwań najważniejszych wyszukiwarek internetowych. Wobec rosnącego ich znaczenia na rynku oraz faktu, iż 70% użytkowników klika wyłącznie w linki znajdujące
się na pierwszej stronie wyników58, miejsce to jest kluczowe dla wszystkich współczesnych organizacji, a nawet określane jako „rodzaj waluty” (kind of currency) –
decyduje ono o ich funkcjonowaniu, a w wielu przypadkach nawet o przetrwaniu
na rynku59.

low pages (57%) czy też prasę lokalną (53%) (G. Sterling: The Search Gap between Consumers and
Small Business Advertisers. [http://searchengineland.com/the-search-gap-between-consumers-and-small-business-advertisers-16108] 12.01.2009).
54
Przyrost ten oznaczał zwiększenie liczby wyszukiwań z poziomu prawie 90 mld w grudniu
2008 roku do poziomu ponad 130 mld w grudniu 2009 roku (ComScore: ComScore Reports Global Search Market Growth of 46 Percent in 2009. [http://www.comscore.com/Press_Events/Press_
Releases/2010/1/ Global_Search_Market_Grows_46_Percent_in_2009] 22.01.2010).
55
Dotyczy to przede wszystkim rynku rosyjskiego, który zanotował 92-procentowy przyrost.
Związany był on przede wszystkim ze wzrostem popularności lokalnej wyszukiwarki Yandex, która
pomimo niewielkiego znaczenia globalnego rozwija się niezwykle dynamicznie na rynku rosyjskim
oraz rynkach państw dawnego Związku Radzieckiego (tamże; L. Reppesgaard: Imperium Google. Warszawa: Wydawnictwo BC.edu, 2009, s. 66-67). Inne kraje o największym przyroście rynku wyszukiwań
to: Francja (61%), Brazylia (53%), Japonia (48%) oraz Korea Południowa (44%). Amerykański rynek
wyszukiwań odnotował w tym okresie 22-procentowy wzrost (ComScore: ComScore Reports…).
56
Coraz powszechniejsze jest przekonanie, iż jeżeli jakiegoś podmiotu nie ma na liście wyników
wyszukiwarki, to tak jakby wcale nie istniał (L. Reppesgaard: wyd. cyt., s. 83).
57
Dla przykładu w polskiej wersji wyszukiwarki Google tak jest w przypadku takich słów, jak:
edukacja (ponad 17 mln wyników), zabawki (ponad 15 mln wyników) czy wakacje (ponad 11 mln
wyników).
58
Tamże, s. 84-85.
59
C. Mann: Spam + Blogs = Trouble. „Wired”. [http://www.wired.com/wired/archive/14.09/
splogs_pr.html] 14.09.2006; J. Wielki: The Impact of Search Engines on Contemporary Organizations
– the Social and Ethical Implications. [w:] T. Bynum i in. (eds.): Living, Working and Learning Beyond
Technology. Proceedings of The Tenth ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technology ETHICOMP 2008. Mantua: University
of Pavia, 2008, s. 798.
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Google; 85,37%

Rys. 3.6. Globalny udział w rynku wyszukiwań najważniejszych wyszukiwarek internetowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie Market Share: Search Engine Market Share.
[http://www.netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx? qprid=4] 1.02. 2011.

Pośród najważniejszych graczy na rynku wyszukiwań zdecydowanie dominującą pozycję i największy wpływ na rynek, a tym samym na wszystkie organizacje
wykorzystujące Internet w swej działalności, wywiera jeden podmiot, a mianowicie
Google. Jego udział w rynku wyszukiwań jest nieporównywalnie większy od innych
wyszukiwarek (rys. 3.6), nieustannie też rośnie jego znaczenie jako globalnego „gracza rynkowego”60. Chociaż wkroczył on na rynek wyszukiwań dość późno, a jego
prawdziwa ekspansja trwa dopiero od 2001 roku61, to jednak bardzo szybko zdołał
ten rynek zdominować. Google stworzył własny innowacyjny ekosystem (Google’s
Innovation Ecosystem)62, wprowadzając nieustannie nowe produkty i usługi, takie
Szacunki StatCounter za okres luty–marzec 2011 roku wskazują na jeszcze większą dominację
Google’a na rynku globalnym. Według nich jego udział wynosił aż 90,03%, podczas gdy drugi w rankingu Bing miał zaledwie 4,28% rynku wyszukiwań (StatCounter: StatCounter Global Stats: Top 5
Search Engines from Feb to Mar 11. [http://gs.statcounter.com/#search_engine-ww-monthly-201102-201103-bar] 2011). Warto zauważyć, iż na rynku amerykańskim pozycja Google’a nie jest aż tak mocna, jak na globalnym. W marcu 2011 roku jego udział tam wynosił 65,7%, podczas gdy Yahoo! 15,7%,
a Microsoft 13,9% (ComScore: ComScore Releases March 2011 U.S. Search Engine Rankings. [http://
www.comscore.com/Press_Events/ Press_Releases/2011/4/comScore_Releases_March_2011_U.S._
Search_Engine_Rankings] 13.04.2011).
61
J. Battelle: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 104-105.
62
T. Davenport, B. Iyer: Reverse Engineering Google’s Innovation Machine. „Harvard Business
Review” April, 2008, s. 61. Jak zauważa Carr, funkcjonowanie firmy Google opiera się na tayloryzmie,
którego kluczowym elementem była próba znalezienia jednej najlepszej metody rozwiązania określo60
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jak: Google Maps, Google Earth, system poczty elektronicznej Gmail, darmowy
system operacyjny Android, przeglądarka internetowa Google Chrome, aplikacje
on-line (Google Docs i Apps) i wiele innych. Przejmował też od innych firm ich
rozwiązania – w tych obszarach, w których nie udało mu się inną drogą odnieść
sukcesu63.
Chociaż pozornie w wielu przypadkach nie mają one bezpośredniego związku
z podstawowym źródłem przychodów firmy, tj. rynkiem wyszukiwań, tak naprawdę wraz ze wzrostem różnych form aktywności internetowej użytkowników Google
gromadzi coraz więcej danych dotyczących ich potrzeb i zachowań64. W rezultacie,
na bazie ich analiz, jest on w stanie bardziej precyzyjnie „dopasować” reklamy,
a w rezultacie zwiększyć swe dochody i umocnić pozycję rynkową oraz rozszerzyć
zakres swych wpływów65. Warto jednocześnie zauważyć, iż wpływ Google’a wykracza daleko poza dotychczasowe oddziaływanie jakiejkolwiek organizacji, nawet
tej największej. Dotyczy on nie tylko gospodarki66, w której Google stał się interesariuszem większości firm na świecie, ale również środowiska naturalnego67, relacji
nego zagadnienia (N. Carr: The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains. New York: W.W.
Norton & Company, 2010, s. 147-151).
63
Przykładem tego typu działań był zakup globalnego lidera na rynku usług wideo on-line, tj. platformy YouTube, w sytuacji gdy własny produkt (Google Video) nie odniósł spodziewanego sukcesu
(L. Reppesgaard: wyd. cyt., s. 151-159).
64
Czyli tworzy coś, co Battelle określa mianem „bazy danych intencji” (J. Battelle: wyd. cyt.,
s. 19).
65
N. Carr: The Google Enigma. „Strategy + Business”. Issue 49. [http://www.strategy-business.
com/ article/07404?gko=d707f&tid=27782251&pg=all] 28.11.2007; R. Hof: Is Google Too Powerful?
„BusinessWeek”. [http://www.businessweek.com/magazine/content/07_15/b4029001.htm] 9.04.2007.
66
Google postrzegany jest jako podmiot „definiujący nową architekturę mediów oraz handlu
w cyfrowej rzeczywistości gospodarczej” (tamże). W roku 2011 Google stał się też najcenniejszą marką globalnej gospodarki – jej wartość szacowana jest na 44,3 mld USD, co oznacza wzrost w stosunku
do poprzedniego roku o ponad 8 mld USD i awans w rankingu marek o jedno miejsce (Brandirectory:
The BrandFinance Global 500. [http://brandirectory.com/global_500_2011.html] 2011; BrandFinance:
Google Grows as Coke Goes Flat and BP Leaks Brand Value, According to the 2011 BrandFinance
Global 500. [http://www.brandfinance.com/images/upload/2011_brandfinance_global_2.pdf] 2011).
67
Według wyników badań przeprowadzonych przez fizyka z Uniwersytetu Harvarda wykonanie dwóch wyszukiwań z użyciem wyszukiwarki Google generuje taką samą ilość dwutlenku węgla,
jak zagotowanie czajnika z wodą (J. Leake, R. Woods: Revealed: the Environmental Impact of Google Searches. „The Sunday Times”. [http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/
article5489134.ece?print=yes&randnum= 1231785437444] 11.01.2009). Związane jest to z liczbą
serwerów, jakimi operuje firma. Około roku 2005 Google dysponował 175 000 serwerów, co znacznie przekraczało liczbę wszystkich komputerów, jakie były na świecie w roku 1970 (J. Battelle: wyd.
cyt., s. 24). W roku 2007 roku ich liczba szacowana była przez Gartner Group na 1 mln, z tempem
przyrostu na poziomie ponad 100 000 na kwartał (Pandia: Google: One Million Servers and Counting.
[http://www.pandia.com/sew/481-gartner.html]. July 2, 2007). Na początku 2010 roku liczba serwerów
Google’a określana była jako „1000 000+” i szacunkowo stanowiło to ponad 2% wszystkich serwerów funkcjonujących na świecie. Dla przykładu w tym samym czasie Intel posiadał 100 000 serwerów, a AT&T, będący największym operatorem telefonicznym w USA, 20 268 (Gizmodo: Google’s
Insane Number of Servers Visualized. [http://gizmodo.com/5517041/googles-insane-umber-of-servers-
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międzypaństwowych68, stosunków z największymi gospodarkami świata69 czy też
zmian zachodzących w języku codziennym70.
Jeżeli chodzi o sam wymiar gospodarczy, to Varian, będący głównym ekonomistą firmy Google, szacuje, iż wpływ jej działalności wyłącznie na gospodarkę amerykańską wyniósł w 2010 roku 119 mld USD. Szacunki biorą pod uwagę ilość czasu
zaoszczędzonego dzięki wykorzystaniu w gospodarce wyszukiwarki oraz korzyści,
jakie przynoszą organizacjom amerykańskim programy reklamowe firmy (przede
wszystkim AdWords). Co do czasu przyjęte zostało założenie, iż Google daje użytkownikowi średnią oszczędność na poziomie 3,75 minuty dziennie, co przekłada się
na kwotę 1,37 USD dziennie. W skali roku jest to 500 USD na jednego pracownika
w gospodarce amerykańskiej i 65 mld USD w odniesieniu do całości tej gospodarki.
Co do programów reklamowych wyliczenia opierają się na zastosowaniu tzw. formuły Google’a (Google’s formula), według której korzyści reklamowe, jakie generowane są dzięki Google’owi, wynosiły 54 mld USD71.
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visualized] 14.04.2010).W tym kontekście coraz większym problemem kosztowym dla Google’a stawać się zaczęły wydatki związane z kosztami prądu (L. Reppesgaard: wyd. cyt., s. 80-82).
68
W listopadzie 2010 roku błędy w serwisie Google Maps stały się przyczyną konfliktu terytorialnego pomiędzy Nikaraguą a Kostaryką (B. Węglarczyk: Jak Google sprowokował wojskową inwazję.
„Gazeta Wyborcza”. [http://wyborcza.pl/2029020,75477,8620891.html? sms_code=] 6.11.2010).
69
W roku 2010 Google wszedł w konflikt z władzami chińskimi w kwestii cenzurowania zawartości wyświetlanej w uruchomionej na początku 2007 roku chińskojęzycznej wersji swojej wyszukiwarki (D. Nystedt: Google to Launch Censored Results in China. „Computerworld”. [http://www.
computerworld.com/s/article/108049/Google_to_launch_censored_results_in_China_] 25.01.2006; B.
Einhorn: In China, Google Declares War on Censorship. „BusinessWeek”. [http://www. businessweek.
com/ globalbiz/content/jan2010/gb20100113_124533.htm] 13.01.2010; G. Keizer: Chinese Authorities behind Google Attack, Researcher Claims. „Computerworld”. [http://www. computerworld.com/s/
article/9145279/Chinese_authorities_behind_Google_attack_researcher_claims] 15.01.2010; P. Thibodeau: Is Google the new Rome? „Computerworld”.[ http://www.computerworld.com/s/article/9175906/
Is_Google_the_new_ Rome_] 22.04.2010).
70
The American Dialect Society uznało czasownik google (googlować) za najważniejsze słowo
pierwszej dekady nowego millenium (S. Gaudin: Google named Word of the Decade. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9143758/Google_named_Word_of_the_Decade]
11.01.2010).
71
Wyliczenia według tej formuły opierają się na następującym modelu: vx – c(x) (gdzie:
v – wartość związana z kliknięciem, x – liczba kliknięć, c(x) – koszt kliknięć) (DiTii.com: Google’s Hal
Varian “Google’s Value to US Users and Advertisers is Over $119B”. [http://www.ditii.com/2011/03/29/
googles-hal-varian-googles-value-to-us-users-and-advertisers-is-over-119b/] 29.03.2011).

3.3. Typologia wpływu podmiotów operujących w przestrzeni elektronicznej na organizacje

3.3. Typologia wpływu podmiotów
operujących w przestrzeni elektronicznej na organizacje
Wszelkie podmioty działające w przestrzeni elektronicznej mogą oddziaływać na organizację na wiele różnych sposobów. Najogólniej wpływ ten podzielić można
na dwa podstawowe typy72:
– bezpośredni,
– pośredni.
Oddziaływanie bezpośrednie elementów przestrzeni elektronicznej powinno
być rozumiane jako takie, które wymierzone jest rozmyślnie w zasoby określonej
organizacji73. Możliwe są różnorodne jego formy. Mogą to być działania związane
z zamieszczeniem w specjalistycznej grupie dyskusyjnej informacji o problemach
finansowych firmy, prowadzących do masowej wyprzedaży jej akcji, a tym samym
drastycznego obniżenia jej wartości rynkowej, albo działania związane z rozsyłaniem pocztą elektroniczną – wprost do dziennikarzy ważnych czasopism – informacji dotyczących problemów finansowych czy też innych74. Inny przykład tego typu
oddziaływania to włamanie na serwer firmy softwarowej sprzedającej oprogramowanie on-line i kradzież generatora kluczy licencyjnych (keygen), a następnie darmowe udostępnienie go75.
Jeśli chodzi natomiast o oddziaływanie pośrednie elementów przestrzeni elektronicznej, to jest to taki rodzaj oddziaływania, które nie jest rozmyślnie wymierzone w zasoby konkretnej organizacji, jednak w ostatecznym efekcie w nie uderza.
Przykładami tego typu wpływu są przypadkowe infekcje systemu IT organizacji czy
też poszczególnych jego komponentów różnymi odmianami złośliwego oprogramowania (malware), związane z aktywnością internetową jej pracowników.
J. Wielki: A Framework of the Impact of Cyberspace on Contemporary Organizations. [w:] Proceedings of Seventeenth International Workshop on Database and Expert Systems Applications DEXA
2006. W06 – WBC ’06 – 6th International Workshop on Web Based Collaboration. Los Alamitos: IEEE
Computer Society, 2006, s. 316.
73
Warto zauważyć, iż wraz z rozwojem gospodarki elektronicznej pojęcie zasobów organizacji
uległo znacznemu poszerzeniu, stąd też zaliczyć do nich należy nazwę domeny internetowej, ale również takie elementy, jak certyfikaty cyfrowe potwierdzające autentyczność witryny. One również mogą
być przedmiotem oddziaływania (G. Keizer: Firm Points Finger at Iran for SSL Certificate Theft.
„Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9214998/Firm_points_finger_at_Iran_
for_SSL_certificate_theft] 23.03.2011).
74
Tego typu działań doświadczyła w roku 2007 Kompania Piwowarska, kiedy do dziennikarzy
dotarł fałszywy mail, zawierający komunikat informujący o rzekomym wykryciu bakterii coli w partii
produkowanego przez firmę piwa (Eryka: Kompania Piwowarska ofiarą ataku. „Gazeta Wyborcza”
8.06.2007, s. 27). Nie był to w jej przypadku pierwszy tego typu atak. Dwa lata wcześniej podobna
metoda wykorzystana została w związku z rzekomym przyznaniem się firmy do skopiowania etykiety
jednego z gatunków piwa i intencji wycofania go z rynku (Mediamikser.pl: Kompania Piwowarska
ofiarą ataku internetowego dotyczącego Dog in the Fog. [http://mediamikser.pl/article/35174/kompania-piwowarska-ofiara-ataku-internetowego-dotyczacego-dog-in-the-fog]. 02.06.2005).
75
K. Mitnick, W. Simon: Sztuka infiltracji. Warszawa: Wydawnictwo Albatros, 2006, s. 186.
72
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Jednocześnie podmioty operujące w przestrzeni elektronicznej, oddziałując czy
to bezpośrednio, czy też pośrednio, mogą wpływać na dwa rodzaje zasobów organizacji:
– materialne,
– niematerialne.
W pierwszym przypadku chodzi przede wszystkim o wywieranie wpływu na infrastrukturę informatyczną organizacji, decydującą o jej sprawnym funkcjonowaniu
w przestrzeni elektronicznej, a często również off-line, oraz o oddziaływanie na jej
zasoby finansowe76. W drugim przypadku jest to oddziaływanie na takie niezwykle
istotne we współczesnej gospodarce zasoby organizacji, jak jej marka, wiarygodność, reputacja czy też zaufanie klientów, czyli coś, co można określić niematerialnymi podstawami obecności i funkcjonowania organizacji w przestrzeni elektronicznej. Dotyczy to również niezwykle istotnych, a stanowiących podstawę gospodarki
postindustrialnej zasobów, takich jak posiadane przez firmy wiedza oraz własność
intelektualna77.
Oddziaływanie elementów
przestrzeni elektronicznej
na organizacje
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„fizyczne”

zasoby
materialne
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niematerialne
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Rys. 3.7. Typy oddziaływania elementów przestrzeni elektronicznej na organizacje
Źródło: opracowanie własne.

Warto zauważyć, iż te dwa obszary oddziaływania są bardzo często ściśle ze sobą powiązane,
co zostanie pokazane w dalszej części rozdziału.
77
Kwestia zabezpieczenia wartości intelektualnych oraz informacji biznesowych przechowywanych w formie cyfrowej przed kradzieżą czy też ich niewłaściwym wykorzystaniem jest według
rządu amerykańskiego jednym z największych wyzwań we współczesnej gospodarce (J. Kaplan i in.:
Meeting the Cybersecurity Challenge. „McKinsey Quarterly”. [https://www.mckinseyquarterly.com/
article_print.aspx?L2=13&L3=112&ar=2821] June 2011).
76
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Oddziaływanie bezpośrednie czy też pośrednie na zasoby materialne lub niematerialne firmy podmiotów funkcjonujących w przestrzeni elektronicznej może przyjmować dwie zasadnicze formy:
– „fizyczną”,
– „niefizyczną”.
Pierwszy typ oddziaływania podmiotów działających w przestrzeni elektronicznej występuje wówczas, gdy ich podstawowy wpływ oraz podejmowane przez nie
działania skierowane są na system IT78. Można mówić o ich trzech podstawowych
rodzajach79: atakach z sieci (network attacks), wtargnięciach (intrusions) oraz o wykorzystaniu złośliwego kodu (malicious code). Oddziaływanie „niefizyczne” natomiast ma miejsce w sytuacji, gdy podejmowane działania nie są ukierunkowane
na system IT, czyli nie wiążą się z próbami włamania do niego, zainfekowania go
jakimkolwiek typem złośliwego oprogramowania czy też z jakąkolwiek formą ataku
na niego. Podsumowanie możliwych kombinacji oddziaływania podmiotów operujących w przestrzeni elektronicznej przedstawione zostało na rys. 3.7.
3.3.1. Wpływ bezpośredni
Jeśli chodzi o oddziaływanie bezpośrednie podmiotów funkcjonujących w przestrzeni elektronicznej, to wyróżnić można cztery jego zasadnicze typy:
1) oddziaływanie „fizyczne” na zasoby materialne,
2) oddziaływanie „fizyczne” na zasoby niematerialne,
3) oddziaływanie „niefizyczne” na zasoby materialne,
4) oddziaływanie „niefizyczne” na zasoby niematerialne.
Istnieją liczne przykłady pierwszego typu oddziaływania (rys. 3.8, ćwiartka 1).
Jedną z bardziej popularnych jego form są ataki określane mianem DDoS (Distributed Denial of Service)80, czyli takie, których celem jest paraliż systemu IT organizacji związanego z funkcjonowaniem różnego typu usług sieciowych (internetowych).
Ich konsekwencją są najczęściej niemożliwość prowadzenia normalnej działalnoś-

78
Według wyników badań opublikowanych przez Ponemon Institute w czerwcu 2011 roku 90%
badanych przedsiębiorstw amerykańskich doświadczyło przynajmniej jednego przypadku cyberataku
na jej infrastrukturę sieciową (Ponemon Institute: Perceptions about Network Security: Survey of IT &
IT Security Practitioners in the U.S. [http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/additional-resources/ponemon-perceptions-network-security.pdf] June 2011, s. 2-3).
79
R. Austin, C. Darby: wyd. cyt., s. 121.
80
Są one odmianą działań określanych mianem DoS (Denial of Service), w których przypadku atak prowadzony jest z użyciem jednego komputera (host). W ataku typu DDoS wykorzystywane
są ich często olbrzymie ilości, określane mianem zombie, najczęściej zgrupowane we wspomianych
wcześniej sieciach botnet (J. Hitchcock: Net Crimes & Misdemeanors. Medford: Information Today,
2006, s. 357, VeriSign: DDoS Mitigation – Best Practices for a Rapidly Changing Threat Landscape.
[http://www.verisigninc.com/assets/whitepaper-ddos.pdf] 2010, s. 2).
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ci biznesowej i wymierne straty finansowe81. Przykładem obrazującym taką właśnie sytuację był przeprowadzony w styczniu 2009 roku atak na brytyjski sklep
internetowy Overclockers.co.uk, zajmujący się sprzedażą sprzętu komputerowego.
Atak trwał tydzień. Jego konsekwencją było spowolnienie funkcjonowania sklepu,
a w pewnych momentach całkowita blokada dostępu do niego82. Innym przykładem
tego typu oddziaływania jest atak na firmę hostingową GoGrid. W jego rezultacie witryny internetowe około połowy z tysięcy klientów firmy przez kilka godzin
funkcjonowały w sposób znacznie spowolniony lub też były zupełnie niedostępne83.
Nieudanej próby ataku DDoS doświadczył też w grudniu 2010 roku Amazon – w ramach wspomnianych wcześniej „działań odwetowych” związanych z portalem WikiLeaks84.
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„niefizyczne”

Rys. 3.8. Macierz bezpośredniego wpływu elementów e-przestrzeni na organizacje niefizyczne
Źródło: opracowanie własne.

Już pod koniec pierwszej fazy rozwoju Internetu, czyli w okresie kiedy liczba tego typu ataków
była zdecydowanie mniejsza i były one o wiele mniej zaawansowane technicznie, straty finansowe poniesione w lutym 2000 roku przez takie znane podmioty, jak Yahoo!, eBay, CNN oraz FBI, szacowane
były na 100 mln USD (R. Austin, C. Darby: wyd. cyt., s. 121).
82
Konsekwencje finansowe były dla sklepu na tyle dotkliwe, iż wyznaczył on nagrodę wysokości
10 tys. funtów za wskazanie osób stojących za atakiem (VeriSign: Q1 2009 Distributed Denial of Service (DDoS) Report. [http://verisigninc.com/assets/whitepaper-Q109-ddos-report.pdf] 2009, s. 4).
83
Tamże, s. 15.
84
J. Vijayan: Anonymous Attack on Amazon.com Appears to Fail. „Computerworld”. [http://
www.computerworld.com/s/article/9200639/Anonymous_attack_ on_Amazon.com_appears_to_fail]
9.12.2010.
81
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Warto zauważyć, iż ataki DDoS nie są wykorzystywane wyłącznie w celu zakłócenia funkcjonowania infrastruktury sieciowej organizacji, a w konsekwencji
spowodowania jej strat finansowych. W połowie pierwszej dekady nowego millenium pojawiły się pierwsze próby ich użycia do wymuszeń finansowych. Przykładem organizacji, która padła ofiarą takiej formy oddziaływania, był Autorize.Net,
zajmujący się obsługą płatności dla ponad 100 tys. firm z sektora MŚP prowadzących działalność on-line. Odmowa zapłacenia żądanej kwoty spowodowała
po kilku dniach atak DDoS, którego konsekwencją był paraliż świadczonych przez
Autorize.Net usług85.
Inną formą oddziaływań należących do tej grupy są różnego rodzaju włamania,
których celem jest uzyskanie dostępu do różnego typu zasobów organizacji. Bardzo
często ten rodzaj oddziaływania skierowany jest bezpośrednio na zasoby finansowe,
szczególnie w przypadku banków. Tak było z Citibankiem, który w wyniku włamania do jednego z oddziałów stracił dziesiątki milionów dolarów86. Bezpośrednie
straty finansowe związane z wykradaniem pieniędzy z kont bankowych dotykają też
coraz częściej firmy działające praktycznie we wszystkich sektorach, szczególnie
te z grupy MŚP. Związane są one najczęściej z umieszczeniem złośliwego oprogramowania na komputerach używanych do transakcji bankowych lub też połączonych
z nimi87. Takie specjalistyczne oprogramowanie o nazwie ransomware wykorzystywane jest coraz częściej do włamań, których celem jest zaszyfrowanie ważnych dla
firmy plików, a następnie żądanie zapłaty za uzyskanie kodu dostępu do nich88.
Jednocześnie straty finansowe wynikające z tej formy oddziaływania nie muszą
być związane z włamaniami do systemów informatycznych banków czy też z różnymi formami ich wykradania z kont firmowych. Dotyczyć mogą nietypowych, a łatwo
zbywalnych walorów, takich jak uprawnienia do emisji dwutlenku węgla89. ZanotoJ. Vijayan: E-Business Sites Hit with Attacks, Extortion Threats. „NetworkWorld”. [http://www.
networkworld.com/news/2004/0924ebussites.html] 24.09.2004; E. Messmer, D. Pappalardo: Extortion
via DDoS on the Rise. „NetworkWorld”. [http://www.networkworld.com/news/2005/051605-ddosextortion.html] 16.05.2005.
86
S. Gorman, E. Perez: FBI Probes Hack at Citibank. „The Wall Street Journal”. [http://online.
wsj.com/ article/SB126145280820801177.html] 22.12.2009.
87
J. Vijayan: Cyberattacks Raise E-Banking Security Fears. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9168458/Cyberattacks_raise_e_banking_security_fears] 10.03.2010; R. McMillan: FDIC: Hackers Stole More than $120M in Three Months from Small Businesses. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9167898/FDIC_Hackers_stole_more_than_120M_
in_ three_months_from_small_businesses] 8.03.2010.
88
Sophos: Security Threat Report 2011. [http://www.sophos.com/sophos/docs/eng/papers/sophossecurity-threat-report-2011-wpna.pdf] 2011, s. 37.
89
W tym przypadku chodzi o specjalne aukcje, na których firmy, jeśli przekroczyły dozwolony
pułap, muszą dokupić pozwolenia na emisję (Onet.pl: Atak hakerów na handel CO2. [http://biznes.
onet.pl/, 0,4117147,drukuj] 20.01.2011). Pozwolenia te stały się też przedmiotem spekulacji i obrotu
w fikcyjnych transakcjach (Kozmana M.: Handel CO2 podkopują skandale. „Rzeczpospolita”. [http://
www.rp.pl/artykul/5,598342.html] 22.01.2011).
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wano tego typu skuteczne ataki na krajowe rejestry emisji CO2 należące do Austrii,
Grecji, Czech, Polski oraz Estonii90.
Jeszcze głębiej do wnętrza organizacji i ich zasobów materialnych (rys. 3.9) sięgają ataki skierowane na systemy nadzorujące przebieg procesów produkcyjnych
bądź technologicznych (supervisory control and data acquisition – SCADA)91.
Przykładem tej formy oddziaływania, mającej na celu przejęcie kontroli nad systemem produkcyjnym firmy, jest wykorzystanie w tym celu specjalistycznego wirusa.
Właśnie taki wirus o nazwie Stuxnet został wykryty w systemach SCADA w co najmniej 14 zakładach Siemensa92. Ten sam wirus użyty został do uszkodzenia silników
używanych w wirówkach do wzbogacania uranu w zakładach pracujących w ramach
irańskiego programu nuklearnego93.

2
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Rys. 3.9. Poziomy oddziaływania e-przestrzeni na infrastrukturę organizacji
Źródło: opracowanie własne.
Według Komisji Europejskiej wartość uprawnień wykradzionych w ciągu tygodnia w styczniu
2011 roku sięgnęła 30 mln euro. Już wcześniej, bo w listopadzie 2010 roku, z konta jednego z rumuńskich producentów cementu wykradzione zostały prawa do emisji dwutlenku węgla na kwotę
ok. 80 mln euro (tamże).
91
S. McPherson: First True SCADA – Specific Malware Detected. „Computerworld Blogs”.
[http://blogs.computerworld.com/16578/first_true_scada_malware_detected] 22.07.2010.
92
R. McMillan: Siemens: Stuxnet worm hit industrial systems. „Computerworld”. [http://www.
computerworld.com/s/article/9185419/Siemens_Stuxnet_worm_hit_industrial_systems] 14.09.2010.
93
BBC: Iran Says Nuclear Programme Was Hit by Sabotage. [http://www.bbc.co.uk/news/worldmiddle-east-11868596] 29.11.2010; G. Keizer: Is Stuxnet the ‘best’ malware ever? „Computerworld”.
[http://www.computerworld.com/s/article/9185919/Is_Stuxnet_the_best_malware_ever_] 16.09.2010,
G. Keizer: Stuxnet Scored Quick Hit on First Target, Says Researcher. „Computerworld”. [http://www.
computerworld.com/s/article/9209438/Stuxnet_scored_quick_hit_on_first_target_says_researcher]
14.02.2011.
90
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Jeśli chodzi o oddziaływanie „fizyczne” na zasoby niematerialne (rys. 3.8,
ćwiartka 2), to również w tej grupie wyróżnić można cały szereg różnych jego przejawów, ukierunkowanych na różnorakie rodzaje tych zasobów. Najczęstszą ich formą są, mające różnorakie cele, włamania do systemu IT organizacji. Na przykład
może to być kwestia uzyskania dostępu do różnego typu ważnych informacji, konkretnej wiedzy czy też własności intelektualnej94. Tak też było w serii ataków tego
typu ujawnionych przez firmę NetWitness95. W organizacjach będących obiektem
ataków celem była kradzież dokumentów firmowych, prezentacji, kontraktów czy
też najnowszych, nie wprowadzonych jeszcze na rynek wersji oprogramowania96.
Przykładem innej należącej do tej grupy formy oddziaływania są wszelkie działania związane z wprowadzaniem szeroko pojętych zmian na stronach internetowych
organizacji. Mogą to być działania zaliczane do kategorii określanej mianem deface,
związane ze zmianą ich zawartości97. Ich celem dobre imię i reputacja organizacji.
Przykładem tego typu oddziaływania była zmiana zawartości strony koncernu Nissan, przeprowadzona w styczniu 2009 roku98. Bardziej dotkliwą dla organizacji odmianą oddziaływania należącego do tej kategorii jest sytuacja, w której dokonana
zmiana na witrynie internetowej organizacji nie jest związana z działalnością żadnego typu „haktywistów” (hacktivists)99. Przykładem takiego właśnie oddziaływania
jest umieszczenie na witrynie np. informacji prasowej dotyczącej spadku przychodów ze sprzedaży (czego celem pierwotnym jest oddziaływanie na reputację firmy
wśród jej interesariuszy)100.
Inną formą oddziaływania na witryny internetowe organizacji, szczególnie
powszechnie znanych, jest umieszczanie na nich różnego typu szkodliwego oprogramowania, które infekuje komputery odwiedzających je osób. Jeżeli bezpośrednim celem tego typu oddziaływania jest reputacja organizacji, działanie to należy
do omawianej tu kategorii. Bardzo często jednak rzeczywistym celem nie są firmy,
94
Warto zauważyć, iż według cytowanych wcześniej badań Ponemon Institute najczęstszym rezultatem cyberataków w badanych firmach amerykańskich była kradzież aktywów informacyjnych
(information assets) (Ponemon Institute: wyd. cyt., s. 10).
95
Rozpoczęły się one pod koniec 2008 roku i trwały ponad 18 miesięcy. Ich ofiarą padło przynajmniej 75 tys. komputerów w prawie 2500 firmach i organizacjach rządowych (S. Gorman: Broad New
Hacking Attack Detected. „The Wall Street Journal”. [http://online.wsj.com/article/SB1000142405274
8704398804575071103834 150536.html] 18.02.2010, J. Vijayan: Over 75,000 Systems Compromised
in Cyberattack. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9158578/Over_75_000_
systems_compromised_in_ cyberattack] 18.02.2010).
96
Tamże. Warto zauważyć, iż w części tych ataków celem były dane potrzebne do zalogowania
się do internetowego systemu finansowego. W tym przypadku tego typu oddziaływanie zaliczyć należy
do pierwszej grupy.
97
K. Mitnick, W. Simon: wyd. cyt., s. 58.
98
TVN24: Hakerzy zaatakowali Nissana. [http://www.tvn24.pl/0,1581901,0,1,hakerzy-zaatakowali-nissana, wiadomosc.html] 17.01.2009.
99
Tak było w przypadku Nissana (tamże).
100
R. Austin, C. Darby: wyd. cyt., s. 121.
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na których stronach WWW zostało ono umieszczone101, a osoby „wchodzące” na nie
z różnych powodów (np. pozyskiwanie informacji, ściąganie oprogramowania itd.).
W tym przypadku podmioty realizujące tego typu atak korzystają z wiarygodności
danej organizacji i zaufania internautów do niej102.
Przykładem innej formy oddziaływania uderzającego w organizację był atak
na serwery wydawcy popularnej gry sieciowej Runes of Magic103. W jego rezultacie wykradzione zostały dane tysiąca użytkowników. Mimo że atak był specyficzną
i dość łagodną formą szantażu104, doprowadził on, z punktu widzenia organizacji,
do znacznego obniżenia reputacji firmy pośród jej klientów, czyli graczy.
Niezwykle spektakularnym przykładem oddziaływania „fizycznego” ukierunkowanego na reputację organizacji było włamanie na konto Facebooka założyciela
serwisu Marka Zuckerberga105. Postawiło to pod znakiem zapytania kwestie bezpieczeństwa danych jego użytkowników i poważnie uderzyło w dobre imię i reputację
portalu.
Rozwijają się także coraz doskonalsze i coraz bardziej precyzyjnie ukierunkowane formy oddziaływania „fizycznego” na takie zasoby niematerialne organizacji, jak tajne informacje korporacyjne, projekty produktów czy też dane dotyczące prac badawczo-rozwojowych106. Są to ataki z wykorzystaniem zainfekowanych
za pomocą wyspecjalizowanych trojanów (targeted trojans), załączników poczty
elektronicznej kierowanych do konkretnej grupy osób w organizacji, przede wszystkim członków wyższej kadry kierowniczej. Celem tego typu ataków bywa również
pozyskanie danych niezbędnych do zalogowania się do kont bankowych organizacji. Ataki tego typu zaliczyć należy do grupy 1 (rys. 3.8)107.
Jeśli chodzi o trzeci typ oddziaływania bezpośredniego (rys. 3.8, ćwiartka 3),
to jest on w pewien sposób przeciwieństwem dwóch wcześniej opisanych, ponieważ
nie ma w tym przypadku próby wpływu na infrastrukturę IT organizacji. Podejmowane działania związane są z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi internetoSophos: wyd. cyt., s. 36.
Ten typ oddziaływania zaliczyć należy do omawianej w dalszej części rozdziału kategorii 6,
tj. pośredniego oddziaływania „fizycznego” na zasoby niematerialne organizacji.
103
Jest to gra typu MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game).
104
Związany był on z dość specyficznymi i tak naprawdę niegroźnymi dla organizacji postulatami, takimi jak: poszanowanie wolności wypowiedzi na oficjalnym forum czy transparentność i godne
traktowanie klientów (Voodoo Extreme: Runes of Magic Hacker Holds Login Data Hostage. [http://
ve3d.ign.com/articles/news/58663/Runes-of-Magic-Hacker-Holds-Login-Data-Hostage] 1.01.2011).
105
R. Cringely: Share this: Mark Zuckerberg’s Facebook page is hacked. [http://www.infoworld.
com/ d/adventures-in-it/share-mark-zuckerbergs-facebook-page-hacked-509] 26.01.2011; Dziennik.pl:
Hakerzy zaatakowali profil... twórcy Facebooka. Co napisali? [http://nauka.dziennik.pl/hitech/artykuly/319393,hakerzy-zaatakowali-profil-tworcy-facebooka-co-napisali.html] 26.01.2011.
106
MessageLabs: A New Online Threat to Businesses. [http://www.messagelabs.com/download.
get ?filename=US_WP_Targeted%20Trojans_Associate.pdf] 2007, s. 1.
107
MessageLabs: Targeted Trojans: The Silent Danger of a Clever Malware. [http://www.messagelabs.com/whitepaper/ whitepaper_EXT_Targeted_Trojans_Silent_Danger_.pdf] 2010, s. 2-3.
101
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wych, takich jak witryny WWW, fora dyskusyjne, z czasem również blogi czy też
inne instrumenty Web 2.0, w celu rozpowszechniania różnorodnych opinii, sądów,
ale również innych materiałów, w celu wpływania na zasoby materialne organizacji
(np. cenę akcji, a tym samym jej wartość rynkową). Spektakularnym przykładem
tego typu oddziaływania może być aktywność prezesa Whole Foods Market, który
w styczniu 2005 roku na forum dyskusyjnym poświęconym akcjom, a należącym
do portalu Yahoo!, pod pseudonimem wyrażał opinie na temat zawyżonych, jego
zdaniem, cen akcji konkurencyjnego przedsiębiorstwa Wild Oaks Markets i ich rzeczywistej wartości. Spekulował również na temat kiepskiego zarządzania firmą i potencjalnego braku chętnych do przejęcia firmy ze względu na to, że nie ma ona ani
wartości, ani przyszłości. Działo się to w sytuacji, gdy Whole Foods Market starało
się o przejęcie konkurenta, a działania te miały na celu maksymalne zaniżenie jego
wartości rynkowej108.
Zupełnie odwrotny cel miały podobnego typu działania podjęte przez znanego
amerykańskiego rapera 50 Cent. Poprzez wpisy na swoim profilu na mikroblogu
Twitter zachęcał on do zakupu akcji „groszowej” spółki H & H Import, której akcji
był posiadaczem. W rezultacie tychże działań kurs akcji wzrósł o 290%, a sam piosenkarz zarobił na tym prawie 9 mln dolarów109.
Jeszcze innym przykładem oddziaływania mieszczącego się w omawianym tu
typie są działania podjęte przez grupę przeciwników obsadzenia aktora Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda w filmie „Casino Royale”. Poprzez witrynę www.craignotbond.com nawoływali oni do bojkotu filmu, uderzając w ten sposób bezpośrednio w
dochody jego producentów110. W warunkach polskich podobnego typu oddziaływania doświadczyła firma Adidas oraz mBank. Adidas zdecydował się na zamalowanie
graffiti na murze otaczającym tor wyścigów konnych na Służewcu, aby umieścić na
ich miejscu własne reklamy. W proteście społeczność związana z kulturą hip-hop
podjęła działania wzywające do bojkotu produktów Adidasa. Założono w tym celu
witrynę internetową Adisucks oraz stworzono profil na portalu społecznościowym
Facebook, na który wpisało się ponad 25 tys. osób111. MBank wprowadził opłaty za
podstawową kartę do rachunku eKonto, przez co część jego klientów poczuła się
108
D. Kesmodel, Wilke J.: Whole Foods Is Hot, Wild Oats a Dud – So Said ‘Rahodeb’. „The Wall
Street Journal”. [http://online.wsj.com/article/SB118418782959963745.html] 12.07.2007.
109
G. Siemionczyk: Sławny raper manipuluje kursem akcji. „Rzeczpospolita”. [http://www.rp.pl/
artykul/ 593586.html] 13.01.2011.
110
BBC: Fans Threaten to Boycott 007 film. [http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/
entertainment/4738536.stm] 22.02.2006.
111
Adisucks: Bojkot produktów Adidasa. [http://grochu.eu/pozostale/adisuck-bojkot-produktowadidasa] 30.03.2011; M. Gostkiewicz: Mur-graffiti na Służewcu zamalowany pod reklamę Adidasa.
[http://www.alert24.pl/alert24/2029020,84880,9327364.html?sms_code=] 28.03.2011; K. Kwaśniewski: Nie dla zamalowania przez Adidas ściany Służewieckiej!!! [http://www.facebook.com/ event.
php?eid= 162519030 470688] 2011, Gazeta.pl: Przepraszamy, wycofaliśmy się – oświadczenie Adidasa w sprawie muru. [http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/2029020,80273,9348974.html?sms_
code=] 30.03.2011; A. Szulc: Adidas pod murem. „Przekrój” 4.04.2011, s. 14-15.
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oszukana, gdyż złamał w ten sposób swoją obietnicę bycia bankiem darmowym.
Podjęto w związku z tym antyreklamową działalność w stosunku do banku – niezadowoleni klienci namawiali innych użytkowników do rezygnacji z jego usług. Założyli witrynę www.odradzambank.pl, zawierającą m.in. praktyczne porady dotyczące
rezygnacji z usług mBanku oraz przeniesienia konta do konkurencji. Stworzony został również profil na portalu społecznościowym Facebook, a oferty innych banków
omawiane są na powiązanym z nim forum dyskusyjnym112.
Ostatni typ oddziaływania bezpośredniego podmiotów funkcjonujących w przestrzeni elektronicznej to taki, który wiąże się z wywieraniem przez nie wpływu „niefizycznego” na zasoby niematerialne organizacji (rys. 3.8, ćwiartka 4), w tym przede
wszystkim na jej reputację i dobre imię. Już bardzo wczesna faza rozwoju Internetu
dostarcza egzemplifikacji tego typu oddziaływania. Przykładem może być sytuacja,
z jaką musiała się zmierzyć w roku 1990 firma Lotus Development Corporation,
wypuszczając na rynek produkt (CD-ROM) o nazwie Lotus Marketplace, zawierający w wersji do użytku domowego bazę danych oraz adresów 120 mln Amerykanów
pochodzących z 80 mln gospodarstw domowych. Na bazie artykułu, który ukazał
się na temat tego produktu w „The Wall Street Journal”, internauci skupieni wokół
różnych list i forów dyskusyjnych podjęli spontaniczną akcję przeciwko niemu. W
rezultacie w trosce o swoje dobre imię i reputację w styczniu 1991 roku firma Lotus
podjęła decyzję o wycofaniu produktu ze sprzedaży113.
Innym przykładem tego typu działań, pochodzącym już z zupełnie innej fazy
rozwoju Internetu, może być akcja klientów mBanku, związana z protestem przeciwko niekorzystnym warunkom spłaty kredytów we frankach szwajcarskich. W jej
ramach stworzone zostało forum dyskusyjne nabiciWmbank.pl, a następnie witryna internetowa mStop.pl. Do akcji dołączyli również klienci Multibanku, w sumie
20 tys. osób. W rezultacie rozpoczęty został protest konsumencki z wykorzystaniem
na niespotykaną wcześniej skalę mailingu, za pomocą którego wysyłane były listy
w celu zainteresowania sprawą nie tylko jak najszerszego kręgu dziennikarzy114, ale
również Komisji Nadzoru Bankowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ta ostatnia instytucja wszczęła postępowanie przeciw mBankowi115, Miejski Rzecznik Konsumentów w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy stał się reprezentantem całej grupy, a do działań włączyła się również kancelaria prawna116.
M. Samcik: Klienci mBanku pragną zemsty na Delfinku, czyli kto komu odradzi eKonto? „Subiektywnie o finansach”. [http://samcik.blox.pl/2011/07/Klienci-mBanku-pragna-zemsty-na-Delfinkuczyli.html] 4.07.2011.
113
P. Wallace: Psychologia Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2003, s. 142-145.
114
A. Grzeszak: Bij w bank. „Polityka” 21.02.2009, s. 39.
115
Samcik M.: Zbuntowani klienci znów atakują mBank. „Gazeta Wyborcza”. [http://gospodarka.
gazeta.pl/ pieniadze/2029020,29577,6746819.html] 23.06.2009.
116
Wierzbowski Eversheds: Grupa na Bank: Informacja kancelarii Wierzbowski Eversheds
dla tzw. „nabitych w mBank”. [http://www.eversheds.pl/?page=3&action=showArticle&id=2815]
21.09.2010. Tak działające grupy Rheingold określa mianem „inteligentnych tłumów” (smart mobs).
112
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Stowarzyszenie Twoja Sprawa (http://www.twojasprawa.org.pl/) i akcje przez
nie podejmowane także są przykładem oddziaływania zorganizowanych grup konsumentów na firmy i sposób ich funkcjonowania za pomocą instrumentów internetowych. Najbardziej spektakularne działania stowarzyszenia skierowane były przeciw
nieetycznym kampaniom reklamowym, np. marki Seat117.
Generalnie ta forma oddziaływania – godzenie w dobre imię i reputację organizacji – wykorzystywana jest coraz częściej nie tylko przez zorganizowane ad hoc
grupy konsumentów, ale również przez pojedyncze osoby niezadowolone ze sposobu traktowania ich przez firmę, której są klientami. Przykładem jest działanie,
jakie podjął mało znany piosenkarz kanadyjski. Nie mogąc przez dziewięć miesięcy
doczekać się odszkodowania od United Airlines za zniszczoną gitarę wartości ponad
3 tys. USD, napisał na ten temat piosenkę, a wideoklip na niej oparty umieścił w
portalu YouTube118. W zbliżony sposób zachował się klient amerykańskiej sieci kablowej Comcast, nagrywając, a następnie umieszczając w tym samym serwisie film
pokazujący, jak pracownik firmy zasnął ze słuchawką w ręku, czekając na niezbędne
informacje z centrum obsługi klientów119. Podobnego typu działania podejmowane
są przez klientów z wykorzystaniem innych instrumentów, takich jak społecznościowy Facebook120.
Również organizacje pozarządowe wykorzystują coraz częściej tę formę oddziaływania na organizacje i ich reputację. Przykładem takiego typu działania może być
akcja podjęta przez Greenpeace przeciw firmie Nestlé. Greenpeace chciał zmusić
Nestlé do zaprzestania zakupów oleju palmowego od indonezyjskiej spółki Sinar
Mas, prowadzącej nielegalną wycinkę lasów deszczowych i pozbawiającą w ten
sposób pożywienia orangutany. Organizacja wykorzystała do tego celu drastyczny
film (związany z jednym z popularnych produktów firmy), umieszczając go w serwisie YouTube121.
Są to ludzie, którzy pomimo iż nie znają się wzajemnie, potrafią współpracować ze sobą w sposób niemożliwy wcześniej, dzięki wykorzystaniu różnorakich urządzeń z grupy technologii informatycznych
(H. Rheingold: wyd. cyt., s. xii).
117
V. Makarenko: Idealny target rusza do ataku. Nowa wojna z reklamami. „Gazeta Wyborcza”.
[http://wyborcza.biz/biznes/2029020,100896,7964443.html] 2.06.2010.
118
T. Grynkiewicz, P. Miączyński: Firmamnieskrzywdzila.com. „Gazeta Wyborcza”. [http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/2029020,33181,6838218.html] 19.07.2009.
119
V. Makarenko: Tajne służby kapitalizmu. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008, s. 219.
120
T. Grynkiewicz: Antypampersowa kampania na Facebooku i nie tylko. „Gazeta Wyborcza”.
[http://wyborcza.biz/biznes/2029020,100896,7885824.html] 14.05.2010. Tego typu zachowania konsumentów należą do kategorii nazwanej przez Hirschmana voice option, czyli głośnym wyrażaniem
swojego protestu w sytuacji niezadowolenia z określonego zachowania firmy (A. Hirschman: Exit,
Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge: Harvard
University Press, 1970, s. 4). Możliwości tego typu nieustannie się zwiększają wraz z rozwojem Internetu i pojawianiem się coraz to nowych instrumentów oddziaływania na organizacje.
121
Greenpeace: Kitkat: Ask Nestlé CEO to Stop Buying Palm Oil from Destroyed Rainforest.
[http://www.youtube.com/watch?v=1BCA8dQfGi0] 17.03.2010; J. Lee: Handling Bad PR Turns Sticky
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Całościowy model oddziaływania bezpośredniego przestrzeni elektronicznej
na organizacje oferujące produkty niematerialne oraz usługi przedstawiony jest na
rys. 3.10.
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Rys. 3.10. Model oddziaływania bezpośredniego przestrzeni elektronicznej na organizacje oferujące
produkty niematerialne oraz usługi
Źródło: opracowanie własne.
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for Nestle. „The Sydney Morning Herald”. [http://www.smh.com.au/technology/enterprise/handlingbad-pr-turns-sticky-for-nestle-20100326-r0t2.html] 26.03.2010.
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Najogólniej rzecz biorąc, oddziaływać na organizację poprzez przestrzeń elektroniczną mogą dwie grupy podmiotów: pracownicy w niej zatrudnieni oraz podmioty spoza organizacji. Jeśli chodzi o tych pierwszych, to oddziaływanie może być
związane z wykonywaniem ich regularnej pracy i korzystaniem w jej ramach z różnych narzędzi internetowych lub też z działaniami niezwiązanymi z nią122.
Dodatkowym elementem różniącym te oddziaływania są intencje im towarzyszące. Mogą to być działania podejmowane celowo lub też całkowicie niezamierzone. W przypadku oddziaływania bezpośredniego w grę wchodzą wyłącznie te
pierwsze. Możliwych jest wiele różnorodnych scenariuszy zdarzeń. Może to być
włamanie do systemu IT w celu kradzieży określonych danych, dokumentów czy
też innej własności intelektualnej organizacji, a jego rezultatem są straty finansowe odczuwane przez firmę natychmiast lub też pojawiające się po jakimś czasie
(rys. 3.10, ścieżka 2-3-6-10).
Oddziaływanie pracowników poprzez przestrzeń elektroniczną na zasoby finansowe może też przybierać inną postać. Może to być upublicznianie informacji
na temat wewnętrznych problemów organizacji, takich jak spadek sprzedaży czy też
brak nowych kontraktów, prowadzące do obniżenia cen ich akcji (rys. 3.10, ścieżka
2-4).
Pracownicy mogą też poprzez przestrzeń elektroniczną coraz skuteczniej oddziaływać na reputację i dobre imię organizacji. Związane jest to z rozwojem coraz
to nowych instrumentów internetowych (np. mikroblogów) oraz coraz ściślejszym
splataniem się Internetu i telefonii komórkowej, a co za tym idzie – z coraz szerszym
dostępem do takich urządzeń, jak smartfony. Daje to możliwość łatwego i szybkiego rozpowszechniania niewygodnych czy też wprost kompromitujących organizację
informacji, zdjęć czy filmów za pośrednictwem różnego typu portali społecznościowych jak YouTube czy Twitter. Bezpośrednim rezultatem tego typu działań jest
„uderzenie” w reputację firmy oraz utrata jej dobrego imienia, a pośrednim – straty
finansowe związane np. z utratą klientów (rys. 3.10, ścieżka 2-5-11).
Jeśli chodzi o podmioty spoza organizacji wykorzystujące do swych celów przestrzeń elektroniczną, to w grę wchodzą dwie ich grupy: szeroko pojęci interesariusze
organizacji123 oraz wszelkiego typu podmioty, których świadomości istnienia ona
najczęściej nie ma (podrozdział 3.2.3). Jak wspomniano wcześniej, jednym z najczęstszych celów ich oddziaływania jest infrastruktura IT organizacji. W przypadku ataków DDoS czasowy paraliż różnorakich usług sieciowych powoduje z jednej
122
Według wyników raportu „2010 CyberSecurity Watch Survey” najbardziej kosztowne dla organizacji są różnego typu szkody będące rezultatem działań grupy podmiotów określanych mianem
insiders, obejmującej własnych pracowników firmy, jak również podmiotów współpracujących (contractors), dysponujących autoryzowanym dostępem do jej systemów IT (CSO i in.: 2010 Cybersecurity
Watch Survey. [www.cert.org/archive/pdf/ecrimesummary10.pdf] 25.01.2010, s. 1).
123
Warto przypomnieć, iż różnorakie grupy czy też podmioty indywidualne działające na zewnątrz organizacji mogą postrzegać siebie jako jej interesariuszy, pomimo iż ona sama nie zalicza ich
do nich.
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strony bezpośrednie straty finansowe, związane np. z brakiem możliwości prowadzenia sprzedaży on-line (rys. 3.10, ścieżka 1-3-9), z drugiej natomiast – powoduje utratę dobrego imienia i reputacji firmy, co prowadzi do wtórnych strat finansowych124 (rys. 3.10, ścieżka 1-3-7-11).
Efekty włamań do systemów IT organizacji mogą być bardzo zróżnicowane.
W przypadku działań związanych z szeroko pojętą ingerencją w zawartość stron internetowych organizacji ich rezultatem pierwotnym jest przede wszystkim uderzenie
w reputację i dobre imię organizacji. Pojawić się natomiast może także wtórny wpływ
na jej zasoby finansowe, związany z utratą zaufania klientów i ich odpływem (rys.
3.10, ścieżka 1-3-7-11). Również różnorodne mogą być skutki związane z kradzieżą
określonych danych, informacji czy też własności intelektualnej. W przypadku gdy
dotyczą one danych klientów, mogą przede wszystkim odnosić się do reputacji i dobrego imienia organizacji, a ich wtórnym efektem może być wpływ na jej zasoby
finansowe (rys. 3.10, ścieżka 1-3-6-8-11). Gdy jednak efektem włamania i kradzieży
są dane wykorzystywane do logowania się do systemów bankowości elektronicznej,
informacje dotyczące kart kredytowych czy też gotowe produkty niematerialne lub
też łatwo zbywalne walory, pierwotnym jego skutkiem są ujawniające się natychmiastowe różnego typu straty finansowe125 (rys. 3.10, ścieżka 1-3-6-10). Natomiast
dodatkowo mogą się pojawić utrata dobrego imienia i reputacji organizacji oraz
wtórne straty finansowe (rys. 3.10, ścieżka 1-3-6-8-11).
Wywieranie bezpośredniego wpływu na zasoby finansowe organizacji może
przybierać postać „niefizyczną”. Opisany wcześniej przykład próby manipulowania,
poprzez forum dyskusyjne, cenami akcji firmy, której przejęciem zainteresowane
było konkurencyjne przedsiębiorstwo126, jest tego egzemplifikacją (rys. 3.10, ścieżka 1-4).
Bezpośrednim celem oddziaływania podmiotów wykorzystujących przestrzeń
elektroniczną może też być reputacja i dobre imię organizacji. Może to być zwią-
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124
Tego typu skutki „wtórne” pojawią się w przypadku „wycieku” do opinii publicznej informacji
o tego typu zdarzeniu.
125
Dwa rodzaje tego typu strat finansowych ujawniły się w związku z włamaniem w maju
2011 roku do witryny City Account Online, należącej do północnoamerykańskiego oddziału Citygroup. W jego wyniku skradzione zostały informacje dotyczące 360 tys. kart kredytowych. Spowodowało
to bezpośrednie starty finansowe wysokości 2,7 mln USD, związane z 3400 rachunkami. Jednocześnie
pojawiły się o wiele większe dodatkowe koszty, wynikające z konieczności takich działań, jak powiadamianie poszczególnych klientów oraz ponowne wydanie 360 tys. nowych kart. Według Ponemon
Institute średni koszt związany z kradzieżą danych z pojedynczego konta wynosi 214 USD, co oznacza, iż w tym przypadku bank poniósł dodatkowe straty wysokości ok. 77 mln USD (J. Ribeiro: Citigroup Reveals Breach Affected over 360,000 Cards. „Computerworld”. [http://www.computerworld.
com/s/article/9217665/Citigroup_reveals_ breach_affected_over_360_000_cards] 16.06.2011; R. McMillan: Citigroup Hackers Made $2.7 Million. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/
article/9217932/Citigroup_hackers_made_2.7_million] 24.06.2011; L. Ponemon: Cost of data breach
climbs higher. [http://www.ponemon.org/blog/post/cost-of-a-data-breach-climbs-higher] 8.03.2011).
126
Chodzi o firmy Whole Foods Market oraz Wild Oaks Markets.
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Rys. 3.11. Model oddziaływania bezpośredniego przestrzeni elektronicznej na organizacje
wytwarzające produkty materialne
Źródło: opracowanie własne.

zane z obroną własnych interesów przez działające jawnie określone grupy interesariuszy127, ale również przez działających w sposób anonimowy konkurentów, nieza127

Przykładem tego typu działania jest przytaczana wcześniej akcja klientów mBanku.
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dowolonych klientów czy też inne podmioty uważające się za interesariuszy organizacji. Mogą oni rozpowszechniać, wykorzystując różnorodne narzędzia internetowe,
plotki, pomówienia czy też kompromitujące firmę materiały – dokumenty, zdjęcia
lub filmy. Pierwotnym rezultatem tego typu działań jest przede wszystkim utrata
reputacji i dobrego imienia organizacji, co może przekształcić się w realne straty finansowe (rys. 3.10, ścieżka 1-5-11). W odniesieniu do organizacji wytwarzających
produkty materialne model oddziaływania bezpośredniego przyjmuje postać przedstawioną na rys. 3.11. W ich przypadku możliwe są ponadto, wspomniane wcześniej,
ataki wymierzone w ich systemy produkcyjne. Wtedy pojawiają się bezpośrednie
(pierwotne) straty finansowe, związane np. z jego unieruchomieniem (rys. 3.11,
ścieżka 1-3-7-11), oraz wtórne, wynikające z utraty reputacji (rys. 3.11, ścieżka 1-37-9-14).
3.3.2. Wpływ pośredni
W przypadku oddziaływań pośrednich zidentyfikować można cztery analogiczne
ich typy, jak w odniesieniu do wpływu bezpośredniego (rys. 3.12). Jeśli chodzi
o przykłady pierwszego typu (rys. 3.12, ćwiartka 5), to związane są one bardzo często z „aktywnością internetową” pracowników organizacji i przypadkowym infekowaniem jej systemu IT różnego rodzaju złośliwym oprogramowaniem128. Nie odnosi
się to wyłącznie do odwiedzania przez nich w przestrzeni elektronicznej witryn,
które można określić jako „miejsca o podwyższonymi ryzyku”129, ale również tych
pozornie bezpiecznych, należących do takich znanych firm, jak AMD czy Lenovo130.
Rezultaty infekcji mogą być stosunkowo marginalne, ale mogą też prowadzić
do paraliżu systemu IT i wymiernych strat finansowych. Przykładami są trwający
godzinę paraliż giełdy moskiewskiej, blokada systemu rezerwacji on-line w jednej
z sieci kin na Florydzie czy też paraliż szpitala w Holandii131. Inny przykład tego
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128
Warto zauważyć, iż według wyników badań zawartych w raporcie 2010 CyberSecurity Watch
Survey wirusy oraz innego rodzaju szkodliwe oprogramowanie stanowią dla organizacji najczęstszą
przyczynę jej problemów, związaną z szeroko pojętą cyberprzestępczością (CSO i in.: wyd. cyt., s. 9).
129
Chodzi tu np. o witryny z treściami pornograficznymi (J. Krężelewska: Porno-wirus w szpitalu.
„Głos Koszaliński”. [http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article? AID=/20071212/koszalin/71212002]
12.12.2007).
130
R. McMillan: Hackers Lurk in AMD Web Site. „Computerworld”. [http://www.computerworld.
com/ s/article/108195/Hackers_lurk_in_AMD_Web_site] 30.01.2006; J. Leopando: Lenovo Support
Page Compromise Leads to BREDOLAB. [http://blog.trendmicro.com/lenovo-support-page-compromise-leads-to-bredolab/] 23.06.2010.
131
PAP: Działalność giełdy w Moskwie sparaliżowana przez wirus. [http://dziennik.pap.com.
pl/drukuj.html?id=18244179] 29.04.2006; R. McMillan: Florida Theater Chain Hit by Virus Attack.
„Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9000400/Florida_theater_chain_hit_by_
virus_attack] 11.05.2006; Money.pl: W Holandii szpital sparaliżowany wirusem komputerowym. [http://
news.money.pl/artykul/w;holandii;szpital;sparalizowany;wirusem;komputerowym,84,0,696660.html]
21.10.2010.
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typu oddziaływania związany jest z wadliwymi aktualizacjami programów antywirusowych, powodujących blokadę działania komputerów, na których zostały one
przeprowadzone132.
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Rys. 3.12. Macierz pośredniego wpływu elementów e-przestrzeni na organizacje niefizyczne
Źródło: opracowanie własne.

Inny rodzaj oddziaływania należący do analizowanej tu grupy, groźny szczególnie w odniesieniu do małych firm, związany jest z fałszywymi pakietami antywirusowymi, określanymi mianem rogueware. W wyniku działania tego typu złośliwego
oprogramowania użytkownicy informowani są o zagrożeniu komputera i konieczności zakupu pełnej wersji „systemu antywirusowego”, który nie tylko nie zapewnia
żadnego zabezpieczenia, ale często instaluje dodatkowe złośliwe oprogramowanie
wykradające dane133.
Warto również zauważyć, iż przykładem oddziaływania pośredniego, „fizycznego” na zasoby materialne są działania związane ze ściąganiem przez pracowników
(często z wykorzystaniem oprogramowania P2P) olbrzymich ilości zdjęć i filmów,
132
Chip.pl: Aktualizacja antywirusa AVG popsuła komputery z systemem Windows. [http://
technowinki.onet.pl/wiadomosci/4015859,artykul-drukuj.html] 24.12.2010; T. Andruszkiewicz: Wadliwa aktualizacja antywirusa McAfee. „Gazeta Wyborcza”. [http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,7799780,Wadliwa_aktualizacja_antywirusa_McAfee.html] 21.04.2010. Warto zauważyć,
iż w odniesieniu do firmy McAfee nie jest to pierwsza tego typu sytuacja (J. Vijayan: McAfee antivirus
update wreaks havoc. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/109525/McAfee_
antivirus_update_wreaks_havoc] 13.03.2006).
133
eGospodarka.pl: Fałszywe antywirusy plagą 2010 r. [http://www.egospodarka.pl/article/articleprint/59342/-1/12] 26.11.2010; Sophos: wyd. cyt., s. 5.
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co wpływa, szczególnie w mniejszych firmach, na przepustowość łącza internetowego134.
Do tego typu oddziaływania zaliczyć należy również przerwy w funkcjonowaniu (outage) różnych rodzajów usług mieszczących się w kategorii cloud computing (podrozdział 2.2.4). Pomimo ogólnie wysokiego poziomu ich niezawodności135
wspomniane wcześniej przerwy, takie jakie wystąpiły w kwietniu 2011 roku w odniesieniu do usług oferowanych przez Amazon, powodują poważne problemy lub
też całkowitą niemożność funkcjonowania firm z nich korzystających136.
Jeżeli chodzi o pośrednie oddziaływanie „fizyczne” na zasoby niematerialne
(rys. 3.12, ćwiartka 6), to tak jak w przypadku oddziaływania bezpośredniego wyróżnić można cały szereg jego przejawów, ukierunkowanych na różne typy tychże
zasobów. Z jednej strony dotyczy ono różnego rodzaju istotnych informacji, określonej wiedzy czy też własności intelektualnej. Podobnie jak we wcześniej omawianym przypadku jest ono bardzo często związane z aktywnością on-line pracowników organizacji i z korzystaniem przez nich z różnego typu narzędzi internetowych.
Szczególnie często powiązane jest to z korzystaniem przez nich z aplikacji P2P
i faktem coraz powszechniejszego wykorzystania firmowych komputerów przenośnych do wykonywania różnego rodzaju pracy w domu. Tak było w przypadku znanej firmy farmaceutycznej Pfizer. Jedna z pracownic firmy zainstalowała tego typu
oprogramowanie na służbowym laptopie, doprowadzając do wypływu numerów
ubezpieczenia społecznego oraz innych danych należących do około 17 tys. osób137.
Podobnie było ze znanym producentem oprogramowania antywirusowego – firmą
Trend Micro. W jej przypadku pracownik skopiował na niezabezpieczony, a zainfekowany komputer domowy raporty wewnętrzne oraz propozycje dotyczące produktów firmowych, doprowadzając do ich „wypływu” poprzez zainstalowaną na nim
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134
W jednej z firm z Pensylwanii, prowadzącej sprzedaż detaliczną, pracownik ściągający na serwer firmowy ponad 50 tys. zdjęć oraz 2500 filmów wywołał efekt podobny do ataku sieciowego, w odniesieniu do funkcjonowania infrastruktury internetowej (T. Harbert: Security Fail: When Trusted IT
People Go Bad. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9204581/Security_fail_
When_trusted_IT_ people_ go_bad] 18.01.2011).
135
Według AppNeta, firmy monitorującej rynek dostawców usług oferowanych w modelu cloud
computing, średni procent czasu, kiedy są one dostępne (uptime), wynosi 99,9948%. Oznacza to ich
średnią niedostępność na poziomie 4,6 godzin rocznie (P. Thibodeau: Who Gets Blame for Amazon
Outage? „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9216160/Who_gets_blame_
for_Amazon_outage_] 26.04.2011).
136
W tym konkretnym przypadku sparaliżowane zostały, częściowo lub całkowicie, m.in. takie
popularne serwisy internetowe, jak Quora, Foursquare czy Reddit (S. Gaudin: Amazon Cloud Outage
Staggers into Day 2. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9216083/Amazon_
cloud_outage_staggers_ into_Day_2_] 22.04.2011).
137
J. Vijayan: Personal Data on 17,000 Pfizer Employees Exposed; P2P App Blamed. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9024491/Personal_data_on_17_000_Pfizer_employees_exposed_P2P_app_blamed] 12.06.2007.
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aplikację P2P o nazwie Winny138. Ujawnienie istotnych danych oraz informacji wewnątrzkorporacyjnych na o wiele większą skalę miało miejsce w Pentagonie. Również z powodu instalacji przez pracowników aplikacji P2P w systemach, na których
przechowywane były różnorodne dokumenty, zawierające często drażliwe oraz tajne
dane prywatne i rządowe, tysiące tych dokumentów stały się publicznie dostępne
w sieciach P2P. Wśród informacji, które wypłynęły do otoczenia, były tak istotne
dokumenty, jak tajny schemat infrastruktury sieciowej, dane dostawcy systemu
zwalczania pewnego rodzaju ładunków wybuchowych w Iraku czy analizy dotyczące zagrożenia terrorystycznego w trzech największych miastach amerykańskich139.
Warto zauważyć, iż dodatkowym efektem wspomnianych powyżej przypadków
pośredniego wpływu przestrzeni elektronicznej na szeroko pojęte zasoby informacyjne organizacji jest również niezwykle istotne oddziaływanie na taki element zasobów niematerialnych, jak reputacja i dobre imię.
Ten aspekt oddziaływania występuje również w przypadku wspomnianej wcześniej infekcji witryn znanych organizacji różnego typu złośliwym oprogramowaniem.
Pomimo iż same firmy bardzo często nie są celem oddziaływania, a ich witryny
są tylko pośrednim ogniwem wykorzystywanym w działaniach podmiotów operujących on-line i realizujących swe cele, cierpi ich reputacja140. Dotyczy to wszelkiego
typu organizacji, jednak nabiera szczególnego znaczenia w przypadku firm zajmujących się zabezpieczeniem antywirusowym, jak Trend Micro, dla których wymiar
ten jest niezwykle istotny ze względu na zaufanie klientów do nich i do ich kompetencji141.
Jeśli chodzi o trzeci typ oddziaływania pośredniego (rys. 3.12, ćwiartka 7),
to dobrze je obrazuje sytuacja, z jaką zmierzyć się musiała w roku 1997 firma Intel.
Dotyczyła ona wykrytego przez jednego z profesorów matematyki błędu, związanego z funkcjonowaniem procesorów Pentium II oraz Pentium Pro, którego to błędu
rezultatem mogło być generowanie przez komputer błędnych danych, mogących
powodować poważne problemy142. Mimo iż ta sprawa została ujawniona w niewielM. Williams: Trend Micro Data Revealed Due to Virus. „PCWorld”. [http://www.pcworld.com/
article/ 125289/trend_micro_data_revealed_due_to_virus.html] 3.04.2006.
139
J. Vijayan: Classified U.S. Military Info, Corporate Data Available over P2P. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9027949/Classified_U.S._military_info_corporate_
data_available_over_P2P] 25.07.2007.
140
Tak jest również w przypadku, gdy na witrynie organizacji złośliwe oprogramowanie nie jest
instalowane w celu infekcji osób ją odwiedzających, ale gdy umieszczane są tam specjalistyczne aplikacje wysyłające spam „w jej imieniu” (Y. Mashevsky, S. Shevchenko: Komputery, sieci i kradzież:
część 2. Kaspersky Lab. [http://viruslist.pl/ analysis.html?newsid=361] 18.12.2006).
141
G. Keizer: Trend Micro Site Infected Users with Trojan. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9068478/Trend_Micro_site_infected_users_with_Trojan] 13.03.2008.
142
Chodziło o problem związany z błędną zamianą liczb zmiennoprzecinkowych (floating point
numbers) na liczby całkowite (B. Crothers, T. Karlo: Details emerge on Pentium Pro Bug. „CNET News”.
[http://news.cnet.com/Details-emerge-on-Pentium-Pro-bug/2100-1001_3-279493.html?tag=mncol]
5.05.1997; R. Collins: Pentium II Math Bug? [http://www.rcollins.org/secrets/Dan0411.html] 1997).
138
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kim ośrodku akademickim, szybko została upubliczniona poprzez różne internetowe
grupy dyskusyjne, stając się w ten sposób informacją globalną. W rezultacie znacznie spadł kurs akcji firmy Intel, a co za tym idzie – jej wartość giełdowa143.
Firmy
dostarczające
darmowe gry
czy oprogramowanie
P2P

Darmowe gry,
oprogramowanie
P2P

1

3

2

Dell, Microsof, AOL

4

Komputery
użytkowników
Internetu

Rys. 3.13. Udział klientów w oddziaływaniu elementów przestrzeni elektronicznej na organizacje
Źródło: opracowanie własne.

Jeszcze bardziej skomplikowany przykład tego typu oddziaływania związany jest z aktywnością internetową klientów firm, szczególnie tych sprzedających
sprzęt i oprogramowanie komputerowe czy też będących dostawcami usług internetowych. Ściągając różnego rodzaju darmowe gry czy też pliki z wykorzystaniem
aplikacji P2P, instalują oni jednocześnie bardzo często na swoich komputerach
programy klasy spyware lub adware (lub też łączące cechy obydwu z nich), powodujące problemy, takie jak spowolnienie ich działania czy też „zrywanie” połączenia internetowego. Tego rodzaju sytuacje powodują, że klienci częściej telefonują do działów obsługi, co generuje całkiem spore koszty obsługi technicznej144
(rys. 3.13).

M. Haig: Porażki marek. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 263.
Według badań Forrester Research koszt pojedynczej rozmowy związanej z problemami powiązanymi z programami typu spyware kształtuje się na poziomie od 15 do 45 USD. Microsoft szacuje, iż oprogramowanie takie było przyczyną jednej trzeciej problemów komputerów wyposażonych
w system Windows XP, a AOL wini je za około 300 tys. zerwanych połączeń internetowych dzien143

144
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Jeśli chodzi o czwarty typ wpływu pośredniego (rys. 3.12, ćwiartka 8), to dotyczy on przede wszystkim różnorakich form oddziaływania na dobre imię organizacji. Związane one są najczęściej z kwestiami udostępniania poprzez blogi, fora dyskusyjne czy też portale społecznościowe różnego typu informacji, plotek, zdjęć czy
też materiałów wideo związanych z daną firmą, jednak bez jakiejkolwiek intencji
wyrządzenia szkody jej reputacji. Przykładem tego typu oddziaływania jest sytuacja
byłego pracownika Google’a. Rozpoczynając pracę w nowej firmie, zaczął on też
prowadzić blog145, który miał być rodzajem osobistego dziennika, związanego z doświadczeniami z pracy w firmie Google, a przeznaczonego dla rodziny i przyjaciół.
W rzeczywistości okazało się, iż jest on czytany przez liczną grupę osób, sięgającą
nawet 60 tys. dziennie, zainteresowanych „wewnętrznym życiem” giganta internetowego. Popularność bloga przyciągnęła również uwagę pracodawcy, a ten uznał,
że ujawniane są w nim „drażliwe” informacje wewnętrzne, które nakazał usunąć.
Ostatecznie wkrótce pracownik został zwolniony146. Innym przykładem tego typu
oddziaływania jest sytuacja trzech pracownic KFC z Anderson w Kalifornii, które
dla żartu zrobiły sobie zdjęcia w czasie kąpieli w zlewie do mycia naczyń, a następnie umieściły je w portalu społecznościowym MySpace147. Bardzo podobny przykład pochodzi z Toskanii. W jednym ze szpitali dwóch lekarzy oraz pięciu pielęgniarzy bawiło się oraz paliło papierosy w pobliżu ciężko chorych pacjentów, a zdjęcia
z tego zajścia znalazły się na profilu jednego z pracowników na portalu Facebook148.
Jeszcze inny przykład podobnego rodzaju oddziaływania: żona szefa tajnej brytyjskiej służby wywiadowczej umieściła na ogólnie dostępnym niezabezpieczonym
własnym koncie na Facebooku bardzo prywatne zdjęcia rodzinne oraz informacje
dotyczące rodziny i przyjaciół149. Generalnie rzecz biorąc, przypadki oddziaływania pracowników na reputację organizacji, związane z ich niefrasobliwością czy też

nie (A. Linn: Companies Scramble to Deal with Spyware. „Excite News”. [http://apnews.excite.com/
article/20041031/ D862JARG0.html] 31.10.2004).
145
Nosił on nazwę „Ninetyninezeros” (http://99zeros.blogspot.com/).
146
J. Perez: Fired Google Blogger Reflects, Moves on. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/ article/print/99839/Fired_Google_blogger_reflects_moves_on] 17.02.2005.
147
M. Baron: KFC Sink Bath Photos: MySpace, Panties and Bras = Fired. „The Post Chronicle”.
[http://www.postchronicle.com/cgi-bin/artman/exec/view.cgi?archive=110&num=192412]
11.12.2008.
148
PAP: Skandaliczne zabawy personelu w szpitalu. [http://wiadomosci.onet.pl/swiat/4227381,wiadomosc-drukuj.html] 30.03.2011.
149
J. Lewis: MI6 Chief Blows His Cover as Wife’s Facebook Account Reveals Family Holidays,
Showbiz Friends and Links to David Irving. „The Daily Mail”. [http://www.dailymail.co.uk/news/
article-1197562/MI6-chief-blows-cover-wifes-Facebook-account-reveals-family-holidays-showbizfriends-lin/index.html] 5.07.2009; J. Sturcke: Miliband plays down spy chief Facebook photos. „The
Guardian”. [http://www.guardian.co.uk/politics/2009/jul/05/john-sawers-facebook-photos-miliband/
print] 5.07.2009.

177

3. Przestrzeń elektroniczna i jej oddziaływanie na organizacje gospodarcze oraz ich otoczenie

brakiem wyobraźni, stały się zjawiskiem powszechnym, a ściśle powiązanym z rozwojem portali społecznościowych150.
Innym przykładem tego typu oddziaływania jest profesjonalnie zrealizowany
dwudziestosekundowy spot reklamowy, w którym Volkswagen Polo został wykorzystany jako narzędzie ataku terrorystycznego. Stał się on jednym z najbardziej komentowanych tematów na blogach, wywołując powszechne zdziwienie i nerwową
reakcję firmy Volkswagen. W rezultacie śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy okazało się, iż film ten został przygotowany przez jedną z profesjonalnych
agencji reklamowych dla Volkswagena jako rodzaj testu, jednak bez intencji jego
publicznego ujawnienia, a dostał się do obiegu przypadkowo. W efekcie Volkswagen AG złożył w prokuraturze doniesienie o popełnieniu przestępstwa151.
Jeszcze inny przykład oddziaływania pośredniego „niefizycznego” na zasoby
niematerialne organizacji wiąże się ze zjawiskiem określonym mianem homograph
attack, które zaobserwowane zostało po raz pierwszy w kwietniu 2000 roku. Wtedy
to na anonimowej witrynie internetowej, przypominającej do złudzenia powszechnie
znany serwis Bloomberg152, pojawiła się nieprawdziwa informacja o przejęciu firmy
PairGain Technologies za kwotę równą jej podwójnej wartości rynkowej. Jednocześnie link prowadzący do tej informacji pojawił się na tablicy (message board) poświęconej temu przedsiębiorstwu w serwisie Yahoo. W rezultacie wartość akcji firmy wzrosła o 31%, aby następnie gwałtownie spaść, narażając inwestorów na straty,
a Bloomberg na utratę dobrego imienia153. Podobne akty wykorzystania fałszywych,
a łudząco podobnych do oryginalnych stron internetowych mają miejsce w atakach
typu phishing, np. w odniesieniu do banków154. Warto zauważyć, iż ataki typu phishing stają się również coraz większym zagrożeniem dla bezpieczeństwa organizacji, gdyż ich celem są nie tylko ich klienci, ale również ich pracownicy155.
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150
Warto zauważyć, iż podobnego typu doświadczenia nieobce są pracownikom polskich służb,
takich jak CBA czy kontrwywiad wojskowy (Dziennik.pl: CBA pozuje w „Naszej-klasie”. [http://
wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/125487,cba-pozuje-w-naszej-klasie.html] 26.02.2008;
W. Czuchnowski, A. Kublik: Nasze nowe tajne służby ujawniły się w internecie. „Gazeta Wyborcza”. [http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/2029020,80269,5063523.html] 28.03.2008). WirtualnaPolska: Zwolnieni za komentarze na Facebooku. [http://praca.wp.pl/wid,12953212,drukuj.html]
16.12.2010.
151
S. Brook: Spoof Suicide Bomber Ad Sparks Global Row. „The Guardian”. [http://media.guardian.co.uk/site/story/0,14173,1394517,00.html] 20.01.2005; Reuters: Volkswagen Files Complaint over
Spoof Internet Ad. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/printthis/2005/0,4814,99330,00.
html] 28.01.2005.
152
W nazwie fałszywej witryny litery „o” zostały zastąpione zerami, tj. Bl00mberg zamiast Bloomberg, co było stosunkowo łatwe do wykrycia.
153
E. Gabrilovich, A. Gontmakher: The Homograph Attack. „Communication of the ACM”.45(2).
[www.cs.technion.ac.il/~gabr/papers/homograph_full.pdf] February 2002.
154
Sophos: wyd. cyt., s. 8-9; Onet.pl: UKNF ostrzega przed fałszywą stroną internetową BZ WBK.
[http://biznes.onet.pl/uknf-ostrzega-przed-falszywa-strona-internetowa-bz,18543,3042499,1,drukuj]
12.10.2009.
155
J. Vijayan: Phishing Emerges as Major Corporate Security Threat. „Computerworld”. [http://www.
computerworld.com/s/ article/9215995/Phishing_emerges_as_major_corporate_security_threat] 20.04.2011.
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Rys. 3.14. Model oddziaływania pośredniego przestrzeni elektronicznej na organizacje oferujące
produkty niematerialne oraz usługi
Źródło: opracowanie własne.

Całościowy model oddziaływania pośredniego przestrzeni elektronicznej na organizacje oferujące produkty niematerialne oraz usługi przedstawiony jest na rys.
3.14. Tak jak w przypadku oddziaływania bezpośredniego na organizację, wpływać
na nią mogą dwie zasadnicze grupy podmiotów: jej pracownicy oraz podmioty spoza organizacji, łącznie z jej bezpośrednimi interesariuszami (rys. 3.14). Oddziaływanie pracowników związane jest z wykonywaną przez nich pracą i wykorzystaniem
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w jej ramach różnego rodzaju narzędzi internetowych. Jednak w odróżnieniu od oddziaływania bezpośredniego w tym przypadku nie chodzi o działania podejmowane
celowo, ale o przypadkowe czy też uboczne ich efekty.
Możliwe są tu również różnorakie scenariusze zdarzeń. Może to być przypadkowe zainfekowanie infrastruktury IT różnego typu złośliwym oprogramowaniem,
związane z wykorzystaniem przez pracowników przeglądarek internetowych i odwiedzaniem przez nich określonych witryn WWW, ale również innych narzędzi, takich jak aplikacje P2P. Skutkiem tego mogą być problemy z funkcjonowaniem systemu IT lub też w skrajnym przypadku jego całkowity paraliż, prowadzący do strat
finansowych (rys. 3.14, ścieżka 3-4-13). Przypadkowa infekcja może w rezultacie
spowodować wypływ ważnych informacji wewnętrznych czy też własności intelektualnej organizacji (rys. 3.14, ścieżka 3-4-7-14). Upublicznienie tego typu sytuacji
skutkować może oddziaływaniem na reputację i dobre imię organizacji, generując
w rezultacie wtórny wpływ na zasoby finansowe organizacji (rys. 3.14, ścieżka 3-410-15 oraz 3-4-7-11-15). Jednocześnie przypadkowy wypływ istotnych informacji
wewnętrznych dotyczących nowych produktów czy też tych związanych z kierunkami podejmowanych działań, np. poprzez aplikacje P2P zainstalowane na komputerach wykorzystywanych przez pracowników w domach, może prowadzić do bezpośrednich strat finansowych (rys. 3.14, ścieżka 3-5), a ubocznym skutkiem może być
utrata dobrego imienia i reputacji oraz wtórne straty finansowe (rys. 3.14, ścieżka
3-6-15).
Ta sama sytuacja może wynikać z publikowania przez pracowników tego typu
informacji np. na własnych blogach. Z kolei publiczne dzielenie się różnego typu
plotkami lub „ciekawostkami” dotyczącymi wewnętrznych mechanizmów funkcjonowania organizacji, umieszczanie różnorakich kompromitujących zdjęć czy też
materiałów wideo na portalach społecznościowych i blogach skutkować może oddziaływaniem na reputację i dobre imię organizacji, generując wtórne oddziaływanie na zasoby finansowe organizacji (rys. 3.14, ścieżka 3-6-15).
Jeśli chodzi o podmioty spoza organizacji, to również w ich przypadku spektrum
oddziaływania pośredniego jest bardzo szerokie. Przypadkowy wypływ do przestrzeni elektronicznej różnorakich materiałów stawiających organizację w niekorzystnym świetle może prowadzić do utraty jej reputacji i dobrego imienia, a w konsekwencji do wtórnych strat finansowych (rys. 3.14, ścieżka 1-6-15). Z kolei nieumyślne upublicznienie pewnych, czasem „niszowych” informacji, dotyczących
problemów firmy z jej określonym produktem skutkować może bezpośrednimi, ale
również pośrednimi stratami finansowymi (rys. 3.14, ścieżka 1-5 oraz 1-6-15).
Jednocześnie oddziaływanie przestrzeni elektronicznej na kluczowych interesariuszy organizacji, z punktu widzenia jej funkcjonowania i trwania, czyli na klientów (przykład firm AOL oraz Microsoft – rys. 3.13), prowadzić może tak do bezpośrednich strat finansowych (rys. 3.14, ścieżka 2-9), jak i pośrednich, związanych
z utratą reputacji i dobrego imienia (rys. 3.14, ścieżka 2-8-15).
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Rys. 3.15. Model oddziaływania pośredniego przestrzeni elektronicznej na organizacje wytwarzające
produkty materialne
Źródło: opracowanie własne.

W odniesieniu do organizacji wytwarzających produkty materialne model oddziaływania bezpośredniego przyjmuje postać przedstawioną na rys. 3.15. W tym
przypadku incydentalna infekcja systemu IT może w rezultacie doprowadzić do sięgającego głębiej wpływu, tj. na poziom systemu produkcyjnego i bezpośrednie stra-
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ty finansowe (rys. 3.15, ścieżka 3-4-8-14). Upublicznienie tego typu sytuacji skutkować może oddziaływaniem na reputację i dobre imię organizacji, generując wtórny
wpływ na zasoby finansowe organizacji (rys. 3.15, ścieżka 3-4-8-12-17).
3.3.3. Typologia oddziaływania wyszukiwarek internetowych na organizacje
Jak już wspomniano wcześniej, szczególną grupą podmiotów działających w przestrzeni elektronicznej, z punktu widzenia ich wpływu na wszelkiego rodzaju organizacje, są wyszukiwarki internetowe (podrozdział 3.2.4). Mogą one wpływać
na przedsiębiorstwa i ich funkcjonowanie na wiele różnych sposobów, wyróżnić
jednak można dwa podstawowe ich typy (rys. 3.16):
– bezpośrednie,
– pośrednie.

Wyszukiwarki internetowe

Podmioty
działające
w przestrzeni
elektronicznej

Organizacja

oddziaływanie bezpośrednie
oddziaływanie pośrednie

Rys. 3.16. Typy oddziaływania wyszukiwarek internetowych na organizacje
Źródło: opracowanie własne.
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Oddziaływanie bezpośrednie związane jest z samą wyszukiwarką oraz jej wpływem na organizacje i realizację przez nie swych celów. Zidentyfikować można dziewięć zasadniczych sytuacji, w których może ono wystąpić:
1) zmiany w wykorzystywanym algorytmie wyszukiwania,
2) obniżenie pozycji witryny WWW w rankingu wyszukiwania,
3) celowe usunięcie witryny WWW z indeksu wyszukiwarki,
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4) przypadkowe usunięcie witryny WWW z indeksu wyszukiwarki,
5) przerwy związane z funkcjonowaniem wyszukiwarki,
6) oznaczanie witryny WWW jako potencjalnie niebezpiecznej,
7) wykorzystanie przez wyszukiwarki technologii pamięci podręcznej stron
(page-cashing technologies),
8) przypadkowy wypływ danych związanych z zapytaniami prowadzonymi
z użyciem wyszukiwarki,
9) błędy robotów wyszukujących.
Zmiana algorytmu wyszukiwania wydaje się być najpowszechniej odczuwaną
przez organizacje formą oddziaływania bezpośredniego. Wiąże się to z szybko rosnącą ich liczbą i coraz większym uzależnieniem od pozycji zajmowanej w rankingach wyszukiwania najpopularniejszych wyszukiwarek. Jednocześnie co pewien
czas optymalizowane są algorytmy wyszukiwania wykorzystywane przez nie po to,
aby premiować wysokim miejscem w rankingu najlepsze witryny156.
W przypadku wyszukiwarki Google istotne są takie elementy, jak ilość treści,
częstotliwość aktualizacji, czas spędzany przez użytkowników na danej witrynie,
liczba zewnętrznych linków czy też popularność stron, do których prowadzą linki157.
Ważnym celem dokonywanych okresowo zmian algorytmów wyszukiwania jest też
eliminowanie z wyników wyszukiwania spamu (search spam), czyli tych witryn,
które swoje wysokie miejsce zawdzięczają stosowaniu różnych zabronionych działań optymalizacyjnych, mających na celu oszukiwanie robotów indeksujących158.
Wprowadzanie zmian w algorytmach wyszukiwania odbija się negatywnie nie
tylko na firmach próbujących manipulować miejscami swoich witryn w rankingach
wyszukiwań, ale również na tych, które nie prowadzą tego typu działań. W ich rezultacie dochodzić może do znacznych zmian w rankingu wyświetlanych wyników159,
co doprowadzić może do zniknięcia witryny ze strategicznych, z punktu widzenia
156
Takie też motywacje kierowały kolejną zmianą w algorytmach wyszukiwania, wprowadzoną
w lutym 2011 roku przez Google. Na oficjalnym blogu firmowym poinformowano, iż wprowadzone
„znaczące jego udoskonalenia” miały na celu obniżenie miejsca w rankingu w odniesieniu do tych witryn, które charakteryzują się niską jakością, kopiują zawartość z innych witryn czy też nie są zbyt
przydatne dla użytkowników. Jednocześnie celem zmian w algorytmie było promowanie wysokim
miejscem witryn o wysokiej jakości prezentowanych treści, zawierających oryginalne i wartościowe
informacje, takie jak wyniki badań czy też wnikliwe raporty (M. Cutts, A. Singhal: Finding More
High-Quality Sites in search. „The Official Google Blog”. [http://googleblog.blogspot.com/2011/02/
finding-more-high-quality-sites-in.html] 24.02.2011).
157
S. Collett: Don’t Look Now, but Google’s Algorithms Are Changing. „Computerworld”. [http://
www.computerworld.com/s/article/9012944/Don_t_look_now_but_Google_s_algorithms_are_changing] 14.03.2007, S. Collett: Google: Reward and punishment. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9012945/Google_Reward_and_punishment] 14.03.2007.
158
J. Battelle: wyd. cyt., s. 118; S. Collett: Google: Reward...
159
Według przewidywań firmy Google wprowadzone przez nią w lutym 2011 roku zmiany
w algorytmie wyszukiwania dotknąć miały 11,8% rezultatów prowadzonych wyszukiwań (M. Cutts,
A. Singhal: wyd. cyt.).
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pozyskiwania klientów, pozycji (podrozdział 3.2.4), a tym samym do kłopotów finansowych. Szczególnie dotkliwe jest to dla tych, których ruch klientów na witrynie internetowej, a co za tym idzie, sprzedaż związane są bezpośrednio z miejscem
zajmowanym w rankingu. Dla tego typu podmiotów, szeroko wykorzystujących Internet w swej działalności, znaczący spadek w rankingu wyszukiwania może być
powodem bardzo daleko idących skutków, jeśli chodzi o pozycję rynkową. Przykładem obrazującym tego typu zależność może być sytuacja, jaka stała się udziałem
firmy 2bigfeet.com, sprzedającej buty o „ponadstandardowych” rozmiarach. Jej zamówienia w 95% generowane były dzięki wyszukiwarkom internetowym. Modyfikacja algorytmu wyszukiwania przeprowadzona przez Google pod koniec 2003 roku
spowodowała, iż praktycznie z dnia na dzień została ona pozbawiona klientów160.
Według wprowadzonej na początku podrozdziału 3.3 typologii oddziaływania ten
rodzaj wpływu zakwalifikować należy do kategorii oddziaływania pośredniego
„niefizycznego” na zasoby materialne.
Obniżenie, często znaczne, miejsca witryny WWW w rankingu wyszukiwania
nie musi być wyłącznie ubocznym skutkiem procesu modyfikacji algorytmu wyszukiwania, ale może być też celowym działaniem wyszukiwarki, jako kara za stosowanie niedozwolonych praktyk optymalizacyjnych. W przypadku Google’a witryna taka może zostać „karnie” przesunięta z miejsca, na którym się znajdowała
(np. na stronie pierwszej lub drugiej), na stronę dziesiątą lub nawet czternastą161,
co w rezultacie powoduje, iż jej istnienie przestaje być praktycznie zauważalne dla
osób szukających treści przez nią prezentowanych162. Ten typ oddziaływania zakwalifikować należy do kategorii oddziaływania bezpośredniego „niefizycznego” na zasoby materialne163.
Trzeci rodzaj oddziaływania bezpośredniego wyszukiwarek określić można jako
zdecydowanie najbardziej drastyczny z punktu widzenia współczesnej gospodarki.
Jest nim usunięcie danej witryny internetowej z indeksu wyszukiwarki, związane
z próbami stosowania przez organizację, do której ona należy, niedozwolonych
praktyk w celu manipulowania wynikami wyszukiwania. Przypadek firmy KinderStart.com jest bardzo dobrym przykładem tego typu sytuacji. W wyniku usunięcia
na przełomie marca i kwietnia 2005 roku jej witryny internetowej z indeksu wyszukiwarki Google zanotowała ona 70-procentowy spadek ruchu na niej, a w rezulta-

J. Battelle: wyd. cyt., s. 117-118.
S. Collett: Google: Reward…
162
L. Reppesgaard: wyd. cyt., s. 84-85.
163
Tego typu działań doświadczyły na początku 2012 roku wiodące polskie porównywarki cenowe, takie jak Skąpiec, Ceneo oraz Nokaut (P. Mazurkiewicz: Google uderzył w polskich sprzedawców
w sieci. „Rzeczpospolita” 1.02.2012, s. B5), ale również należąca do Google przeglądarka Chrome
(G. Keizer: Google Downgrades Chrome Ranking after Paid-Link Monkey Business. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9223135/Google_downgrades_ Chrome_ranking_
after_paid_link_monkey_business] 4.01.2012).
160
161
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cie utraciła 80% przychodów generowanych z programu reklamowego AdSense164.
Podobnego typu sytuacji doświadczył światowy gigant na rynku motoryzacyjnym – firma BMW. W lutym 2006 roku za umieszczenie stron oszukujących roboty indeksujące czasowo usunięta została z indeksu wyszukiwarki Google witryna
BMW.de165. W tym samym czasie w analogicznej sytuacji znalazł się japoński producent sprzętu elektronicznego – firma Ricoh166. Podobnie jak poprzedni typ oddziaływania zakwalifikować go należy do kategorii oddziaływania bezpośredniego
„niefizycznego” na zasoby materialne.
Bardzo podobny do poprzedniego jest czwarty rodzaj oddziaływania. W tym
przypadku usunięcie określonej witryny internetowej z indeksu wyszukiwarki następuje nie w sposób celowy, ale przypadkowy. Taka sytuacja zaistniała, kiedy w wyniku błędu pracownika firmy Google na krótki okres z indeksu tej wyszukiwarki
usunięty został serwis The Pirat Bay – zamiast innego serwisu167. Ten rodzaj oddziaływania określić można jako oddziaływanie pośrednie „niefizyczne” na zasoby
materialne.
Piąty typ oddziaływania bezpośredniego, związany z możliwościami odnalezienia organizacji w przestrzeni elektronicznej, dotyczy realnych wyzwań i zagrożeń, jakie pojawiłyby się jako efekt przerw w funkcjonowaniu wyszukiwarek internetowych, szczególnie tych o największej sile oddziaływania, takich jak Google.
W obecnej sytuacji pogłębiającego się uzależnienia od nich tak samych organizacji,
jak i ich interesariuszy, przerwy w ich funkcjonowaniu prowadziłyby do znacznych
i trudnych do oszacowania strat w całej gospodarce oraz do chaosu na rynkach168.
Potencjalne powody przerw w funkcjonowaniu wyszukiwarek to ataki terrorystyczne, różne formy cyberataków, jak również bardziej prozaiczne czy też przyziemne
kwestie – przerwy w dostawach prądu, katastrofy naturalne lub problemy techniczne169. Problemy, jakie pojawiły się wraz z Internetem jako konsekwencje jego funk-

J. Brodkin: Lawsuit Against Google Dismissed. „PCWorld”. [http://www.pcworld.com/article/ 130070/ lawsuit_against_google_dismissed.html] 24.03.2007; J. Perez: Web Publisher Sues over
Exclusion from Google Index. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/109758/
Web_ publisher_sues_ over_exclusion_from_Google_index] 21.03.2006.
165
N. Gohring: BMW Cut from Google Results for Cheating. „PCWorld”.[ http://www.pcworld.
com/ article/124621/bmw_cut_from_google_results_for_cheating.html] 6.02.2006.
166
L. Reppesgaard: wyd. cyt., s. 89.
167
Chip: Zatoka Piratów usunięta z Google’a przez pomyłkę. [http://republika.onet.pl/39018,26,1„
fabryka.html] 5.10.2009.
168
Rozważania dotyczące potencjalnych strat w gospodarce amerykańskiej, związanych z przerwami w funkcjonowaniu Google’a, pojawiły się już w roku 2006 w czasie konferencji, w której
uczestniczyły największe firmy z branży technologii informatycznych (IBM, Google, Silicon Graphics, Cis-co, Hewlett-Packard) oraz Amerykański Departament Energii (US Department of Energy)
(N. Carr: The Big Switch…, s. 178).
169
Tamże, s. 178-179, R. Hof: Is Google…
164
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cjonowania, ujawniły się np. pod koniec 2006 roku oraz na początku 2008170 i pokazały, iż przedstawione powyżej scenariusze wydarzeń są jak najbardziej realne. Ten
typ oddziaływania wyszukiwarek zakwalifikować należy do kategorii oddziaływania pośredniego „niefizycznego” na zasoby materialne.
Kolejny typ oddziaływania bezpośredniego wyszukiwarek internetowych na organizacje związany jest z oznaczaniem przez nie stron internetowych jako potencjalnie niebezpiecznych. Dotyczy to stron zidentyfikowanych przez wyszukiwarkę
jako zawierające szkodliwe i potencjalnie niebezpieczne oprogramowanie. W przypadku Google’a, jeżeli wyszukiwarka zaliczy stronę WWW do tej właśnie kategorii,
po kliknięciu przez użytkownika w link prowadzący do niej generowana jest strona typu interstitial, zawierająca ostrzeżenie, i aby kontynuować, musi on ręcznie
wpisać adres witryny. Takie postępowanie jest źródłem niezadowolenia organizacji,
które uważają, iż są niesłusznie oznaczane jako niebezpieczne, co uderza w ich reputację w oczach ich interesariuszy171. Ten typ oddziaływania wyszukiwarek zakwalifikować należy do kategorii oddziaływania pośredniego „niefizycznego” na zasoby niematerialne.
Siódma forma wpływu bezpośredniego związana jest z wykorzystywaniem
przez najważniejsze wyszukiwarki technologii opartej na użyciu pamięci podręcznej
(page-caching technologies). Potencjalne niebezpieczeństwo związane jest z faktem, iż nawet jeśli określona strona zawierająca szkodliwe oprogramowanie zostaje
oczyszczona z niego czy też całkowicie usunięta z danej witryny internetowej, pozostaje w niezmienionej postaci w pamięci podręcznej wyszukiwarki, do czasu aż
jej roboty sieciowe ponownie ją zindeksują172. Ten typ oddziaływania wyszukiwarek
zakwalifikować należy do kategorii oddziaływania pośredniego „niefizycznego”
na zasoby niematerialne.
Ósmy typ oddziaływania bezpośredniego dotyczy zagrożeń związanych z potencjalnym wypływem danych dotyczących zapytań prowadzonych przez użytkowników z użyciem wyszukiwarki (search data). Sytuacja tego typu, jaka miała miejsce
W wyniku trzęsienia ziemi, jakie miało miejsce na Tajwanie 26 grudnia 2006 roku, uszkodzeniu uległy główne kable komunikacyjne łączące wschodnią Azję z resztą świata. W rezultacie miliony
ludzi pozbawionych zostało dostępu do Internetu, a problemy z funkcjonowaniem dotknęły główne
centra biznesowe oraz rynki finansowe w tym rejonie. Sytuacja tygodniami nie wracała do normy
(N. Carr: The Big Switch..., s. 178-179). W wyniku przypadkowego uszkodzenia dwóch podmorskich
kabli leżących na dnie Morza Śródziemnego sparaliżowane zostało funkcjonowanie 70% sieci internetowej w Egipcie oraz 60% hinduskiej. Odbiło się to m.in. na funkcjonowaniu firm brytyjskich, takich
jak British Airways, korzystających z usług call centers działających w Indiach (BBC News: Severed
Cables Disrupt Internet. [http://news.bbc.co.uk/2/hi/7218008.stm] 31.01.2008).
171
J. Kirk: Google Annoys Web Site Owners with Malware Alerts. „Computerworld”. [http://www.
computerworld.com/s/article/9007822/Google_annoys_Web_site_owners_with_malware_alerts]
11.01.2007.
172
J. McCormick: Research Firm Says Yahoo, MSN, & Google Have Major Page-Caching
Flaw. „Search Engine Journal”. [http://www.searchenginejournal.com/research-firm-says-yahoo-msngoogle-have-major-page-caching-flaw/6071/] 7.12.2007.
170
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w odniesieniu do wyszukiwarki AOL, dowodzi, iż nie jest to wyłącznie scenariusz
czysto hipotetyczny. 6 sierpnia 2006 roku tego właśnie typu dane, dotyczące 658 tys.
osób, wypłynęły przypadkowo do przestrzeni elektronicznej, stając się publicznie
dostępne dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych, łącznie z crackerami czy
też cyberprzestępcami173.
Jako że największe wyszukiwarki internetowe wykorzystywane są powszechnie
w codziennej pracy przez różne organizacje, tego typu sytuacja staje się źródłem
olbrzymiego zagrożenia, ponieważ poprzez wycieki wszelkiego typu interesariusze
mogą uzyskać dostęp do wielu informacji, takich jak np. obszary zainteresowania
firmy czy też poszukiwana przez nią wiedza. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny w sytuacji, gdy wyszukiwarki internetowe stają się coraz powszechniej wykorzystywane do prowadzenia wywiadu konkurencyjnego174. Ten typ oddziaływania
wyszukiwarek zakwalifikować należy do kategorii oddziaływania pośredniego „niefizycznego” na zasoby materialne.
Ostatni rodzaj oddziaływania bezpośredniego dotyczy błędów robotów wyszukujących i potencjalnych konsekwencji z tym związanych. Przykładem jest sytuacja, jaka miała miejsce w odniesieniu do jednej z największych amerykańskich linii
lotniczych, tj. United Airlines. W ich przypadku serwis Google News, generowany
automatycznie na bazie linków do najbardziej poczytnych informacji danego dnia,
dostarczanych przez roboty wyszukujące wyszukiwarki Google, zamieścił informację dotyczącą kłopotów finansowych firmy. Została ona powtórzona przez inne serwisy informacyjne, w tym tak prestiżowe jak Bloomberg. W rezultacie akcje United
Airlines spadły o trzy czwarte, a jej giełdowa kapitalizacja zmniejszyła się o ponad
miliard dolarów. Cała sytuacja była skutkiem błędu robota wyszukującego, który
umieścił w serwisie Google News artykuł sprzed sześciu lat175. Ten rodzaj oddziaływania wyszukiwarek zakwalifikować należy do kategorii oddziaływania pośredniego „niefizycznego” na zasoby materialne.
Drugi typ oddziaływania wyszukiwarek internetowych na organizacje to oddziaływanie pośrednie. Związane jest z ich wykorzystaniem przez podmioty działające
w przestrzeni elektronicznej jako narzędzia wpływu na organizację oraz jej zasoby
(rys. 3.16). Zidentyfikować można cztery zasadnicze sytuacje, w których może ono
wystąpić:
1) generowanie tzw. fałszywych kliknięć,
2) wykorzystywanie przez konkurencję zastrzeżonych słów kluczowych,
3) wykorzystanie wyszukiwarki do ataków z użyciem złośliwego oprogramowania,
A. Gonsalves: AOL Exposes Search Data on 658,000 People. „TechWeb Technology News”.
[http://www.techweb.com/wire/191801184] 2006; A. Keen: Kult amatora. Warszawa: Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 155-156.
174
L. Fuld: The Secret Language of Competitive Intelligence. New York: Crown Business, 2006,
s. 209.
175
T. Boguszewicz: Google na ławie oskarżonych. „Rzeczpospolita” 12.09.2008, s. B7.
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4) manipulowanie wynikami wyszukiwania.
Generowanie „fałszywych kliknięć” (click frauds) wiąże się z tym, iż wykorzystywany przez wyszukiwarki model biznesowy opiera się na podejściu pay-per-click,
czyli takim, w którym zarabiają one w sytuacji, gdy zainteresowana osoba kliknie
w reklamę (np. płatny link) wyświetlany przy regularnych wynikach wyszukiwania176 lub też na reklamę znajdującą się na stronie jednego z afiliowanych reklamodawców, działających w ramach programu Google AdSense177. W tym drugim przypadku reklama dostosowywana jest do zawartości danej strony internetowej czy też
blogu, a jej właściciel otrzymuje prowizję za kliknięcia generowane z jego witryny.
Według wyników różnych badań znaczna część tego typu kliknięć jest fałszywa,
co oznacza, iż klika w nią nie podmiot zainteresowany daną reklamą, lecz specjalnie opłacone osoby lub też roboty178. Działania tego typu mają najczęściej dwojakie
cele. Może to być albo próba narażenia organizacji przez konkurencję na dodatkowe koszty lub też mogą za tymi działaniami stać właściciele witryn internetowych,
na których wyświetlane są reklamy, zarabiający na kliknięciach na nich generowanych (np. w programie Google AdSense). Jednak niezależnie od tego, który przypadek ma miejsce, ofiarami takich praktyk są organizacje będące reklamodawcami,
wydające nieefektywnie część swego budżetu reklamowego. Ten rodzaj oddziaływania zaliczyć można, w zależności od intencji podmiotu związanego z generowaniem
fałszywych kliknięć, do kategorii oddziaływania bezpośredniego „niefizycznego”
na zasoby materialne lub też pośredniego „niefizycznego” na zasoby materialne.
Drugi typ oddziaływania pośredniego związany jest z wykorzystaniem przez
konkurencję zastrzeżonych przez organizację znaków handlowych (trademarks)
jako słów kluczowych w wyszukiwarkach. Chociaż dana fraza (np. nazwa firmy)
jest zastrzeżonym znakiem handlowym, w praktyce nie oznacza to, iż po jej wpisaniu do wyszukiwarki pojawi się link prowadzący do witryny internetowej organizacji będącej jej właścicielem. Zdarza się, że konkurencja wykupuje zastrzeżo-

188

176
Tak jest np. w przypadku stosowanego przez Google modelu AdWords (Google: Google AdWords. [http://www.google.com/intl/pl/adwords/jumpstart/index.html#hl=pl_PL&sourceid=AWO&subid=emea-pl-ha-bk_awo_ig&medium=ha&term=adwords] 2011).
177
Google: Google Adsense. [www.google.com/AdSense/] 2011.
178
Według Click Forensics, będącej niezależną organizacją monitorującą kwestię fałszywych
kliknięć, w czwartym kwartale 2007 roku wskaźnik fałszywych kliknięć (click fraud rate – CFR) wynosił 16,6%, podczas gdy w analogicznym okresie 2006 roku było to 13,8% (M. Hines: Experts Say
Issue of Click Fraud Not Improving. „InfoWorld”. [http://www.infoworld.com/t/architecture/expertssay-issue-click-fraud-not-improving-435] 19.10.2007). W trzecim kwartale 2010 roku wskaźnik ten
wzrósł już do 22,3% (ClickForensics: Click Fraud Rate Rises to 22.3 Percent in Q3 2010. [http://www.
clickforensics.com/newsroom/press-releases/170-click-fraud-rate-rises-to-223-percent-in-q3-2010.
html] 20.10.2010). Warto jednocześnie zauważyć, iż już w roku 2006 szacowano wartość fałszywych
kliknięć na kwotę ok. 1 mld USD, z czego 300-500 mln USD przejmowane było przez „przemysł związany z fałszywymi kliknięciami” (click-fraud industry), B. Elgin i in.: Click Fraud: The Dark Side
of Online Advertising. „BusinessWeek”. [http://www.businessweek.com/magazine/content/06_40/
b4003001.htm] 2.10.2006).
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ne słowa jako terminy reklamowe w programie AdWords, płacąc za nie więcej niż
firma, do której z punktu widzenia prawnego one należą. W rezultacie po ich wpisaniu do wyszukiwarki potencjalny klient widzi reklamy konkurencyjnych przedsiębiorstw179. Ten rodzaj oddziaływania zaliczyć należy do kategorii oddziaływania
bezpośredniego „niefizycznego” na zasoby materialne organizacji.
Trzeci typ oddziaływania pośredniego wyszukiwarek na organizacje związany
jest z ich wykorzystaniem przez różnego typu podmioty działające w przestrzeni
elektronicznej do ataków z użyciem złośliwego oprogramowania. Dotyczy to sytuacji, w której pracownikowi firmy poszukującemu określonych informacji za pomocą wyszukiwarki wyświetlane są na czołowych miejscach w wynikach wyszukiwania linki prowadzące do witryn internetowych zainfekowanych złośliwym
oprogramowaniem180. Ta forma oddziaływania z użyciem wyszukiwarek dotyczyć
może również tzw. linków sponsorowanych i, według szacunków Google’a, około
1,3% wyników wyszukiwania zainfekowanych jest złośliwym oprogramowaniem.
Przy tego typu oddziaływaniu celem nie jest konkretna organizacja, a infekcja jej
systemu IT następuje przypadkowo. W tym przypadku jest to oddziaływanie pośrednie „fizyczne”, skierowane, w zależności od przeznaczenia użytego złośliwego
oprogramowania, na zasoby materialne lub niematerialne.
Czwarty typ oddziaływania pośredniego związany jest z manipulowaniem wynikami wyszukiwania. Dotyczy to z jednej strony pozycji własnej witryny organizacji w rankingu wyszukiwania, ale co istotniejsze w omawianym tu aspekcie181,
możliwości oddziaływania przez podmioty działające w przestrzeni elektronicznej
na kontekst, w jakim określona witryna pojawi się w tymże zestawieniu.
Jeśli chodzi o techniczne możliwości związane z manipulowaniem wynikami
wyszukiwania, to najczęściej stosowane metody obejmują takie działania mające
oszukać roboty indeksujące, jak: umieszczanie niewidocznych tekstów, częste powtarzanie określonego słowa lub też ukrywanie go w kodach czy też w praktycznie
179
W Stanach Zjednoczonych tego typu sytuacja była przyczyną wytoczenia spraw sądowych
przeciwko firmie Google przez American Blinds, Geico czy też American Airlines (J. Battelle: wyd.
cyt., s. 134-138; L. Rosencrance: American Airlines Sues Google over Keyword Ads. „PCWorld”.
[http://www.pcworld.com/article/136092/american_airlines_sues_google_over_keyword_ads.html]
18.08.2007). Również w Polsce wykorzystanie nazw związanych z określoną marką, jako słów kluczowych w wyszukiwarkach, stało się kwestią sporną pomiędzy firmami z różnych branż, takimi jak
Empik i Merlin, PZU i Warta, Oponeo.pl i Oponix.pl, ale również pomiędzy wyższymi uczelniami
(T. Grynkiewicz: Czy firmy grają fair z linkami w Google? „Gazeta Wyborcza”. http://wyborcza.biz/
biznes/2029020,100896, 7495888.html] 26.01.2010; B. Dowgielski: Google skłócił e-sklepy z GPW.
„Parkiet”. [http://www.parkiet.com/artykul/974957.html?print=tak] 7.10.2010).
180
B. Edelman: The State of Search Engine Safety. „McAfee SiteAdvisor”. [http://www.siteadvisor.com/studies/search_safety_may2007] 4.06.2007; G. Keizer: Researchers: Google Results Lead
to Massive Malware Attack. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com.au/article/ 201655/
researchers_google_results_lead_massive_malware_attack/] 28.11.2007.
181
Ten aspekt określić można jako wykorzystanie wyszukiwarki do oddziaływania organizacji
„na siebie samą”.
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niewidocznych grafikach182. Jedna z najbardziej spektakularnych metod manipulowania ucieka się do wykorzystania technologii stosowanej w algorytmie, na którym
opiera się ranking stron wyświetlanych przez Google w wynikach wyszukiwania,
tj. PageRank. Oceniając ważność strony internetowej, bazuje on na liczbie linków,
jakie prowadzą do niej z innych stron. W praktyce oznacza to, iż każdy link traktowany jest jako rodzaj „głosu” oddanego na taką stronę183. Wiedząc o tym, wiele organizacji próbuje podnieść ranking swojej witryny, korzystając z usług firm administrujących tzw. farmami linków (link farm). Chodzi tu o duże grupy stron internetowych
tworzących linki do siebie nawzajem oraz do strony, która podlega manipulacji184.
Jednocześnie technologia stosowana w PageRank wykorzystywana jest do oddziaływania na inne organizacje poprzez tzw. Google bombing. Polega to na zorganizowanej akcji związanej z dodawaniem na uczestniczących w działaniu stronach
internetowych frazy powiązanej z linkiem prowadzącym do określonej witryny
WWW185. W rezultacie, przy odpowiednio dużej liczbie podmiotów uczestniczących
w działaniu możliwe jest manipulowanie wynikami wyszukiwania i powiązanie witryny organizacji z określonym (np. obraźliwym) słowem lub wyrażeniem czy też
nieprzychylną jej publikacją186. Ten rodzaj oddziaływania określić należy jako oddziaływanie bezpośrednie „niefizyczne” na zasoby niematerialne organizacji.

3.4. Wpływ organizacji na przestrzeń elektroniczną
i formy ich oddziaływania na nią
Tak jak rozwój Internetu wpływa na organizacje gospodarcze – jako otwarta, globalna infrastruktura sieciowa wraz z towarzyszącymi jej instrumentami oraz poprzez
dynamicznie rozwijającą się wokół niej przestrzeń elektroniczną – tak organizacje
mogą i wpływają w różnorodny sposób na Internet. Ponieważ obydwa jego wymiary
są ściśle ze sobą powiązane, niezależnie od tego, czy oddziaływanie firm dotyczy
obszaru infrastrukturalnego, czy też bezpośrednio przestrzeni elektronicznej, w ostatecznym rezultacie to właśnie ona jest „finalnym odbiorcą” tego wpływu, bo to właśnie w niej działają firmy i odbywa się funkcjonowanie całej gospodarki elektronicznej.
Wspomniane powyżej oddziaływanie organizacji odbywać się może na pięciu
poziomach (rys. 3.17):
1) własnym,
L. Reppesgaard: wyd. cyt., s. 87.
Google: Omówienie technologii. [http://www.google.com/corporate/tech.html] 2011.
184
L. Reppesgaard: wyd. cyt., s. 87.
185
J. Hiler: Google Time Bomb: Will Weblogs ruin Google’s search engine? [http://www.slate.
com/? id= 2063699] 25.03.2002.
186
A. Keen: wyd. cyt., Kult amatora. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
2007, s. 99-100.
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2) sektorowym (branżowym),
3) krajowym,
4) regionalnym,
5) globalnym.
Jeżeli chodzi o pierwszy poziom oddziaływania, to organizacje w zależności
od swej wielkości i siły mają do dyspozycji wiele różnych możliwości. Jedną z najważniejszych jest wprowadzanie własnych produktów wpływających na kształt
i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej. Mogą to być rozwiązania oddziałujące
na nią w bardzo nieznacznym stopniu, jak na przykład nowy czy też zmodyfikowany system funkcjonowania sklepu internetowego, stworzony na potrzeby własne
firmy, ale mogą być to również takie, które stają się znaczące w skali globalnej.
Globalny
Regionalny
Krajowy
Sektorowy
Przestrzeń

Własny
1

elektroniczna

2
3
4
5
Rys. 3.17. Poziomy oddziaływania organizacji na przestrzeń elektroniczną
Źródło: opracowanie własne.

Można zauważyć wyraźny związek pomiędzy tworzeniem nowych produktów
wpływających na funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej a fazami rozwoju Internetu. Jeżeli chodzi o pierwszą fazę ewolucji, to istnieje kilka kluczowych organizacji, które poprzez swoje produkty istotnie wpłynęły na kształt i rozwój przestrzeni
elektronicznej. Niewątpliwie jedną z najważniejszych firm tego okresu był Netscape
Communications Corporation. Tworząc pierwszą powszechnie dostępną przeglądarkę internetową (Netscape Navigator), firma ta przyczyniła się w zasadniczy sposób
do rozwoju i komercyjnego wykorzystania przestrzeni elektronicznej. Co prawda
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dość szybko, bo pod koniec 1998 roku, zaczęła ona być stopniowo wypierana z rynku przez produkt firmy Microsoft, tj. Internet Explorer, to jednak w okresie pomiędzy 1994 a 1998 rokiem Netscape Communications Corporation był jedną z kluczowych firm decydujących o rozwoju przestrzeni elektronicznej187.
Również inne organizacje odcisnęły swe piętno na kształcie przestrzeni elektronicznej w pierwszym okresie jej rozwoju. Jedną z nich był gigant rynku IT, Digital
Equipment Corporation, firma produkująca głównie sprzęt komputerowy (przede
wszystkim minikomputery). Jej wpływ na rozwój przestrzeni elektronicznej wiąże
się ze stworzeniem najlepszej wyszukiwarki internetowej ery „przedgooglowskiej”,
tj. Alta Vista188. Wymienić można jeszcze eBay Inc. (platforma aukcyjna) czy Mirabilis (ICQ – pierwszy komunikator internetowy).
Niezwykle istotnym, choć często nie zauważanym ze względu na funkcjonowanie „w tle”, elementem związanym z rozwojem przestrzeni elektronicznej,
a w szczególności jej komercyjnego wymiaru, były produkty wiążące się z szeroko
pojętymi systemami bezpieczeństwa on-line. Organizacje tworzące pewne kluczowe
rozwiązania z tego obszaru wywarły znaczny wpływ na przestrzeń elektroniczną i jej
ewolucję. Wiele ważnych produktów powstało w pierwszej fazie rozwoju Internetu.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa on-line niezwykle istotny okazał się wkład firmy
RSA Laboratories, która opracowała najbardziej znany kryptosystem klucza jawnego
(public key cryptography)189. Rozwiązanie to stało się podstawą produktów innych
firm, a największą popularność zdobyło oprogramowanie szyfrujące o nazwie Pretty
Good Privacy, stworzone przez firmę PGP Inc., będące pierwszym powszechnie dostępnym systemem chroniącym prywatność on-line. Również wspomniana już firma
Netscape Communications Corporation wniosła istotny wkład w kwestie bezpieczeństwa on-line, opracowując protokół Secure Sockets Layer (SSL), szyfrujący kanały komunikacyjne pomiędzy serwerem (np. sklepu internetowego) a przeglądarką
internetową klienta190. Także dwie inne firmy powstałe w pierwszej fazie rozwoju
Internetu, TRUSTe oraz VeriSign, są przykładami wpływu na rozwój przestrzeni
elektronicznej w tym wymiarze. Działając jako tzw. zaufana trzecia strona (trusted
third party), świadczą one usługi z zakresu bezpieczeństwa internetowego. Pierwsza
z nich – przede wszystkim certyfikując witryny internetowe oraz mobilne191, druga
R. Darell: The History of Web Browsers. [http://www.bitrebels.com/geek/the-history-of-webbrowsers-infographic/] 15.03.2011.
188
J. Battelle: wyd. cyt., s. 36-42.
189
Ze względu na specyfikę funkcjonowania przestrzeni elektronicznej tego typu kryptosystem,
w ramach którego występuje publicznie dostępny on-line klucz jawny oraz klucze prywatne poszczególnych odbiorców, jest o wiele bardziej praktyczny niż kryptosystem klucza tajnego (private key cryptography) (J. Wielki: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2000, s. 71-72).
190
Tamże, s. 72-75.
191
C. Miller: A Badge That Tells Consumers, ‘Trust This App’. „The New York Times”. [http://
bits.blogs.nytimes.com/2010/09/27/a-badge-that-tells-consumers-trust-this-app/?pagemode=print]
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natomiast – wystawiając zainteresowanym witrynom certyfikaty SSL oraz pieczęcie
bezpieczeństwa (trust seals)192.
Również organizacje rozwijające systemy płatności on-line wniosły, poprzez
swoje produkty, znaczący wkład w ewolucję i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej. Jednym z najważniejszych graczy w tym obszarze stała się firma PayPal.
Wprowadziła ona pod koniec pierwszej fazy rozwoju Internetu własny system bezpiecznych płatności on-line, który stał się jednym z najważniejszych rozwiązań tego
typu, stymulując w znaczącym stopniu rozwój przestrzeni elektronicznej w wymiarze komercyjnym. Dodatkowym aspektem „wzmacniającym” znaczenie tego rozwiązania stało się przejęcie w roku 2002 firmy PayPal przez giganta aukcyjnego
eBay, co wpłynęło na dalszy rozwój systemu i wzrost jego znaczenia i wpływu
w wymiarze globalnym193.
Organizacje mogą oddziaływać na przestrzeń elektroniczną poprzez swoje produkty i rozwiązania również w sposób niezamierzony. Przykładem wpływu tego
rodzaju stała się metoda kompresji muzyki mp3 (MPEG-1 Layer 3), opracowana
w roku 1993 i rozwijana w kolejnych latach przez Instytut Fraunhofera194. W krótkim czasie stała się ona standardem on-line, całkowicie rewolucjonizując branżę
muzyczną i stosowane przez nią modele biznesowe oraz przenosząc w coraz większym zakresie jej funkcjonowanie do przestrzeni elektronicznej.
Druga faza rozwoju Internetu to oddziaływanie nowych organizacji, które poprzez swoje produkty w sposób znaczący wpłynęły na przestrzeń elektroniczną i jej
funkcjonowanie. Niewątpliwie kluczową firmą w tym gronie stała się Google Inc.
Oddziaływała ona za pomocą licznych własnych produktów wpływających na różne
jej wymiary: z jednej strony – poprzez własną wyszukiwarkę, która wraz z powiązanymi z nią serwisami reklamowymi AdWords i AdSense zrewolucjonizowała rynek
wyszukiwań i wpłynęła w sposób fundamentalny na funkcjonowanie całej przestrzeni elektronicznej, z drugiej strony oddziaływanie odbyło się i cały czas odbywa
poprzez szereg innych rozwijanych przez firmę produktów, takich jak Google Maps,
Google Earth czy też globalny system poczty elektronicznej Gmail.
Inną niezwykle istotną firmą z punktu widzenia oddziaływania na przestrzeń
elektroniczną stała się Skype Ltd (2003), która poprzez swój produkt – łączący
27.09.2010; TRUSte: TRUSTe Press Releases and Facts. [http://www.truste.com/about_TRUSTe/
press-room.html] 2011.
192
VeriSign: VeriSign Authentication Services. [http://www.verisign.com/] 2011.
193
T. Wolverton: It’s Official: eBay Weds PayPal. „CNET News”. [http://news.cnet.com/Its-official-eBay-weds-PayPal/2100-1017_3-960658.html] 3.10.2002; J. Galante, D. MacMillan: EBay to Unveil Plan to Help PayPal Repel Google, Apple Threats. „BusinessWeek”. [http://www.businessweek.
com/print/technology/content/feb2011/tc2011029_789856.htm] 9.02.2011.
194
Fraunhofer Institute for Integrated Circuits: 20 Years of Audio Coding. [http://www.iis.fraunhofer.de/en/Images/AUDIO_fest_low_tcm183-35355.pdf] 2007; Fraunhofer Institute for Integrated
Circuits: The mp3 History. [http://www.iis.fraunhofer.de/en/bf/amm/ diemp3geschichte/zeitleiste/]
2011.
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w sobie cechy telefonii VoIP i komunikatora internetowego – zrewolucjonizowała
sposób komunikowania się195. Z kolei stworzony w tym samym roku przez firmę
Linden Lab świat wirtualny SecondLife dał użytkownikom możliwość prowadzenia
alternatywnego życia i komunikowania się w przestrzeni elektronicznej, jak również
nowe możliwości związane z prowadzeniem w niej działalności biznesowej.
W jeszcze bardziej znaczący sposób wpłynął na funkcjonowanie przestrzeni
elektronicznej produkt firmy Facebook Inc. Stworzony przez nią w roku 2004 portal
społecznościowy w niezwykle szybkim tempie zaczął silnie oddziaływać na nią tak
w wymiarze społecznym, politycznym, jak i biznesowym196. Dwa lata później sposób komunikowania się w przestrzeni elektronicznej w sposób znaczący zrewolucjonizowała firma Twitter Inc. Wprowadzając swój serwis mikroblogowy, doprowadziła do szybkiej popularyzacji wymiany informacji za pomocą krótkich wiadomości
tekstowych wysyłanych z różnego rodzaju urządzeń, przede wszystkim mobilnych,
funkcjonujących on-line197. Choć liczba jego użytkowników nie jest tak duża jak
Facebooka, również ten produkt w sposób istotny wpłynął na funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej we wspomnianych powyżej wymiarach198.
Drugi istotny obszar wpływu organizacji na przestrzeń elektroniczną i kształtowania jej na ich własnym poziomie związany jest z tworzeniem i implementacją
przez nie polityk czy też regulaminów dotyczących różnych aspektów ich funkcjonowania. Do najważniejszych zalicza się te, które odnoszą się do sposobów wykorzystania i przechowywania gromadzonych danych dotyczących ich klientów (privacy
policies). Jeśli chodzi o ten aspekt, to niezwykle istotne znaczenie, w kontekście
wpływu na rozwój przestrzeni elektronicznej, mają nie tylko same zapisy tego typu
regulacji, ale praktyka ich stosowania. Dotyczy to wszystkich podmiotów tam funkcjonujących, ale szczególnej wagi nabiera w odniesieniu do najbardziej znaczących
i wpływowych.
Pierwsze poważne wyzwania pojawiły się w tym obszarze wraz z pęknięciem
tzw. bańki internetowej. Dotyczyły one kwestii ochrony danych, a w szczególności ich wykorzystania i dzielenia się nimi z innymi podmiotami bez wiedzy i zgody
klientów. Okazało się bardzo wyraźnie, iż jedynym wartościowym zasobem wielu
firm internetowych są ich bazy danych związane z klientami. Stąd też chociaż każda
z nich w swej polityce prywatności jednoznacznie zapewniała, iż gromadzone dane
nie będą przekazywane czy też odsprzedawane innym organizacjom, w praktyce
Skype Limited: About Skype. [http://about.skype.com/] 2011.
Warto zauważyć, iż Facebook wkroczył w roku 2011 do grupy pięciuset marek świata o największej wartości. Znajdując się na miejscu 281, wyprzedził w pierwszym roku swej obecności na tej
liście takie marki, jak Carlsberg czy Rolls-Roys (Brandirectory: wyd. cyt.).
197
Serwis ten określany jest również mianem SMS-a internetowego (L. D’Monte: Swine Flu’s
Tweet Tweet Causes Online Flutter. „Business Standard”. [http://www.business-standard.com/india/
news/swine-flu\s-tweet-tweet-causes-online-flutter/356604/] 29.04.2009).
198
K. Purcell i in.: The Social Side of the Internet. „Pew Internet & American Life Project”. [http://
pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2011/PIP_Social_Side_of_the_Internet.pdf] 18.01.2011, s. 4, 33.
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okazywało się, iż firmy zachowują się całkowicie odmiennie od deklaracji prezentowanych klientom199. Upublicznienie tego typu sytuacji doprowadziło do spadku
zaufania nie tylko do tych przedsiębiorstw, ale i do przestrzeni elektronicznej jako
całości.
Znaczenie tego aspektu wzrosło jeszcze bardziej wraz z wkroczeniem Internetu
w społecznościową fazę rozwoju. Ze względu na wielką liczbę użytkowników korzystających z serwisów portali społecznościowych i ilość gromadzonych przez nie
danych kwestie polityk prywatności i ich praktycznego stosowania stały się bardzo
szybko przedmiotem publicznej dyskusji oraz zainteresowania różnego rodzaju instytucji200. Związane jest to z faktem, iż poprzez swoje rozwiązania w tym zakresie
oddziałują one, jak w przypadku Facebooka201, na znaczną część populacji funkcjonującej w przestrzeni elektronicznej. Stąd też wszelkie upubliczniane sytuacje,
w których dochodzi do problemów czy też naruszeń w kwestiach stosowania wewnętrznych polityk prywatności tego typu serwisów, mają znaczenie w skali globalnej202.
Omawiane powyżej kwestie nie dotyczą zresztą wyłącznie portali społecznościowych. Jako że największe wyszukiwarki internetowe gromadzą codziennie olbrzymie ilości danych związanych z zapytaniami użytkowników, kwestią nie mniej
istotną są ich polityki dotyczące przechowywania i wykorzystania tych danych oraz
J. Wielki: Consumers in the Marketspace – the Ethical Aspects of Electronic Commerce.
[w:] T. Bynum i in. (eds.): Proceedings of the Fifth International Conference on the Social and Ethical
Impacts of Information and Communication Technologies Ethicomp 2001. Vol. 2. Gdańsk: Wydawnictwo Mikom 2001, s. 262.
200
E. Denham: Report of Findings into the Complaint Filed by the Canadian Internet Policy and
Public Interest Clinic (CIPPIC) Against Facebook Inc. under the Personal Information Protection and
Electronic Documents Act. [http://www.priv.gc.ca/cf-dc/2009/2009_008_0716_e.pdf] 16.07.2009.
201
Na początku 2011 roku portal ten miał ponad 500 mln czynnych użytkowników (Facebook:
Centrum prasowe. [http://www.facebook.com/press/info.php? statistics] 2011).
202
W lutym 2008 roku prestiżowy „The New York Times” upublicznił fakt, iż portal Facebook,
pomimo likwidacji konta przez użytkownika, nie daje mu możliwości całkowitego usunięcia danych
i informacji zgromadzonych na nim. Związane jest to z tym, iż mimo jego dezaktywacji ich kopie
przechowywane są na serwerach portalu (M. Aspan: How Sticky Is Membership on Facebook? Just
Try Breaking Free. „The New York Times”). [http://www.nytimes.com/2008/02/11/technology/11facebook.html] 11.02.2008). W maju 2010 roku „The Wall Street Journal” ujawnił, iż Facebook, MySpace
i podobne portale wysyłały reklamodawcom dane, dzięki którym możliwe było zidentyfikowanie imienia i nazwiska użytkownika oraz jego innych danych osobistych. Działo się tak pomimo zapewnień
o ochronie prywatności (E. Steel, J. Vascellaro: Facebook, MySpace Confront Privacy Loophole. „The
Wall Street Journal”. [http://online.wsj.com/article/ SB10001424052748704513104575256701215465
596.html#printMode] 10.05.2010). Warto zauważyć, iż w warunkach polskich w zdecydowanie mniejszej skali regulaminy i wprowadzane w nich zmiany wywołują głęboki oddźwięk i reakcję użytkowników, a tym samym wpływają na funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej w wymiarze lokalnym.
Dotyczy to takich aspektów, jak zapisy dopuszczające wykorzystanie danych osobowych użytkowników, w tym ich zdjęć, do celów reklamowych – przykładem portal Nasza-Klasa, (J. Wójcik: Nowy
regulamin i emocje na Naszej-klasie. „Gazeta Wrocławska”. [http://www.gazetawroclawska.pl/stronaglowna/275190,nowy-regulamin-i-emocje-na-naszej-klasie, id, t.html? cookie=1] 29.06.2010).
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praktyka ich stosowania. Dla firm najbardziej optymalne jest jak najogólniejsze ich
formułowanie, tak aby mogły one w dowolny sposób i przez maksymalnie długi
okres danymi dysponować. Tak też są one formułowane203, a dopiero działania regulatorów skłaniają firmy do deklaracji wprowadzania w nich pewnych zmian, jednak
takich, aby w minimalnym stopniu uderzały one w interesy firm204.
Innym rodzajem polityk tworzonych przez wyszukiwarki internetowe, a wpływających w sposób istotny na funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej, są regulacje określające dopuszczalne metody optymalizacyjne w ramach działań związanych
z tzw. pozycjonowaniem naturalnym (search engine optimization). Jak wspomniano
w poprzednim rozdziale, ich naruszenia mogą nieść dla organizacji bardzo dotkliwe
skutki.
Istotnym elementem kształtowania przestrzeni elektronicznej na poziomie własnym organizacji są również tworzone przez nie polityki dotyczące zakresu i sposobów wykorzystania narzędzi internetowych przez ich pracowników.
Trzecim obszarem oddziaływania organizacji na przestrzeń elektroniczną na poziomie własnym, poza wprowadzaniem własnych produktów oraz tworzeniem różnego rodzaju polityk, są działania prawne podejmowane przeciwko innym podmiotom tam funkcjonującym. Dotyczy to przede wszystkim tych spośród nich, które
w sposób istotny tworzą lub też oddziałują na jej kształt i ład w niej panujący. Przykładem tego typu działań są procesy wytoczone firmie Google w związku z wyko-
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203
Ocena praktyk firm Yahoo! i Google przedstawiona w roku 2007 przez Privacy International
wskazuje na ich daleko posuniętą ogólnikowość i niekompletność. Szczególnie miażdżąca jest ocena
polityki prywatności Google’a, określonego w raporcie jako „wróg prywatności” (hostile to privacy)
i uznanego za najgorszą pośród wszystkich czołowych firm internetowych (Privacy International: Consultation Report: Race to the Bottom? 2007. [https://www.privacyinternational.org/issues/internet/interimrankings.pdf] 2007).
204
Pod wpływem rozmów z powołaną przez UE instytucją Article 29 Working Party firmy,
do których należą największe wyszukiwarki internetowe, zgodziły się na wprowadzenie pewnych samoograniczeń w polityce prywatności, dotyczących danych związanych z wyszukiwaniem. Najdalej
posunął się w tym względzie Yahoo!, deklarując usuwanie adresów IP oraz „zaślepianie” cookies po
3 miesiącach, w najmniejszym natomiast zakresie ograniczenia zdeklarował gigant rynku wyszukiwań
– Google. Deklaruje on usuwanie ostatniej części adresu IP po 9 miesiącach oraz cookies po 18. Oczekiwania Article 29 Working Party idą o wiele dalej, tzn. w kierunku całkowitego usuwania wszelkich
danych związanych z zapytaniem po 6 miesiącach (Tech and Law: Search Engines, Data Protection
& Article 29 Working Party – Table Summary – Data Retention, Anonymization & the Last Octet,
and Hashing. [http://blog.tech-and-law.com/ 2010/06/search-engines-data-protection-article.html]
12.06.2010; Tech and Law: Google, Microsoft, Yahoo – Search Data Retention Periods Table. [http://
blog.tech-and-law.com/2010/06/google-microsoft-yahoo-search-data.html] 14.06.2010). Podnoszone
są najczęściej w tym kontekście kwestie korzyści konsumentów, chociaż tak naprawdę chodzi o rynek
reklam internetowych i dostęp do jak najdokładniejszych danych związanych z klientami w celu jak
najlepszego spersonalizowania przekazów reklamowych (N. Anderson: Why Google Keeps Your Data
Forever, Tracks You with Ads. [http://arstechnica.com/tech-policy/news/2010/03/google-keeps-yourdata-to-learn-from-good-guys-fight-off-bad-guys.ars] March 2010; S. Bodoni: Google, Yahoo Keep
User Data Too Long, EU Group Says (Update3). „Bloomberg”. [http://www.bloomberg.com/apps/
news?pid= 21070001 &sid=ag7RcwPxHlYM] 4.04.2008).
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rzystaniem słów zastrzeżonych przez firmy jako fraz reklamowych w programie AdWords205 czy też z usuwaniem stron organizacji z wyników wyszukiwań206.
Poza omówionymi trzema zasadniczymi sposobami aktywnego oddziaływania
na przestrzeń elektroniczną na poziomie własnym każda organizacja może również
w „mikroskali” wpływać na nią poprzez działania marketingowe, szczególnie te
z obszaru public relations i black public relations czy też te związane z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych. Wiąże się to z takimi formami, jak:
– wywieranie wpływu na opinie pojawiające się w różnych miejscach on-line,
np. na forach dyskusyjnych czy portalach społecznościowych, w kontekście
własnych czy też konkurencyjnych produktów, poprzez działania własnych pracowników lub też wynajętych osób podszywających się pod klientów firmy albo
„zwykłych” ludzi207,
– rozpowszechnianie za pomocą różnych narzędzi internetowych fałszywych informacji o konkurentach208,
– generowanie „fałszywych kliknięć” w reklamach w wyszukiwarkach internetowych czy też manipulowanie wyświetlanymi przez nie wynikami wyszukiwania
w kontekście własnych pozycji (podrozdział 3.3.3).
Jeżeli chodzi o drugi poziom oddziaływania, tj. branżowy (rys. 3.17), to również w tym obszarze organizacje mają cały szereg możliwości wpływania na kształt
i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej. Jedną z ważniejszych jest tworzenie,
nawet wspólnie z konkurentami, rozwiązań stymulujących wykorzystanie przestrzeni elektronicznej w określonym sektorze. Jednym z prekursorów tego typu działań
były firmy Visa i MasterCard, które pod koniec lat 90. postanowiły stworzyć rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo podczas dokonywania płatności kartami kredy205
L. Rosencrance: Update: American Airlines Sues Google over Keyword Ads. „Computerworld”.
[http://www.computerworld.com/s/article/9031218/Update_American_Airlines_sues_Google_over_
keyword_ads] 17.08.2007; L. Rosencrance: American Blinds Drops Trademark Infringement Suit
Against Google. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9034322/American_
Blinds_drops_ trademark_infringement_suit_against_Google_] 4.09.2007.
206
J. Brodkin: Lawsuit Against…
207
W kontekście tego typu działalności prowadzonej w odniesieniu do produktów własnej firmy
rozwinęło się pojęcie amplifying. Zadaniem zajmujących się tym ludzi, określanych mianem „amplifyierów”, jest przeszukiwanie różnych miejsc w przestrzeni elektronicznej, wyszukiwanie wpisów
niekorzystnych dla zleceniodawcy i odpowiadanie na nie z punktu widzenia zwykłego internauty
(S. Czubkowska: wyd. cyt.; P. Stasiak: Blaga na blogu. „Polityka”. 23.06.2007, s. 46-48). Przykładem
tego typu działań, z wykorzystaniem pracowników agencji PR specjalizującej się w lobbingu internetowym, są te podjęte przez firmę biotechnologiczną Monsanto. Skierowane one były przeciw autorom
publikacji zamieszczonej w prestiżowym czasopiśmie „Nature”, poświęconej kwestii zanieczyszczenia
kukurydzy uprawianej w Meksyku genetycznie zmodyfikowanym pyłkiem kwiatowym. Użyta została
do tego celu lista dyskusyjna AgBioWorld, wykorzystywana przez ponad 3000 naukowców (G. Monbiot: The Fake Persuaders. Corporations Are Inventing People to Rubbish Their Opponents on the Internet. „The Guardian”. [http://www.guardian.co.uk/politics/2002/may/14/greenpolitics.digitalmedia]
14.05.2002).
208
Przypadek firmy Wild Oaks Markets (podrozdział 3.3.1).
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towymi poprzez otwarte sieci komputerowe (przede wszystkim Internet). Współpracując ze sobą i angażując do tego jeszcze inne firmy, stworzyły one protokół Secure
Electronic Transaction (SET) – jego specyfikacja pojawiła się w roku 1997209.
Kilkanaście lat późniejszym przykładem współpracy konkurentów w innym sektorze są działania samoregulacyjne podjęte w branży reklam behawioralnych on-line.
Zainicjowane zostały przez firmy skupione wokół inicjatywy Digital Advertising
Alliance i jej programu Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising,
rozpoczętego w lipcu 2009 roku. Ich celem jest zapewnienie konsumentom większej
kontroli nad gromadzonymi danymi dotyczącymi korzystania przez nich z Internetu
i ich wykorzystania w reklamie behawioralnej210.
Drugim szeroko stosowanym sposobem oddziaływania przez organizacje na przestrzeń elektroniczną i jej funkcjonowanie na poziomie danego sektora są działania
prawne. Są one najczęściej prowadzone przez organizacje branżowe skupiające firmy działające w określonym sektorze gospodarki. Niewątpliwie najbardziej spektakularne stały się działania prowadzone w branży muzycznej, w której wraz z rozpowszechnieniem formatu mp3 dramatycznie zaczęła spadać sprzedaż płyt CD, a wraz
z wkroczeniem w nowe millennium załamywać się zaczął dotychczasowy model
funkcjonowania całego sektora. Postrzegając rozwój przestrzeni elektronicznej wraz
z tworzącymi się w niej nowymi modelami dystrybucji i wymiany muzyki pomiędzy
podmiotami tam funkcjonującymi jako „śmiertelne” zagrożenie dla całej branży i jej
ładu, wytwórnie płytowe, jako najważniejsze firmy w niej działające, podjęły szereg działań prawnych. Najbardziej spektakularne stały się te podejmowane na rynku
amerykańskim przez RIAA (Recording Industry Association of America) przeciwko
różnym grupom interesariuszy. Z jednej strony były to działania prawne skierowane
przeciw sieciom P2P umożliwiającym wymianę muzyki, z drugiej natomiast – bezpośrednio przeciw wybranym indywidualnym użytkownikom Internetu ściągającym
muzykę w postaci plików .mp3211. Ten drugi rodzaj oddziaływania prowadzony był
J. Wielki: Elektroniczny marketing…
W ramach programu promowane jest umieszczanie, przez firmy biorące w nim udział, na reklamach lub stronach WWW, na których zbierane są dane wykorzystywane do reklam behawioralnych,
odpowiednich ikon. Kliknięcie w nie powoduje, że klienci są przenoszeni na witrynę informującą ich
o polityce firmy, dotyczącej tego typu reklam, oraz mają możliwość łatwego wybrania opcji wskazującej, iż nie chcą, aby zbierane były dane behawioralne dotyczące ich osoby. W programie biorą udział
takie konkurujące ze sobą firmy, jak Google czy Yahoo! (Business Wire: Digital Advertising Alliance
Endorses Better Advertising as the First Approved Technology Provider for Industry Self-Regulatory
Program. [http://www.businesswire.com/news/home/20101004006563/en/Digital-Advertising-Alliance-Endorses-Advertising-Approved-Technology] 4.10.2010; K. Kaye: Google, Yahoo and TRUSTe
Advance Self-Reg Plans. „ClickZ”. [http://www.clickz.com/print_article/clickz/news/2036184/googleyahoo-truste-advance-self-reg-plans] 22.03.2011).
211
J. Wielki: Social and Ethical Implications of the Virtualization of the Business Environment
in the Music Sector. [w:] T. Bynum i in. (eds.). Proceedings of the Seventh International Conference
on Challenges for Citizen of the Information Society ETHICOMP 2004. Vol. 2. Syros: University
of Aegean, 2004, s. 920-921.
209
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również w skali międzynarodowej przez IFPI (The International Federation of the
Phonographic Industry), reprezentującą światowe wytwórnie płytowe212.
Podobnego typu działania podjęte zostały w branży wydawniczej przeciwko firmie Google. Związane były one z wprowadzeniem przez nią programu Google Books, którego celem było udostępnianie w przestrzeni elektronicznej zeskanowanych
książek. Wydawnictwa oraz autorzy, działając poprzez organizacje ich zrzeszające,
odpowiednio Stowarzyszenie Wydawców Amerykańskich (Association of American
Publishers) oraz Stowarzyszenie Twórców (Authors Guild), wytoczyły w 2005 roku
proces zakończony po trzech latach ugodą, precyzującą funkcjonowanie programu
Google Books oraz zakres odszkodowań dla branży213.
Jeżeli chodzi o trzeci poziom oddziaływania, czyli krajowy (rys. 3.17), to również w tym obszarze organizacje mają wiele możliwości wpływu na kształt i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej. Pierwsze z nich związane są z tworzeniem
przez nie własnych produktów krajowych, ukierunkowanych na ich wykorzystanie
w wymiarze lokalnym. W warunkach polskich przykładami tego typu rozwiązań
z pierwszej fazy rozwoju Internetu są platforma aukcyjna Allegro, sklep internetowy
Merlin czy komunikator internetowy Gadu-Gadu. Natomiast w fazie społecznościowej to produkty takie, jak porównywarki cenowe (Ceneo, Skąpiec czy Nokaut), portal
społecznościowy Nasza-Klasa czy platforma zakupów grupowych Gruper. W obszarze rynku business-to-business rozwiązaniami wpływającymi na rozwój przestrzeni
elektronicznej w wymiarze krajowym stały się takie rozwiązania, jak wspomniane
wcześniej produkty firmowe e-MAX, stworzony przez Philips Lighting Poland, czy
też aukcyjne, jak Polska Platforma Przetargowa214.
Drugim sposobem oddziaływania organizacji na przestrzeń elektroniczną na poziomie krajowym jest ich udział we wszelkiego rodzaju ciałach pracujących nad określonymi rozwiązaniami istotnymi dla jej kształtu i funkcjonowania czy też opiniującymi je. Mogą to być działania prowadzone bezpośrednio przez poszczególne firmy,
współrealizowane w ramach określonych podmiotów zrzeszających je (np. izb) lub
J. Niccolai: Recording Industry Sues Another 8,000 for File Sharing. „NetworkWorld”. [http://
www.networkworld.com/news/2006/101706-recording-industry-sues-another-8000.html] 17.10.2006.
Z czasem działania prawne zaczęły być coraz częściej zastępowane akceptacją nowej rzeczywistości
w branży i wykorzystaniem różnorakich modeli sprzedaży i dystrybucji muzyki on-line (A. Janowska:
Muzyka cyfrowa a nowe modele dystrybucji na rynku fonograficznym. [w:] R. Jung (red.): Wokół mediów ery Web 2.0. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010, s. 194-218.
213
J. Young: Google, Publishers, and Authors Settle Huge Lawsuit over Book-Scanning Project.
„The Chronicle of Higher Education”. [http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/google-publishersauthors-settle-huge-lawsuit-over-book-scanning-project/4340] 28.10.2008; Google: Przyszłość programu
Google Books. [http://books.google.com/googlebooks/agreement/] 2011.
214
Chociaż produkty tworzone przez firmy na rynki krajowe są często wzorowane na rozwiązaniach wymyślonych wcześniej przez organizacje funkcjonujące globalnie, ich pozycja na rynkach
lokalnych jest w wielu przypadkach mocniejsza niż tych „oryginalnych”. W warunkach polskich tak
jest np. z serwisem aukcyjnym Allegro, mającym wraz z systemem płatności PayU znacznie silniejszy
status niż rozwiązania, na których się wzoruje, tj. eBay wraz z PayPal.
212

199

3. Przestrzeń elektroniczna i jej oddziaływanie na organizacje gospodarcze oraz ich otoczenie

też urzeczywistniane za pośrednictwem pracowników działających w różnego rodzaju stowarzyszeniach czy towarzystwach profesjonalnych215. Dotyczyć one mogą
problemów ważnych w kontekście rozwoju przestrzeni elektronicznej w wymiarze
lokalnym, np. wypracowania lub też udoskonalenia krajowych rozwiązań w kwestii
implementacji e-podpisów czy e-faktur216.
Trzecią istotną drogą wpływu organizacji na przestrzeń elektroniczną na poziomie krajowym jest podejmowanie działań skierowanych przeciw określonym rozwiązaniom, mogącym z punktu widzenia organizacji w istotny sposób niekorzystnie wpływać na jej funkcjonowanie na poziomie lokalnym217. Oczywiście tak jak
w poprzednich przypadkach, drogą oddziaływania na nią jest podejmowanie działań
prawnych przeciwko innym podmiotom działającym na poziomie krajowym.
Czwartym poziomem wpływu organizacji na przestrzeń elektroniczną jest poziom regionalny (rys. 3.17). Dobrym przykładem regionu jest Unia Europejska.
W tym przypadku również istnieje cały szereg możliwości bezpośredniego lub
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215
W warunkach polskich przykładami tego typu instytucji, dających możliwość oddziaływania,
są Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji czy też Polskie Towarzystwo Informatyczne.
216
M. Tomkiewicz: Spory o e-podpis. „Computerworld Polska” 22.06.2010, s. 12; P. Krawczyk:
Jak bezpieczny jest bezpieczny podpis? „Computerworld Polska” 22.03.2011, s. 30; Polskie Towarzystwo Informatyczne: Uwagi Polskiego Towarzystwa Informatycznego do projektu Ustawy o podpisach
elektronicznych z 09.07.2009 r. [http://www.pti.org.pl/index.php/corporate/Uwagi-Polskiego-Towarzystwa-Informatycznego-do-projektu-Ustawy-o-podpisach-elektronicznych-z-09.07.2009r.] 21.07.2009;
P. Waszczuk: Faktury cyfrowe całkiem serio. „Computerworld Polska” 16.11.2010, s. 11, Polska Izba
Informatyki i Telekomunikacji: Apel PIIT w sprawie e-faktur. [http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?
place=Lead07&news_cat_id=167&news_id=5216&layout=2&page=text] 23.07.2010.
217
Przykładem mogą być działania skierowane przeciw projektowi zmian w ustawie medialnej,
przyjętemu przez Sejm w marcu 2011 roku. Za ich sprawą stałoby się możliwe filtrowanie treści publikowanych on-line, wprowadziłyby też wymóg rejestrowania w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji internetowych serwisów audiowizualnych. Przeciw tym rozwiązaniom szeroko zaprotestowały
różnego typu firmy i instytucje je zrzeszające, a w akcji protestacyjnej, skupionej wokół witryny www.
stopcenzurze.eu, oprócz indywidualnych internautów udział wzięli również przedsiębiorcy reprezentujący różne przedsiębiorstwa (Gazeta.pl: Co czeka polski internet? Koncesje, cenzura i kary finansowe.
[http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,9247597,Co_czeka_polski_internet__Koncesje__
cenzura_i_kary.html]. 13.03.2011, Stróżyk J., Wybranowski W.: Alarm internautów: rząd chce cenzury
sieci. „Rzeczpospolita”. [http://www.rp.pl/artykul/627214.html? print=tak] 15.03.2011; M. Berezowski: Nowa ustawa medialna legislacyjną wpadką. „Internet Standard”. [http://www.internetstandard.pl/
news/368160/29/Nowa.ustawa.mediana.legislacyjna.wpadka.html] 15.03.2011; Grupa OSmedia: Stop
cenzurze Internetu! [http://www.stopcenzurze.eu/] 2011). W styczniu 2012 roku szerokim echem odbiła
się przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych akcja skierowana przeciwko uchwaleniu dwóch aktów
prawnych: SOPA (Stop Online Piracy Act) oraz PIPA (Protect IP Act). Wzięły w niej udział największe amerykańskie serwisy internetowe, takie jak Google, Wikipedia, Facebook czy Twitter, oraz wiele
mniejszych (w sumie ponad 10 tys.), doprowadzając w rezultacie do wstrzymania głosowań nad nimi
(S. Gaudin: Twitter, Facebook Fuel SOPA protests. „Computerworld”. [http://www.computerworld.
com/s/article/9223531/Twitter_Facebook_fuel_SOPA_ protests] 19.01.2012; G. Gross: SOPA and
PIPA: Web protests seem to be a turning point. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/
article/9223533/SOPA_and_PIPA_Web_ protests_seem_to_be_a_turning_point?taxonomyName=E-busines] 18.01.2012).
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pośredniego oddziaływania. Jedną z istotniejszych kwestii jest bezpośredni udział
w pracach różnych ciał (np. grup roboczych) lub też poprzez organizacje je reprezentujące218 w tworzeniu i opiniowaniu takich ważnych w UE aktów prawnych, jak
dyrektywy unijne. Kształtują one ład w różnych wymiarach przestrzeni elektronicznej na całym poziomie unijnym i poszczególnych krajów członkowskich219.
Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, istotnym elementem oddziaływania na przestrzeń elektroniczną na poziomie regionalnym są działania prawne.
W wymiarze unijnym mogą to być działania podejmowane przez Komisję Europejską na podstawie skarg kierowanych do niej przez poszczególne firmy, uznające,
iż inne organizacje naruszają zasady funkcjonowania w przestrzeni elektronicznej. Przykładem tego typu oddziaływania jest postępowanie wszczęte pod koniec
2010 roku przez Komisję Europejską przeciwko firmie Google na wniosek trzech
europejskich firm internetowych220.
Organizacje, szczególnie te największe, mają również sposobność oddziaływania na kształt i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej na poziomie regionalnym
poprzez lobbowanie na rzecz pożądanych rozwiązań. Przykładem takiego właśnie
podejścia są działania podejmowane przez Google’a w kontekście oczekiwań Komisji Europejskiej w odniesieniu do okresu przechowywania danych związanych
z zapytaniami użytkowników221.
Przykładem tego typu organizacji jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, działająca
jako konsultant Komisji Europejskiej i uczestnicząca w pracach w ramach inicjatywy „Digital Europe”
(A. Frydrych: PIIT: Europejska Agenda Cyfrowa a ochrona danych osobowych w UE. [http://www.
piit.org.pl/piit2/print.jsp?place=Text01&news_cat_id=19&news_id=5524&layout=2&page=text]
24.02.2011).
219
Wiążą one poszczególne państwa członkowskie w odniesieniu do wyników, jakie mają zostać
osiągnięte, pozostawiają jednak władzom krajowym swobodę wyboru formy i środków ich wdrożenia
(Rada Unii Europejskiej: Informator Rady Unii Europejskiej. [http://www.consilium.europa.eu/ uedocs/
cms_data/librairie/PDF/CONSEIL_Guide_PL.pdf] maj 2006). Przykładem tego typu rozwiązania jest
przyjęta na początku 2011 roku przez Parlament Europejski dyrektywa dotycząca praw konsumentów,
w tym również tych dokonujących zakupów przez Internet (S. Wikariak: Więcej praw dla klientów sklepów internetowych. „Rzeczpospolita”. [http://www.rp.pl/artykul/631964.html? print=tak] 25.03.2011;
PAP: Bielan: dyrektywa o ochronie konsumentów być może jeszcze w 2011 r. [http://wyborcza.biz/biznes/2029020,100969,9093199.html? sms_code=] 11.02.2011).
220
Dwie porównywarki cenowe (Ciao.de oraz Foundem) oraz specjalistyczna wyszukiwarka
prawnicza EJustice.fr zarzuciły wyszukiwarce Google manipulowanie rankingami wyszukiwania
w odniesieniu do konkurencyjnych firm oraz zakwestionowały zasady, jakie narzuciła ona w odniesieniu do reklam wyświetlających się w niej (T. Grynkiewicz: Google na celowniku Brukseli. Wycinał
rywali z wyszukiwarki? „Gazeta Wyborcza”. [http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,8742007,Google_
na_celowniku_ Brukseli __Wycinal_rywali_z_wyszukiwarki_.html] 30.11.2010).
221
Wobec wspomnianych wcześniej oczekiwań Komisji Europejskiej firma Google zaczęła prowadzić różnego typu działania lobbingowe, mające na celu uniknięcie ograniczeń w odniesieniu do czasu
przechowywania tego typu danych. Jednym z argumentów prezentowanych przez jej współzałożyciela
Larry’ego Page’a w czasie konferencji zorganizowanej w Londynie w 2009 roku było to, iż analiza
odpowiednio długo przechowywanych tego typu danych daje lepsze możliwości śledzenia rozprzestrzeniania się różnego rodzaju epidemii niż metody tradycyjnie stosowane (C. Williams: Google: Let
218
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Ostatnim poziomem oddziaływania organizacji na kształt i funkcjonowanie
przestrzeni elektronicznej jest poziom globalny (rys. 3.17). Wskazać tu można dwie
zasadnicze drogi wpływu. Pierwsza związana jest z udziałem w pracach organizacji
czuwających nad całościowym rozwojem Internetu, a co za tym idzie – przestrzeni
elektronicznej, oraz tworzących rozwiązania sprzyjające temu procesowi. Niewątpliwie pierwszą tego typu organizacją była The Internet Society (ISOC), powstała w roku 1992. Jej celem jest zapewnienie otwartego rozwoju Internetu i takiego
jego wykorzystania, aby przynosiło to jak największe korzyści wszystkim ludziom
na świecie. W jego ramach działają Internet Engineering Task Force (IETF) i Internet Architecture Board (IAB), które od początku funkcjonowania Sieci określają jej
podstawowe standardy techniczne. W działania ISOC zaangażowanych jest ponad
44 tys. indywidualnych członków oraz ponad 100 firm. Z tej drugiej grupy w pracach The Internet Society udział biorą: Microsoft, Google, Cisco czy Intel, ale również mniejsze firmy i stowarzyszenia222. Inną niezwykle istotną organizacją, poprzez
którą firmy mogą oddziaływać globalnie na kształt i funkcjonowanie przestrzeni
elektronicznej, jest The World Wide Web Consortium (W3C), założone w roku 1994
przez Tima Bernersa-Lee. Zrzesza ono ponad 300 przedsiębiorstw z całego świata,
a jego celem jest praca nad standardami zapewniającymi długotrwały wzrost i rozwój multimedialnej części Internetu, tj. World Wide Web. Oprócz największych
firm, takich jak IBM, Boeing, HP, Samsung czy Sony, w jego pracach bierze udział
wiele mniejszych przedsiębiorstw, uczelni i instytucji badawczych223.
Drugim sposobem oddziaływania na kształt i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej na tym poziomie jest udział firm wraz z innymi podmiotami w tworzeniu
produktów oddziałujących na nią w wymiarze globalnym. Przykładem tego typu
projektu, mającego swe korzenie w pierwszej fazie rozwoju Internetu, są prace nad
systemem operacyjnym Linux. Oprócz biorących w nich udział tysięcy programistów z całego świata swoje siły i środki zaangażowały w jego tworzenie takie firmy,
jak IBM, Hewlett-Packard czy Intel. Ich wsparcie związane jest z dostarczaniem
niezbędnej technologii, działaniami marketingowymi czy pracą tysięcy profesjonalnych programistów224. Przykładem innego typu udziału w tworzeniu produktu
oddziałującego globalnie na przestrzeń elektroniczną jest współpraca firmy Google z Mozilla Foundation i wspieranie przez nią prac nad rozwojem przeglądarki
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Us Keep Search Data or Die. „The Register”. [http://www.theregister.co.uk/2009/05/20/page_search_
retention/ print.html] 20.05.2009).
222
Internet Society: About the Internet Society (ISOC). [http://www.isoc.org/isoc/] 2011.
223
Pod koniec kwietnia 2011 roku W3C składało się 321 organizacji z całego świata (W3C: About
W3C. [http://www.w3.org/Consortium/] 23.04.2011).
224
S. Hamm: Linux Inc. „BusinessWeek”. [http://www.businessweek.com/magazine/content/05_05/b3918001_mz001.htm] 31.01.2005. Na początku 2010 roku oceniano, że 75% kodu systemu
operacyjnego Linux tworzone jest przez profesjonalnych programistów, a większość z nich pochodziła
z Red Hat, Intel, IBM, Novell czy Oracle (A. Kidman: 75% of Linux Code Now Written by Paid Developers. „APCMag.com”. [http://apcmag.com/print.aspx? id=5095&mode=print] 20.01.2010).
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internetowej Firefox225. Jeszcze innym przykładem tego typu wpływu jest projekt
o nazwie Open Compute Project. Zainicjowany on został przez giganta na rynku
portali społecznościowych, tj. firmę Facebook, a jego celem jest stworzenie centrów
danych opartych na własnych serwerach, znacznie tańszych i zużywających o wiele
mniej energii. Realizowany jest wspólnie z innymi potentatami internetowymi, takimi jak AMD, Hewlett-Packard, Dell, Intel czy Skype. Projekt ma charakter otwarty,
a jego specyfikacja zostanie udostępniona społeczności internetowej w celu jej dalszego udoskonalenia226.

3.5. Zarządzanie przestrzenią elektroniczną i podmiotami w niej
funkcjonującymi w kontekście realizacji celów organizacji
W kontekście własnego funkcjonowania w przestrzeni elektronicznej i efektywnego
jej wykorzystania do realizacji swych celów każda organizacja powinna podejmować odpowiednie całościowe działania związane z szeroko pojętym zarządzaniem
nią, tj. planowaniem i organizowaniem działalności on-line, kierowaniem ludźmi
w niej działającymi oraz kontrolowaniem tak poszczególnych elementów, jak i całości swej aktywności w środowisku elektronicznym. Wskazać zatem można dwa zasadnicze aspekty, które powinny być brane pod uwagę. Są to:
– zabezpieczenie i szeroko pojęta ochrona działalności on-line (działania prewencyjno-zabezpieczające),
– wykorzystanie możliwości aktywnego oddziaływania na nią (działania proaktywne).
Niewątpliwie pierwszym krokiem, jaki powinien być poczyniony w kontekście
działań związanych z obydwoma powyższymi obszarami, jest powołanie ciała sterująco-nadzorującego (komitetu sterującego), którego zadaniem będzie czuwanie nad
całością zagadnień związanych z zarządzaniem przestrzenią elektroniczną w odniesieniu do realizacji celów organizacyjnych. Ze względu na specyfikę jej ewolucji
i oddziaływania przestrzeni elektronicznej na organizacje w jego skład powinien
wejść przedstawiciel kierownictwa przedsiębiorstwa oraz przedstawiciele działów
IT i marketingu227.
Firefox Tutor: Mozilla and Google – Two Great Companies Working Together. [http://www.
firefoxtutor.com/46/google-develops-for-firefox/] 21.11.2005. Jednym z elementów tej współpracy
była umowa dotycząca ustawiania w przeglądarce Firefox wyszukiwarki Google jako domyślnej. Stała
się ona dla Mozilla Foundation jednym z ważniejszych źródeł finansowania rozwoju jej produktów
(J. Kincaid: Mozilla Extends Lucrative Deal with Google for 3 Years. „TechCrunch”. [http://techcrunch.
com/2008/08/28/mozilla-extends-lucrative-deal-with-google-for-3-years/] 28.08.2008).
226
S. Gaudin: Facebook Joins the Ranks of Industry’s Elite. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9215618/Facebook_joins_the_ranks_of_industry_s_elite] 7.04.2011; Open
Compute Project: Hacking Conventional Computing Infrastructure. [http://opencompute.org/] 2011.
227
Warto zauważyć, iż według wyników badań firmy konsultingowej McKinsey kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem on-line są postrzegane głównie w aspekcie technicznym,
225
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Jeśli chodzi o zabezpieczenie i szeroko pojętą ochronę działalności on-line,
to wyodrębnić należy dwa zasadnicze obszary działań, których dotyczyć powinna
aktywność ciała nadzorująco-sterującego: obszar wewnątrzkorporacyjny oraz zewnętrzny (rys. 3.18).
W pierwszym przypadku konieczne jest zdefiniowanie polityki bezpieczeństwa
on-line na poziomie ogólnokorporacyjnym i indywidualnym. Wiąże się to z takimi
działaniami, jak precyzyjne określenie zasad korzystania przez pracowników z przestrzeni elektronicznej, łącznie z wykorzystywanymi przez nich narzędziami228, oraz
zakresu monitorowania ich aktywności on-line. Dotyczy to pracowników funkcjonujących w obszarze fizycznej infrastruktury organizacji, ale również realizujących
swe zadania w ramach telepracy czy też jako „wolni strzelcy229”. Istotnym elementem tych działań są kwestie związane z nadzorowaniem właściwego funkcjonowania
i zabezpieczenia infrastruktury IT organizacji w kontekście bezpieczeństwa ogólnokorporacyjnego w przestrzeni elektronicznej230. Stąd też kolejnym ich elementem
powinno być wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadań w wyżej
wymienionych obszarach i określenie zakresów ich odpowiedzialności, jak również ustalenie sposobów oraz częstotliwości przekazywania informacji zwrotnych
co do podejmowanych przez nich działań i ewentualnie występujących problemów.
Trzeci poziom aktywności w tym obszarze to ich uszczegółowienie, tak w wymiarze
organizacyjnym, jak i w odniesieniu do wykorzystywanych narzędzi i technologii.
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a kierownictwo organizacji wykazuje niską świadomość wyzwań i implikacji związanych z wykorzystaniem przestrzeni elektronicznej w działalności organizacji (J. Kaplan i in.: wyd. cyt.).
228
Jako że nieustannie pojawiają się w środowisku pracy organizacji nowe narzędzia wykorzystywane przez pracowników, konieczne jest stałe dostosowywanie istniejących rozwiązań do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Przykładem tego typu wyzwania stało się pojawienie w organizacjach
smartfonów czy tabletów (B. Stackpole: Ipads Run Amok: Does Your Company Need a Tablet Policy?
„Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9216208/iPads_run_amok_Does_your_
company_need_a_tablet_policy_] 28.04.2011; M. Marciniak: Smartfony w firmach. „Computerworld
Polska” 23 sierpnia 2011, s. 20-23).
229
Aspekt ten staje się coraz istotniejszy w kontekście coraz szerszego wykorzystania tego typu
pracowników przez organizacje (G. Raszkowska: Freelancera zatrudnię od zaraz. „Rzeczpospolita”.
[http://www.rp.pl/artykul/661807.html? print=tak] 22.05.2011).
230
Jak istotny jest to aspekt, przekonała się w kwietniu 2011 roku firma Sony. W wyniku zaniedbań administratorów nie zostały zainstalowane odpowiednie aktualizacje oprogramowania serwerów serwisu PlayStation Network, co pozwoliło crackerom na wykorzystanie powszechnie znanej luki
i włamanie do systemu. W rezultacie całkowite koszty związane z tym zdarzeniem szacowane są przez
firmę na poziomie 170 mln USD (J. Urbanowicz: Sony ujawnia szczegóły włamania. „Gazeta.pl”.
[http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,9543776,Sony_ujawnia_szczegoly_wlamania.html]
5.05.2011, M. Williams: PlayStation Network Hack Will Cost Sony $170M. „NetworkWorld”. [http://
www.networkworld.com/news/2011/052311-playstation-network-hack-will-cost.html] 23.05.2011).
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Podjęcie decyzji o zarządzaniu
przestrzenią elektroniczną

Powołanie do życia ciała
sterująco-nadzorującego

Określenie polityki
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Działania prewencyjno-zabezpieczające

Obszar wewnątrzkorporacyjny
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I
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Implementacja całości zaplanowanych działań
K – kontrola P – przeprojektowanie I – implementacja

Rys. 3.18. Całościowe spojrzenie na kwestie zarządzania przestrzenią elektroniczną
Źródło: opracowanie własne.

Drugi obszar działań, jeśli chodzi o zabezpieczenie i ochronę działalności online, związany jest bezpośrednio z przestrzenią elektroniczną i jej oddziaływaniem
(obszar zewnętrzny – rys. 3.18). Podobnie jak w poprzednim przypadku, podstawowym zadaniem komitetu sterującego jest określenie polityki organizacji związanej z jej monitorowaniem, zarządzaniem wiedzą o niej oraz sposobami reagowania
na określone wydarzenia w niej zachodzące. W tym kontekście kolejnym elementem
działań jest również ustalenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych
zadań i zakresu ich odpowiedzialności, ale też, jeśli to konieczne, powołanie do życia
międzydziałowych zespołów eksperckich i ustalenie zakresu ich odpowiedzialności
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oraz zdefiniowanie sposobów i częstotliwości przekazywania informacji zwrotnych
w kontekście podejmowanych działań oraz występujących problemów. Podobnie
jak w poprzednim przypadku, trzeci poziom działań w tym obszarze związany jest
z ich uszczegółowieniem tak w wymiarze organizacyjnym, jak i technicznym.
W tym kontekście istotna jest odpowiedź na kilka zasadniczych pytań:
1) Które podmioty i ich aktywność powinny być monitorowane?
2) Jak mogą one oddziaływać na organizację i jej funkcjonowanie?
3) Jakie obszary przestrzeni elektronicznej powinny być monitorowane?
4) Jakie środki techniczne powinny być stosowane do tego celu?
5) Kto powinien być odpowiedzialny za proces monitorowania przestrzeni
elektronicznej, podejmowanie decyzji w kwestii reagowania na zachodzące tam
zdarzenia oraz za samą reakcję i wykorzystywane do tego celu środki techniczne?
6) Jakie działania w stosunku do podmiotów działających w przestrzeni elektronicznej będących interesariuszami organizacji, lub też uważających się za nich,
mogą być podejmowane i są akceptowane przez organizację w ramach zarządzania
nimi?
Odpowiedź na dwa pierwsze pytania i działania z nimi związane łączą się ściśle z aspektem opisowym z punktu widzenia teorii stakholder w ujęciu Donaldsona i Prestona (podrozdział 3.2.2). Niewątpliwie kluczowym działaniem jest z tej
perspektywy przeprowadzenie przez organizację segmentacji podmiotów funkcjonujących w przestrzeni elektronicznej z punktu widzenia ich potencjalnego oddziaływania na nią, tj. przez pryzmat scharakteryzowanych wcześniej trzech ich zasadniczych grup (podrozdział 3.2.3). Pozwoli to na wyodrębnienie tych firm, grup,
osób prywatnych czy też określonych miejsc on-line, których aktywność powinna
być monitorowana z punktu widzenia zapobiegania występowaniu niekorzystnych
dla organizacji zdarzeń lub też, jeśli jest to niemożliwe, odpowiednio szybkiego reagowania na nie. Dotyczy to tak kwestii różnego typu potencjalnego oddziaływania
„fizycznego” na infrastrukturę organizacji, jak również wpływu na jej szeroko pojęte „aspekty wizerunkowe”.
Jeśli chodzi o wyodrębnienie pierwszej grupy, tj. znanych i identyfikowalnych
podmiotów funkcjonujących w przestrzeni elektronicznej i oddziałujących na organizację, to kwestia ta powinna być dość prosta, ponieważ dotyczy „klasycznych”
interesariuszy organizacji, tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Jednak w nowych
warunkach dynamicznie rozwijającej się gospodarki postindustrialnej wraz z jej coraz istotniejszą częścią osadzoną i rozwijającą się on-line nie jest to już tak oczywiste jak wcześniej, a wynika to z kilku istotnych kwestii. Po pierwsze podmioty
typowe dla tej grupy, takie jak dostawcy, partnerzy biznesowi czy też konkurenci,
a nawet klienci, w rosnącym stopniu funkcjonują w coraz bardziej skomplikowanych
i różnorodnych powiązaniach sieciowych, stąd też coraz trudniej jest jednoznacznie
określić, do jakich konkretnych grup należy ich zaliczyć, aby następnie monitorować ich aktywność i gromadzić wiedzę o nich, a tym samym odpowiednio szybko
i skutecznie ją wykorzystywać. Po drugie do omawianej tu grupy zaliczyć należy
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podmioty, które dopiero wraz z rozwojem gospodarki elektronicznej „ujawniły się”
jako interesariusze organizacji. Dotyczy to np. wpływowych lokalnych i globalnych
blogerów, ale przede wszystkim, przywoływanych wcześniej, największych wyszukiwarek internetowych, których skala oddziaływania na gospodarkę i pojedynczą
organizację jest coraz bardziej znacząca i wielowymiarowa. Jednocześnie z punktu
widzenia coraz większej liczby przedsiębiorstw podmiotami, które w ich kontekście
powinny być zaliczone do tej grupy, są takie globalne serwisy, jak Wikipedia czy też
WikiLeaks231.
Jeśli chodzi o drugą grupę, to jest ona najtrudniejsza z punktu widzenia jej identyfikacji przez organizacje oraz zarządzania wiedzą o nich w kontekście ich funkcjonowania w przestrzeni elektronicznej. Obejmuje ona wszelkie te podmioty, tak
nieznane, jak i trudno identyfikowalne, które wywierają na nią realny i odczuwalny wpływ. Jak wspomniano wcześniej, w jej ramach wyróżnić można dwa zbiory
podmiotów, których aktywność powinna być monitorowana, a zgromadzona wiedza
odpowiednio wykorzystywana. Pierwszy z nich związany jest kwestiami „fizycznego” bezpieczeństwa infrastruktury IT organizacji, a co za tym idzie, jej samej, ale
również jej klientów oraz partnerów biznesowych. Zagadnienia te nabierają coraz
większego znaczenia w kontekście dynamicznego rozwoju gospodarki elektronicznej, a jednocześnie stają się coraz bardziej skomplikowane i trudne, ponieważ podmioty należące do tej grupy stosują coraz bardziej wyrafinowane technologie i metody działania.
Drugi zbiór podmiotów należących do analizowanej grupy to osoby fizyczne lub
firmy wykorzystujące narzędzia internetowe do oddziaływania na wiarygodność czy
też reputację organizacji. Sięgając po wszelkie dostępne w danym momencie, a nieustannie rozwijające się narzędzia oparte na technologiach internetowych i mobilnych, potrafią one, jak pokazano wcześniej, niezwykle skutecznie wpływać na samą
organizację i jej „bezpośrednich” interesariuszy.
Ostatnia grupa obejmuje podmioty co prawda funkcjonujące w przestrzeni
elektronicznej i realizujące tam swoje cele, jednak uznawane za neutralne z punktu widzenia danej organizacji i realizowanych przez nią celów. Mogą to być takie,
których istnienia jest ona świadoma, jak również te całkowicie jej nieznane. Warto
jednocześnie w tym kontekście zauważyć, iż ze względu na dużą dynamikę zmian
zachodzących w przestrzeni elektronicznej podmioty należące do tej grupy mogą
231
Pomimo wieloletniej obecności Internetu w gospodarce wiele organizacji wciąż spogląda
w sposób tradycyjny na pojęcie jej interesariuszy oraz relacje z nimi. Na przykład wyniki badań przeprowadzonych w 2009 roku w ramach współfinansowanego przez UE projektu „Przedsiębiorstwa jutra.
Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim” wskazują, iż pojęcie interesariuszy
oznacza dla badanych firm dostawców produktów, odbiorców, klientów, izby gospodarcze, centra badań i certyfikacji czy organizacje przedsiębiorców. Co więcej, podmioty te wymieniane były wyłącznie
w kontekście oddziaływania badanych przedsiębiorstw na nie lub też współpracy z nimi (A. Bereś,
O. Gwiżdż: Raport – obraz firm województwa opolskiego w świetle wypowiedzi przedsiębiorców. Opole: Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, wrzesień 2009, s. 12-13).
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praktycznie z dnia na dzień stać się interesariuszami organizacji. Dotyczy to firm
działających wcześniej w zupełnie innym obszarze gospodarki, ale również osób
fizycznych organizujących się ad hoc w określone grupy interesów.
Wobec przeprowadzonej segmentacji podmiotów funkcjonujących w przestrzeni
elektronicznej, ze względu na kwestie ich potencjalnego oddziaływania na organizację, kolejnym elementem działań powinna być ich analiza z punktu widzenia przedstawionych wcześniej różnych typów możliwych ich wpływów na nią (podrozdział
3.3). Wiąże się to z odpowiedzią na drugie z powyżej sformułowanych pytań i stanowi również element działań w obszarze opisowym.
Kolejny element aktywności związanej z działaniami prewencyjno-zabezpieczającymi w obszarze zewnętrznym wiąże się z aspektem instrumentalnym w ujęciu Donaldsona i Prestona, tj. z możliwościami zarządzania zidentyfikowanymi
grupami interesariuszy organizacji, funkcjonującymi w przestrzeni elektronicznej
w związku z realizacją przez nią swych celów (podrozdział 3.2.2). W odniesieniu
do tego poziomu niezbędne jest uszczegółowienie kwestii organizacyjno-technicznych związanych z zagadnieniami zawartymi w pytaniach 3, 4 oraz 5.
Z jednej strony jest to kwestia doprecyzowania, jakie obszary przestrzeni elektronicznej i aktywność jakich podmiotów w nich operujących powinny być szczególnie monitorowane. Chociaż z punktu widzenia organizacji wykorzystujących
Internet w swej działalności potencjalnie wszystko, co się w niej dzieje, jest dla niej
istotne, jednak dla każdej z nich istnieją takie miejsca on-line, które są szczególnie
„drażliwe” w zestawieniu z jej celami biznesowymi. Są to często fora dyskusyjne,
blogi, profile na różnego rodzajach portalach społecznościowych czy też inne obszary, w których kształtowane są opinie o firmie oraz jej działalności. Ich monitorowanie dostarczać może informacji o bieżących, banalnych i całkiem typowych
zdarzeniach, wymagających rutynowej reakcji (np. wyjaśnienia pewnych kwestii
na forum dyskusyjnym, blogu firmowym czy profilu na portalu społecznościowym), sytuacjach nietypowych i nieoczekiwanych z punktu widzenia organizacji232,
ale również w takich, które dotyczyć mogą rodzących się bardziej zorganizowanych akcji skierowanych przeciw organizacji233 czy też wyłaniających się zagrożeń
w określonym sektorze. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to z punktu widzenia or-
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232
Tego doświadczyła firma HTC, umieszczając na portalu społecznościowym Facebook ankietę dotyczącą nazwy swego nowego telefonu. Zaskakując całkowicie firmę, polscy internauci zamiast
wybierać spośród zaproponowanych nazw, odpowiedzieli w sposób całkowicie nieprzewidziany, proponując nazwy mało sympatyczne, a często złośliwe. Zachowali się całkowicie odmiennie niż użytkownicy z innych krajów. Kampania z ankietą miała zasięg globalny i nigdzie poza Polską tego typu
sytuacja nie miała miejsca. Reakcja polskich internautów związana była z brakiem obiecanej przez
HTC aktualizacji systemu wykorzystywanego w telefonie (Gazeta.pl: HTC pyta – fani odpowiadają. [http://technologie.gazeta.pl/internet/2029022,104530,7793096,HTC_pyta ___fani_odpowiadaja.
html? logo_druk=] 20.04.2010).
233
Przykładem tego typu akcji może być „antypampersowa” kampania podjęta na portalu Facebook, skierowana przeciw pieluchom Pampers Dry Max firmy Proceter & Gamble, mających według firmy być „największą innowacją w ostatnich 25 latach”. Ich producent został oskarżony o to, iż produkt

3.5. Zarządzanie przestrzenią elektroniczną i podmiotami w niej funkcjonującymi…

ganizacji takich jak banki niezwykle istotne jest monitorowanie określonych miejsc
w przestrzeni elektronicznej w kontekście odpowiednio szybkiego pozyskiwania informacji kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa ich klientów i odpowiednio
szybkiego ich ostrzegania, jak również własnego przygotowania do ujawniających
się zagrożeń234. Jednocześnie dla coraz większej liczby podmiotów ważne staje się
też monitorowanie globalnych serwisów typu Wikipedia235.
Drugi aspekt to kwestia środków technicznych wspomagających zarządzanie
przestrzenią elektroniczną i podmiotami w niej funkcjonującymi, jakie wykorzystywać będzie organizacja. Dotyczy to narzędzi i rozwiązań wspomagających monitorowanie określonych obszarów przestrzeni elektronicznej, zarządzania wiedzą o niej
oraz reagowania na zachodzące zdarzenia. Jeśli chodzi o te pierwsze, to istnieje
wiele możliwości. Z jednej strony jest to kwestia „ręcznej” kontroli określonych
miejsc w przestrzeni elektronicznej (blogów, portali społecznościowych itd.), prowadzonej przez odpowiedzialne za to osoby236. Odnosi się to również do przeszukiwania zawartości tzw. Internetu głębokiego (podrozdział 2.1.3), z wykorzystaniem
do tego celu specjalistycznych wyszukiwarek237. Z drugiej strony dostępnych jest
coraz więcej narzędzi wspomagających monitorowanie przestrzeni elektronicznej.
Są to darmowe rozwiązania, takie jak Google Alerts, umożliwiające automatyczne
prowadzenie tych procesów pod kątem pojawiania się w niej wybranego przez użytkownika tematu czy też tematów. Dostępne są również płatne specjalistyczne serwisy wspomagające monitorowanie i raportowanie w odniesieniu do całej przestrzeni
elektronicznej lub też określonych miejsc on-line, np. portali społecznościowych,
pod kątem zdefiniowanych słów kluczowych238.

jest niebezpieczny, a celem podjętej akcji stało się jego wycofanie (T. Grynkiewicz: Antypampersowa
kampania…).
234
Dotyczy to np. kwestii nasilenia się działalności różnego typu botnetów w kontekście wykorzystania przez nie nowego typu „złośliwego oprogramowania”, np. określonych „robaków” (worms)
czy działań typu phishing.
235
Ze względu na rosnące znaczenie Wikipedii, jako źródła informacji o współczesnym świecie,
oraz skalę jej globalnego oddziaływania coraz częściej organizacje monitorują pojawiające się w niej
wpisy na swój temat.
236
Na przykład w IBM zadaniem jednego z pracowników jest sprawdzanie rzetelności informacji
na temat firmy pojawiających się Wikipedii i dbanie o to, aby wszelkie błędy były jak najszybciej korygowane (T. Friedman: Świat jest płaski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2006, s. 134).
237
J. Unold: Cyberspace Information Retrieval and Processing with the Use of the Deep Web.
[w:] A. Korowicki, B. Kubiak (red.): Information Management. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 3. Gdańsk: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, s. 152-153.
238
Przykładami tego typu produktów są serwisy NewsPoint i NewsPoint Social Media. Pierwszy
z nich umożliwia monitorowanie stron internetowych, podczas gdy drugi ukierunkowany jest na szeroko pojęte media społeczne, takie jak: portale społecznościowe, blogi, fora, mikroblogi czy porównywarki opinii (NewsPoint: Monitorowanie mediów. [http://www.newspoint.pl/o-nas/newspoint-monitoring-mediow] 2011).
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Jednak same narzędzia monitorowania to zdecydowanie za mało, zważywszy
na ilość danych i informacji, jakie są generowane w przestrzeni elektronicznej239.
Aby skutecznie zarządzać nią i operującymi tam interesariuszami organizacji, niezbędne jest posiadanie rozwiązań analitycznych, przetwarzających dostarczone dane
i łatwo integrowalnych z systemami dostarczającymi wygenerowanych informacji
i wiedzy wszelkim odpowiedzialnym za kwestie zarządzania przestrzenią elektroniczną podmiotom w organizacji, aby mogły one podejmować szybko i sprawnie
niezbędne decyzje oraz działania. Stąd też rozwój rozwiązań takich, jak Buzzient
Enterprise, dostarczających różnego typu możliwości analitycznych. Może być
to bezpośrednia integracja z różnego typu systemami CRM, zasilanie systemów
klasy business intelligence lub też analiza i wizualizacja danych za pomocą aplikacji webowych240. Jeśli natomiast chodzi o platformę integrującą informacje i wiedzę dotyczące przestrzeni elektronicznej i podmiotów w niej funkcjonujących oraz
aplikacje wspierające zarządzanie nią, to niewątpliwie przydatnym rozwiązaniem
są systemy takie, jak portale korporacyjne241.
Uogólniając, można stwierdzić, że rozwiązania wspierające zarządzanie przestrzenią elektroniczną powinny łączyć w sobie242:
– system zarządzania dokumentami, pozwalający na przechowywanie, klasyfikację i wyszukiwanie dokumentów dotyczących poszczególnych podmiotów funkcjonujących w przestrzeni elektronicznej,
– systemy przepływu pracy, wspierające wszelkiego typu procesy przebiegające
wewnątrz organizacji, jak również w ramach jej powiązań sieciowych, związane
z zarządzaniem przestrzenią elektroniczną,
– systemy pracy grupowej, zapewniające wymianę informacji i wiedzy wewnątrz organizacji, istotnych z punktu widzenia zarządzania przestrzenią elektroniczną, stymulujące i wspomagające organizowanie współpracy wewnątrzorganizacyjnej,
– systemy oparte na wykorzystaniu technologii internetowych i mobilnych, wspierające szeroko pojęte procesy komunikacji, umożliwiające dzielenie się informacją i wiedzą czy też wymianę opinii dotyczących przestrzeni elektronicznej
i podmiotów tam funkcjonujących,
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239
Według wyników badań IDC’s Digital Universe Study, opublikowanych w czerwców 2011
roku, ilość stworzonych i skopiowanych tam danych przekroczy w 2011 roku 1,8 zettabajtów (1,8 bln
gigabajtów), a ich przyrost w okresie pięciu lat będzie dziewięciokrotny. Raport stwierdza, iż 75%
z nich tworzonych jest przez pojedynczych użytkowników, jednak firmy ponoszą pewną „odpowiedzialność” za 80% danych funkcjonujących w przestrzeni elektronicznej w różnych fazach ich „cyfrowego życia” (J. Gantz, D. Reinsel: Extracting Value from Chaos. [http://www.emc.com/collateral/
analyst-reports/idc-extracting-value-from-chaos-ar.pdf] June 2011, s. 1-3).
240
Buzzient: Social Media Analytics. [http://www.buzzient.com/] 2011.
241
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–

systemy business intelligence, umożliwiające analizę zgromadzonych danych
związanych z przestrzenią elektroniczną i podmiotami tam operującymi,
– rozwiązania web mining, umożliwiające automatyczne odkrywanie informacji
i wiedzy na podstawie dokumentów umieszczonych na witrynach WWW oraz
dające możliwość analizy zachowań użytkowników na stronach WWW,
– systemy szkoleń elektronicznych, wspierające rozwój umiejętności i kwalifikacji, jak również pozyskiwanie i poszerzanie wiedzy pracowników, niezbędnej
w kontekście zarządzania przestrzenią elektroniczną,
– intranet lub inna sieć wewnątrzorganizacyjna, dająca pracownikom dostęp do informacji i wiedzy dotyczącej przestrzeni elektronicznej i podmiotów w niej
funkcjonujących,
– technologie wyszukiwania informacji i wiedzy, takie jak narzędzia kategoryzacji
i taksonomii, ontologie czy też wyszukiwarki.
Jednocześnie oprócz omówionych powyżej narzędzi i rozwiązań technicznych
istotne jest, z punktu widzenia zarządzania przestrzenią elektroniczną, podobnie jak
w obszarze wewnętrznym, uszczegółowienie działań w wymiarze organizacyjnym.
Ostatnie ze sformułowanych wcześniej pytań wiąże się ściśle z aspektem normatywnym (normative) z punktu widzenia teorii stakholder w ujęciu Donaldsona
i Prestona (podrozdział 3.2.2). Odnosi się to do określenia, jakie typy aktywności
w przestrzeni elektronicznej w stosunku do interesariuszy organizacji, w ramach
działań prewencyjno-zabezpieczających, są dopuszczalne i akceptowalne, a jakie
absolutnie nie. Jest to kwestia, która powinna być zdefiniowana na poziomie komitetu sterującego.
Jednocześnie poza podejmowaniem działań prewencyjno-zabezpieczających
w odniesieniu do swojej obecności i funkcjonowania w przestrzeni elektronicznej
każda organizacja, jak już wcześniej wspomniano (podrozdział 3.4), ma cały szereg możliwości aktywnego oddziaływania na nią i kształtowania jej. Podobnie jak
w przypadku poprzedniej grupy działań, podstawowym zadaniem komitetu sterującego w tym obszarze jest zdefiniowanie polityki przedsiębiorstwa w odniesieniu
do tej kwestii. Zatem niezbędna jest odpowiedź na dwa pytania:
1. Czy organizacja zamierza w ogóle podejmować aktywność w tym obszarze?
2. Jeżeli tak, to na którym bądź też których z pięciu możliwych poziomów będzie ona prowadzona?
W tym kontekście niezbędne jest przeprowadzenie analizy istniejących możliwości oraz kierunkowy wybór metod działań, jakie wykorzystywać będzie organizacja243. Kolejnym krokiem jest ustalenie osób odpowiedzialnych za realizację
poszczególnych zadań oraz ustalenie zakresów odpowiedzialności w tej mierze244.
243
Działania wiążą się z aspektem opisowym oraz instrumentalnym z punktu widzenia teorii stakholder w ujęciu Donaldsona i Prestona.
244
Warto w tym miejscu podkreślić, iż część metod oddziaływania, takich jak wprowadzanie nowych produktów czy też rozwiązań branżowych, to decyzje strategiczne, podczas gdy cały szereg innych podejmowanych może być na szczeblach niższych.
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Tak jak w poprzednich przypadkach istotne jest zdefiniowanie sposobów oraz częstotliwości przekazywania informacji zwrotnych w odniesieniu tak do podejmowanych działań, jak i do wyłaniających się problemów. Trzeci poziom działań to ich
uszczegółowienie w wymiarze organizacyjnym i technicznym.
Jednocześnie z całością działań związanych z aktywnym oddziaływaniem
na przestrzeń elektroniczną i operujących tam interesariuszy ściśle wiąże się aspekt
normatywny, czyli określenia norm odnoszących się do tego, jakiego rodzaju działania są dopuszczalne w ramach polityki organizacji, a jakie nie. Wiąże się to w dużej
mierze z szeroko pojętymi działaniami marketingowymi, związanymi z pierwszym
poziomem oddziaływania (rys. 3.16), ale również tymi innego typu, np. prawnymi. W pierwszym przypadku jest to kwestia akceptowalności opisanych wcześniej
działań, takich jak wykorzystanie wynajętych osób w celu podszywania się na forach dyskusyjnych czy portalach społecznościowych pod zadowolonych klientów
własnej firmy245, generowanie fałszywych opinii o konkurentach246, próby manipulowania wynikami wyszukiwania za pomocą zabronionych technik optymalizacyjnych247 czy też generowanie tzw. fałszywych kliknięć. Z drugiej strony są to kwestie
przyzwolenia na takie aktywne działania, jakie miały miejsce w branży muzycznej
na początku nowego millennium, jak pokazowe wytaczanie procesów sądowych
skierowanych przeciwko własnym interesariuszom248, sięganie po rozwiązania takie, jak finansowanie firm softwarowych w celu tworzenia przez nie oprogramowania mogącego uszkodzić komputery oraz łącza internetowe osób ściągających
pliki .mp3, czy też wykorzystanie wyspecjalizowanych wirusów komputerowych
w celu losowego usuwania tego typu plików z dysków twardych249. Niewątpliwie
leży to w obszarze odpowiedzialności komitetu sterującego.
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Problem wpływu Internetu na funkcjonowanie organizacji gospodarczych jest zagadnieniem coraz ważniejszym tak z punktu widzenia każdej z nich, jak i z perspektywy całej współczesnej gospodarki. Jego coraz ważniejsza rola i niezwykle szybko
rosnące oddziaływanie na praktycznie każdy sektor gospodarki powodują konieczność jak najlepszego zrozumienia istoty zagadnienia i całej jego złożoności.
Ma to szczególnie duże znaczenie dla podmiotów w niej funkcjonujących. Chcąc
skutecznie rywalizować w nowej, postindustrialnej rzeczywistości gospodarczej,
w której coraz większą rolę odgrywa globalna platforma biznesowa, czyli Internet,
organizacje muszą umieć się w niej poruszać tak, aby z jednej strony wykorzystywać pojawiające się szanse, a z drugiej – minimalizować całkowicie nowe i nieznane im wcześniej zagrożenia.
Tym właśnie zagadnieniom poświęcona jest niniejsza monografia. Przedstawione w niej propozycje, będące rezultatem wieloletnich przemyśleń i rozważań autora,
skoncentrowane były na trzech zasadniczych i ściśle powiązanych ze sobą zagadnieniach:
1) roli Internetu w procesach zmian zachodzących we współczesnej gospodarce i jej transformacji z fazy industrialnej do postindustrialnej,
2) możliwości całościowego ujęcia kwestii oddziaływania Internetu na organizacje gospodarcze oraz uchwycenia całej złożoności wzajemnych relacji,
3) możliwości stworzenia modeli przedstawiających oddziaływanie przestrzeni
elektronicznej, w której funkcjonują podmioty wykorzystujące Internet w swej działalności, na organizacje gospodarcze w kontekście efektywnego zarządzania nią.
Znalezienie odpowiedzi na powyższe kwestie wymagało holistycznego podejścia do problematyki funkcjonowania organizacji w nowych warunkach rynkowych,
łączącego w sobie multidyscyplinarne spojrzenie z perspektywy ekonomii, różnych
obszarów zarządzania oraz informatyki. W rezultacie przeprowadzonych badań powstała praca zawierająca trzy zasadnicze nurty: poznawczy, metodologiczny oraz
empiryczny. Pierwszy z nich przyczynia się do rozwoju informatyki oraz teorii
funkcjonowania organizacji w warunkach transformacji współczesnej gospodarki
i rozwoju gospodarki elektronicznej. Nurt metodologiczny wiąże się z opracowaniem deskryptywnych modeli oddziaływania przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze, a nurt empiryczny odnosi się do kwestii praktycznej weryfikacji
zaproponowanych modeli oraz stworzenia ram efektywnego zarządzania przestrzenią elektroniczną.
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Przeprowadzone w niniejszej monografii rozważania są ujęte w następujące obszary tematyczne:
– przedstawienie przemian dokonujących się we współczesnej gospodarce w kontekście jej transformacji do fazy postindustrialnej,
– analiza kierunków zmian zachodzących w działalności organizacji gospodarczych ery postindustrialnej,
– określenie roli technologii informatycznych w procesach zachodzących zmian
i ich wpływu na nie,
– analiza oddziaływania Internetu na wykorzystanie środowiska elektronicznego
w działalności organizacji,
– diagnoza zmian związanych z wpływem Internetu na proces tworzenia wartości
przez organizacje,
– konceptualizacja przestrzeni elektronicznej jako nowego elementu otoczenia
współczesnych organizacji,
– opracowanie modeli oddziaływania przestrzeni elektronicznej na organizacje
gospodarcze i ich praktyczna weryfikacja,
– analiza możliwości i form wpływu organizacji gospodarczych na przestrzeń
elektroniczną,
– opracowanie zarysu koncepcji zarządzania przestrzenią elektroniczną przez organizacje gospodarcze.
Badania przeprowadzone w ramach poszczególnych obszarów tematycznych
pozwoliły na realizację założonych celów pracy w obrębie wszystkich trzech nurtów. Jeśli chodzi o cele poznawcze, dokonano identyfikacji kierunków rozwoju
współczesnej gospodarki, konstatując, iż jej transformacja w kierunku fazy postindustrialnej związana jest z wieloma czynnikami. W zachodzących procesach wykazano istotną rolę technologii informatycznych, których pojawienie się w gospodarce
zbiegło się z początkiem przemian, jakie następowały w gospodarkach wysoko rozwiniętych krajów świata. Pokazano jednocześnie, iż ich znaczenie dość szybko przestało ograniczać się wyłącznie do wspomagania wewnętrznych obszarów funkcjonalnych organizacji, ale najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa zaczęły szukać
możliwości tworzenia różnych form powiązań elektronicznych, przyczyniając się
w ten sposób do budowy zrębów rynków elektronicznych i gospodarki elektronicznej. W dalszej części wykazano, iż działając w warunkach transformacji gospodarki z jej fazy industrialnej do postindustrialnej, organizacje zaczęły przebudowywać
swoje strategie i metody działania. Dostrzegając potrzebę zdecydowanie większej
niż dotychczas elastyczności i sprawności w działaniu, skoncentrowały swą uwagę
na trzech powiązanych ze sobą aspektach tego działania: strukturach organizacyjnych, granicach organizacyjnych oraz procesach. Wskazano, iż w tym kontekście
błyskawiczna adaptacja Internetu przez organizacje gospodarcze w połowie lat 90.
XX wieku była naturalną konsekwencją dokonujących się przemian. Wykazano również, iż wyłaniająca się gospodarka postindustrialna ma wyraźnie dualny charakter,
tj. z jednej strony, z punktu widzenia „zasobowego”, staje się ona gospodarką opar-
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tą na wiedzy, a drugiej strony, z punktu widzenia „infrastrukturalnego”, ewoluuje
ona w kierunku gospodarki elektronicznej, a rozwój Internetu stał się katalizatorem
przemian w obydwu tych wymiarach.
Analizując wpływ Internetu na organizacje gospodarcze, wykazano dwoistość
tego oddziaływania. Z jednej strony, jako nowej technologii, czyli globalnej sieci
komputerowej, z drugiej natomiast – poprzez kształtującą się wokół niej i ewoluującą przestrzeń elektroniczną. W odniesieniu do pierwszej formy oddziaływania wskazano na dwa jego zasadnicze obszary: dotyczący kwestii wykorzystania środowiska
elektronicznego w działalności organizacji gospodarczych i dotyczący procesów
tworzenia przez nie wartości. W odniesieniu do pierwszego z nich wskazano na zachodzące procesy wirtualizacji ich działalności i zidentyfikowano dwa jej zasadnicze
wymiary. Przedstawiono i przeanalizowano scenariusze wykorzystania środowiska
elektronicznego przez organizacje tak w kontekście używanych przez nie narzędzi,
jak i implementowanych nowych modeli biznesowych i innowacyjnych form działalności. W odniesieniu do drugiego obszaru oddziaływania Internetu, jako globalnej
sieci komputerowej, wykazano, iż w nowej sytuacji rynkowej funkcjonujące przez
wiele lat „liniowe” spojrzenie na łańcuch wartości, zaproponowane przez Portera,
przestaje lub też przestało w przypadku wielu branż obowiązywać, a proces tworzenia wartości ma coraz powszechniej charakter wielokierunkowy. W tym kontekście
zaproponowano własne spojrzenie na proces tworzenia wartości przez organizacje
działające w erze internetowej i z tego punktu widzenia przeanalizowano ten aspekt,
wykazując głębokie zmiany dokonujące się w czterech zasadniczych jego obszarach. Obejmują one relacje organizacji z jej klientami, formy współpracy z dostawcami i partnerami biznesowymi, funkcjonowanie jej infrastrukturyoraz zarządzanie
zasobami ludzkimi i funkcjonowanie jej wewnętrznego środowiska pracy.
W odniesieniu do drugiej formy oddziaływania zidentyfikowano przestrzeń elektroniczą, jako element otoczenia współczesnych organizacji gospodarczych o szybko rosnącym znaczeniu, oraz wyodrębniono i scharakteryzowano jej komponenty.
W tym kontekście wykazano użyteczność teorii stakholder w jej analizie. Następnie
zidentyfikowano i scharakteryzowano kierunki oraz sposoby oddziaływania elementów funkcjonujących w przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze, wykazując przy tym konieczność osobnego potraktowania pewnej grupy podmiotów,
tj. wyszukiwarek internetowych. Dokonano też identyfikacji możliwości wpływu
organizacji na Internet jako globalną sieć komputerową, a tym samym na przestrzeń
elektroniczną, i scharakteryzowano pięć możliwych poziomów, na których może on
zaistnieć.
Jeżeli chodzi o metodologiczny wkład pracy, to poprzez propozycję holistycznego, a jednocześnie syntetycznego podejścia do kwestii wpływu Internetu na organizacje gospodarcze w istotny sposób wzbogacone zostały podstawy metodyczne
badań. W ramach takiego całościowego spojrzenia analiza prowadzona jest z trzech
ściśle powiązanych ze sobą perspektyw. Pierwsza z nich odnosi się do wpływu Internetu jako globalnej infrastruktury sieciowej na organizacje gospodarcze, druga

215

4. Zakończenie

216

natomiast związana jest z oddziaływaniem na nie przestrzeni elektronicznej, w której funkcjonują wszystkie podmioty wykorzystujące tę infrastrukturę. Trzecia perspektywa, dopełniająca całości obrazu, odnosi się do kwestii możliwości wpływania
pojedynczych przedsiębiorstw na kształt i funkcjonowanie Internetu.
Jednocześnie kluczowym elementem takiego holistycznego ujęcia problematyki
wpływu Internetu na organizacje gospodarcze jest zaproponowana typologia oddziaływania podmiotów funkcjonujących w przestrzeni elektronicznej. W jej ramach
zdefiniowano dwa podstawowe rodzaje wpływu: bezpośredni i pośredni. W obrębie
każdego z nich wyróżniono z kolei dwie zasadnicze formy oddziaływania, określone jako „fizyczne” i „niefizyczne”, każda z nich skierowana na zasoby materialne
lub też niematerialne organizacji. Tego typu spojrzenie leżało u podstaw opracowania czterech deskryptywnych modeli oddziaływania przestrzeni elektronicznej
na organizacje: modelu oddziaływania bezpośredniego oraz pośredniego. Ujmują
one całościowo to oddziaływanie w ramach dwóch wyodrębnionych wcześniej grup
wpływu, pokazując w sposób maksymalnie precyzyjny wszelkie przypadki, jakie
mogą zaistnieć w ich obrębie. Zastosowanie modeli deskryptywnych związane było
z dwoma faktami. Z jednej strony charakter badanych zjawisk trudny jest do opisania metodami ilościowymi, z drugiej natomiast strony brak jest dostępu do danych
niezbędnych, aby zbudować modele ekonometryczne.
Za szczególną grupę podmiotów działających w przestrzeni elektronicznej
w kontekście ich wpływu na wszelkiego typu organizacje uznano wyszukiwarki internetowe i opracowano osobną typologię ich oddziaływania, bazującą na przyjętym
uprzednio podziale na oddziaływanie bezpośrednie oraz pośrednie.
Zauważyć należy, iż przedstawione w pracy autorskie podejście do kwestii wpływu Internetu na organizacje gospodarcze, wraz z zaproponowanymi modelami, nie
ma swojego odpowiednika ani w literaturze krajowej, ani w zagranicznej i stanowi
całkowicie nowe, unikatowe spojrzenie na te zagadnienia.
Jeśli chodzi o cele utylitarne opracowania, to ich realizacja stanowi zwieńczenie całokształtu przeprowadzonych badań. Ich wynikiem jest ewaluacja zaproponowanych modeli deskryptywnych na bazie przykładów odnoszących się do różnego
typu organizacji gospodarczych, funkcjonujących i realizujących swe cele w różnorodnych sektorach gospodarki. W oparciu o nie wykazano prawidłową budowę
stworzonych modeli (a tym samym oddającą realne sytuacje) oraz ich przydatność
w analizie wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje. Trzeba podkreślić,
iż ze względu na specyfikę badanego zagadnienia inny rodzaj weryfikacji był praktycznie niemożliwy do przeprowadzenia.
Istotnym elementem realizacji celów utylitarnych, podsumowującym całość
zawartych w monografii badań, było opracowanie rekomendacji dla efektywnego
zarządzania przestrzenią elektroniczną przez organizacje gospodarcze. Ich wykorzystanie daje przedsiębiorstwom możliwość zrozumienia i odpowiednio całościowego spojrzenia na własną działalność w kontekście wykorzystania w niej przestrzeni
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elektronicznej; może też stanowić podstawę do implementacji rozwiązań dostosowanych do specyfiki własnej oraz branży, w której one funkcjonują.
Osiągnięcie celów ze wszystkich trzech grup pozwala stwierdzić słuszność przyjętych hipotez badawczych i osiągnięcie celów pracy. Wybrane przykłady obrazujące weryfikację tychże hipotez przedstawia tab. 2.
Jeśli chodzi o firmę Google, to wydaje się, iż jej przykład najlepiej obrazuje
kwestię pojawienia się w gospodarce nowej technologii, czyli otwartej globalnej infrastruktury sieciowej, i jej wpływu na możliwości powstawania i funkcjonowania
nowego typu organizacji, czyli firm internetowych, oraz wdrażania przez nie nieznanych wcześniej modeli działalności gospodarczej (hipoteza 1, część 1), w tym
przypadku wyszukiwarki internetowej funkcjonującej w oparciu o algorytm PageRank. Jednocześnie działając w przestrzeni elektronicznej, wszystkie organizacje
są narażone na różnego typu formy oddziaływania na nie przez inne podmioty tam
funkcjonujące i realizujące swe cele. W przypadku wyszukiwarki Google, z uwagi
na jej niezwykle istotną rolę we współczesnej gospodarce, a co za tym idzie, znaczenie pozycji danej witryny WWW w wyświetlanym przez nią rankingu wyszukiwania, typową formą oddziaływania na nią innych podmiotów operujących on-line
są różnorakie próby manipulowania tymże rankingiem, aby swe miejsce sztucznie
podwyższyć (hipoteza 1, część 2)1. Reakcją Google na tego typu działalność są okresowe zmiany w algorytmie indeksowania stron internetowych, mające na celu wyeliminowanie z wyników wyszukiwania tzw. spamu (search spam), czyli tych witryn,
które swoje miejsce w rankingu zawdzięczają wykorzystywaniu niedozwolonych
działań optymalizacyjnych. Inne formy oddziaływania na organizacje dopuszczające się tego typu działań to obniżanie ich pozycji w rankingu wyszukiwania lub też
w skrajnych przypadkach usuwanie z indeksu wyszukiwarki (hipoteza 2).
Inną formą oddziaływania podmiotów operujących w przestrzeni elektronicznej
na firmę Google są ataki prowadzone na jej infrastrukturę IT. Przykładem obrazującym tego typu działanie może być atak przeprowadzony z Chin na początku stycznia
2010 roku i kradzież własności intelektualnej2. Działaniem podjętym przez Google
w odpowiedzi na atak było wprowadzenie udoskonaleń w odniesieniu do architektury i infrastruktury systemu IT3. Jednocześnie firma podejmuje szereg działań
wpływających na kształt i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej na poziomie
globalnym (hipoteza 3). Bierze ona udział w pracach The World Wide Web Consortium (W3C)4 i The Internet Society5 oraz uczestniczy w programie Self-Regulatory
1
Zgodnie z typologią przedstawioną w podrozdziale 3.3 jest to oddziaływanie bezpośrednie „fizyczne” na zasoby niematerialne. Prezentuje to ścieżka 1-3-7 w modelu na rys. 3.10.
2
Zgodnie z typologią przedstawioną w podrozdziale 3.3 jest to oddziaływanie bezpośrednie „fizyczne” na zasoby niematerialne. Prezentuje to ścieżka 1-3-6 w modelu na rys. 3.10.
3
D. Drummond: A New Approach to China. „The Official Google Blog”. [http://googleblog.blogspot.com/ 2010/01/new-approach-to-china.html] 12.01.2010.
4
W3C: About W3C. [http://www.w3.org/Consortium/] 23.04.2011.
5
Internet Society: About The Internet Society (ISOC). [http://www.isoc.org/isoc/] 2011.
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Program for Online Behavioral Advertising6. Oddziałuje na przestrzeń elektroniczną
również w sposób niezwykle znaczący poprzez własne produkty.
Tabela 2. Przykłady wybranych organizacji gospodarczych w kontekście weryfikacji przyjętych
hipotez badawczych
Oddziaływanie
organizacji
na kształt
i funkcjonowanie
przestrzeni
elektronicznej
(hipoteza 3)
3
4
5
Wpływ na poziomie
Wykorzystywanie przez
Okresowe zmiany
globalnym poprzez
różne witryny internetowe algorytmu PageRank,
obniżanie pozycji witryn własne produkty,
niedozwolonych metod
pozycjonowania w celu
WWW w rankingu
udział w pracach
podwyższenia miejsca
wyszukiwania, usuwanie W3C, Internet Sociew rankingu wyszukiwania. witryn WWW z indeksu ty oraz w programie
wyszukiwarki.
Self-Re- gulatory
Przeprowadzony z Chin
Wprowadzenie udosko- Program for
Online Behavioral
atak na infrastrukturę IT,
naleń w architekturze
kradzież własności intelek- i infrastrukturze systemu Ad- vertising.
tualnej.
IT.
Wpływ na poziomie
Atak na infrastrukturę IT, Identyfikacja przyczyn
kradzież danych osobowych włamania i usunięcie ist- globalnym poprzez
niejących luk w oprogra- własne produkty,
dotyczących ok. 77 mln
mowaniu serwera.
udział w pracach
graczy grających w PlayW3C.
Station Network.
Wpływ na poziomie
Usunięcie witryny BMW.de Usunięcie niedozwoloz indeksu wyszukiwarki
nych skryptów oszukują- globalnym poprzez
Google za stosowanie nie- cych roboty indeksujące udział w programie
dozwolonych praktyk.
i przywrócenie witryny
Self-Regulatory
BMW.de do indeksu wy- Program for Online
szukiwarki w odpowiedzi Behavioral Adverna prośbę wystosowaną tising.
do Google’s Web Spam
Team.
Atak botnetu w celu zablo- Natychmiastowe podjęcie Wpływ na poziomie
lokalnym poprzez
kowania portalu Gazeta.pl. działań w celu obrony
przed atakiem i eliminacją własne produkty.
jego skutków.

Sprzężenie zwrotne
Wpływ Internetu
Oddziaływanie
pomiędzy
Nazwa
jako technologii
przestrzeni elektronicznej
oddziaływaniem
organizacji
na organizacje
na organizacje
pierwotnym i wtórnym
(hipoteza 1, część 1)
(hipoteza 1, część 2)
(hipoteza 2)
1
Google

2
Możliwość rozwoju
nowego modelu działalności gospodarczej,
opartego na wyszukiwarce internetowej.

Sony

Możliwość rozwoju
nowych form działalności (PlayStation
Network).

BMW

Możliwość wprowadzenia nowego
modelu działalności
i przedefiniowanie
kluczowych kompetencji.

Agora

Możliwość rozszerzenia dotychczasowego
modelu działalności
(„Gazeta Wyborcza”),
poprzez stworzenie
portalu Gazeta.pl
Możliwość rozwoju
nowego modelu działalności gospodarczej
(porównywarka
cenowa).

Ceneo,
Nokaut,
Skąpiec
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Obniżenie pozycji witryn
Współpraca z Google
Wpływ na poziomie
WWW w rankingu wyPolska nad rozwiązaniem lokalnym poprzez
szukiwania wyszukiwarki problemu.
własne usługi.
Google z powodu stosowania rozwiniętego systemu
wymiany linków.

Digital Advertising Alliance: Companies Participating in the Self Regulatory Program for Online Behavioral Advertising. [http://www.aboutads.info/participating] 2010.
6
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1
BZ WBK

2
Możliwość rozwoju
nowej formy działalności (bankowość
internetowa).

3
Ataki typu phishing
na klientów banku.

VeriSign

Możliwość rozwoju
nowego modelu działalności gospodarczej
(świadczenie usług
z zakresu bezpieczeństwa internetowego).
Możliwość rozwoju
nowego modelu działalności gospodarczej
(tworzenie produktów
zapewniających bezpieczeństwo on-line)

Włamanie do systemu IT,
kradzież informacji.

ESET

Dell

Naturalne rozszerzenie stosowanego
wcześniej modelu
bezpośredniego
(direct model).

4
Akcja informacyjna
banku na własnej stronie
internetowej, ukierunkowana na klientów,
współdziałanie z UKNF
oraz firmami zajmującymi
się cyberprzetępstwami.
Wdrożenie nowych rozwiązań obronnych.

5
Wpływ na poziomie
lokalnym poprzez
własne produkty
i usługi.

Wpływ na poziomie globalnym
poprzez świadczone
usługi oraz udział
w pracach W3C oraz
Internet Society.
Powstawanie witryn WWW Blokowanie adresów
Wpływ na poziomie
udostępniających nielegalne witryn WWW oferujących globalnym poprzez
loginy i hasła (serial keys) nielegalne loginy i hasła własne produkty.
do programów oferowanych poprzez wprowadzanie
przez firmę.
ich do definiowanej
przez firmę, we własnych
produktach, listy „stron
zawierających wirusy
i inne niebezpieczne
aplikacje”.
Ujawnianie się nowego
Brak danych.
Wpływ na poziomie
typu kosztów związanych
globalnym poprzez
z aktywnością internetową
udział w projekcie
klientów.
Open Compute Project oraz programie
Self-Regulatory
Program for Online
Behavioral Advertising*

* Digital Advertising Alliance: Companies Participating in the Self Regulatory Program for Online
Behavioral Advertising. [http://www.aboutads.info/participating]. 2010.
Źródło: opracowanie własne.

Z kolei firma Sony jest bardzo dobrym przykładem dużego i znanego koncernu międzynarodowego prowadzącego w „erze przedinternetowej” swą działalność
wyłącznie w świecie rzeczywistym. Pojawienie się Internetu w gospodarce dało jej
możliwość rozwinięcia nowych form działalności i przekształcenia się w organizację
hybrydową, łączącą działalność on-line i off-line. Wykorzystując nowe możliwości,
firma wprowadziła na rynek usługę sieciową PlayStation Network, umożliwiającą
użytkownikom sprzedawanych przez siebie konsoli wspólną grę on-line oraz dostęp
do sklepu internetowego PlayStation Store, oferującego gry na konsolę (hipoteza 1,
część 1). W rezultacie ataku na infrastrukturę IT obsługującą PlayStation Network
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wykradzione zostały dane osobowe około 77 mln graczy (hipoteza 1, część 2)7. Przeprowadzona przez firmę i upubliczniona analiza przyczyn zdarzenia doprowadziła
do wniosków, iż możliwy był on w wyniku zaniedbań ludzkich, tj. braku zabezpieczenia powszechnie znanej luki w oprogramowaniu serwera (hipoteza 3). Jednocześnie firma podejmuje działania wpływające na kształt i funkcjonowanie przestrzeni
elektronicznej na poziomie globalnym poprzez udział w pracach The World Wide
Web Consortium oraz wpływa na nią poprzez własne produkty (hipoteza 3).
Kolejnym bardzo dobrym przykładem dużego przedsiębiorstwa działającego
w „erze przedinternetowej” wyłącznie w świecie rzeczywistym jest BMW, znana
na całym świecie firma produkująca samochody. Pojawienie się Internetu w gospodarce dało jej możliwość wirtualizacji działalności w wymiarze fizycznym, a przede
wszystkim w organizacyjnym, oraz doprowadziło do przedefiniowania najważniejszych dla niej obszarów działalności i związanych z tym kluczowych kompetencji
(hipoteza 1, część 1)8. Jednocześnie funkcjonując w przestrzeni elektronicznej zaczęła ona stosować niedozwolone praktyki w zakresie pozycjonowania własnej witryny
BMW.de w wyszukiwarce Google. W rezultacie tego w lutym 2006 roku witryna
ta została „karnie” usunięta z indeksu wyszukiwarki (hipoteza 1, część 2)9. Podjęte
przez BMW działania, polegające na wyeliminowaniu niedozwolonych skryptów
Java Script oszukujących roboty indeksujące Google’a, a następnie wystosowaniu
prośby do Google’s Web Spam Team, doprowadziły do przywrócenia witryny do indeksu wyszukiwarki (hipoteza 2)10. Jednocześnie BMW oddziałuje na kształt i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej na poziomie globalnym poprzez udział w programie Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising (hipoteza 3)11.
Przedsiębiorstwo Agora jest bardzo dobrym przykładem jednego z najpoważniejszych graczy na polskim rynku mediów. Będąc w „erze przedinternetowej”
wydawcą ogólnopolskiego dziennika „Gazeta Wyborcza”, od chwili pojawienia
się Internetu rozwinęła jeden z największych polskich portali internetowych –
Gazeta.pl – oferujący dostęp do treści pochodzących tak z własnej gazety12, jak
i z innych źródeł (hipoteza 1, część 1). Portal 30 listopada 2006 roku padł ofiarą
zorganizowanego ataku 80 tys. komputerów pochodzących z różnych krajów świata.
Jego celem nie było włamanie, ale zablokowanie funkcjonowania portalu. W wyniku ataku pojawiły się problemy z łączeniem się użytkowników ze stroną Gazety
Zgodnie z typologią przedstawioną w podrozdziale 3.3 jest to oddziaływanie bezpośrednie „fizyczne” na zasoby niematerialne i materialne. Prezentuje to ścieżka 1-3-6-10 w modelu na rys. 3.10.
8
D. Tapscott, A. Williams: Wikinomia: o globalnej współpracy, która wszystko zmienia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 307.
9
Zgodnie z typologią przedstawioną w podrozdziale 3.3 jest to oddziaływanie bezpośrednie,
„niefizyczne” na zasoby niematerialne. Prezentuje to ścieżka 1-5 w modelu na rys. 3.11.
10
T. Espiner: Google blacklists BMW.de. „CNET News”. [http://news.cnet.com/Google-blacklists
-BMW.de/2100-1024_3-6035412.html] 6.02.2006.
11
Digital Advertising Alliance: wyd. cyt.
12
W rezultacie możliwe stało się czerpanie dochodów z dodatkowych źródeł, takich jak m.in.
płatny dostęp do archiwum „Gazety Wyborczej” czy jej e-wydania.
7
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(hipoteza 1, część 2)13. Dążąc do obrony przed atakiem oraz do minimalizacji jego
skutków, podjęto działania wspólnie z operatorami telekomutacyjnymi, tj. Netią
i Telekomunikacją Polską (hipoteza 2)14. Jeśli chodzi o oddziaływanie na kształt
i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej, to Agora wpływa na nią na poziomie
lokalnym, poprzez własne produkty, takie jak portal Gazeta.pl (hipoteza 3).
Kolejnym przykładem z rynku polskiego są porównywarki cenowe Ceneo, Nokaut i Skąpiec. Pojawiły się na rynku polskim dopiero w drugiej fazie rozwoju Internetu i wykorzystały możliwość rozwoju nowego modelu działalności gospodarczej,
specyficznego dla środowiska on-line, stając się bardzo szybko niezwykle istotnymi
podmiotami na polskim rynku handlu elektronicznego (hipoteza 1, część 1). Ponieważ w stosowanym przez nie modelu biznesowym kluczowa jest jak najwyższa pozycja w rankingu wyszukiwania, aby to sobie zagwarantować, zaczęły one rozwijać
system wymiany linków, traktowany przez Google jako praktyka zakazana. W rezultacie tej działalności w na początku 2012 roku ich witryny zostały karnie przesunięte
w rankingu wyszukiwania, stając się praktycznie niewidoczne dla użytkowników
(hipoteza 1, część 2)15. Firmy zareagowały, podejmując współpracę z Google Polska
i starając się o przywrócenie możliwości normalnego funkcjonowania (hipoteza 2)16.
Jeśli chodzi o oddziaływanie na kształt i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej,
Ceneo, Nokaut i Skąpiec wpływają na nią znacząco, na poziomie lokalnym, poprzez
własne usługi (hipoteza 3).
Jeszcze jednym przykładem z rynku polskiego jest BZ WBK. Korzystając z pojawienia się Internetu, ten jeden z największych polskich banków rozwinął nową
formę działalności, tj. bankowość internetową, dając klientom cały szereg niedostępnych wcześniej możliwości korzystania z oferowanych usług (hipoteza 1, część 1).
Poza oczywistymi korzyściami prowadzenie części operacji biznesowych poprzez
otwartą globalną infrastrukturę sieciową doprowadziło, podobnie jak w przypadku
innych banków, do powstania nowych zagrożeń związanych z działalnością różnych
podmiotów operujących w przestrzeni elektronicznej. Przykładem tego typu oddziaływania jest atak typu phishing przeprowadzony z Azji w 2009 roku, a ukierunkowany na klientów banku, w celu uzyskania od nich numerów kart płatniczych wraz
z kodami PIN (hipoteza 1, część 2)17. W reakcji na tego typu działania bank rozwinął natychmiast akcję informacyjną skierowaną do swych klientów, ostrzegając
Zgodnie z typologią przedstawioną w podrozdziale 3.3 jest to oddziaływanie bezpośrednie „fizyczne” na zasoby niematerialne i materialne. Prezentuje to ścieżka 1-3-7 oraz 1-3-9 w modelu na rys. 3.10.
14
Gazeta.pl: Cyber-atak na portal Gazeta.pl. [http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/2029020,
58480,3766955.html? sms_code=] 1.12.2006.
15
Zgodnie z typologią przedstawioną w podrozdziale 3.3 jest to oddziaływanie bezpośrednie
„niefizyczne” na zasoby materialne. Prezentuje to ścieżka 1-4 w modelu na rys. 3.10.
16
P. Mazurkiewicz: Google uderzył w polskich sprzedawców w sieci. „Rzeczpospolita” 1.02.2012,
s. B5.
17
Zgodnie z typologią przedstawioną w podrozdziale 3.3 jest to oddziaływanie pośrednie „niefizyczne” na zasoby niematerialne. Prezentuje to ścieżka 1-2-8 w modelu na rys. 3.14.
13
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ich przed podawaniem jakichkolwiek danych w odpowiedzi na otrzymany e-mail
zawierający link do fałszywej strony BZ WBK. Podjął też współpracę z Urzędem
Komisji Nadzoru Finansowego, a służby bezpieczeństwa banku nawiązały współpracę z firmami zajmującymi się ściganiem tego rodzaju przestępstw (hipoteza 2)18.
Jednocześnie wprowadzając i rozwijając bankowość internetową, BZ WBK, jako
znaczący podmiot działający w polskim sektorze finansowym, wpływa na kształt
i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej na poziomie lokalnym (hipoteza 3).
Kolejnym przykładem obrazującym weryfikację przyjętych w pracy hipotez badawczych jest firma internetowa VeriSign. Jej powstanie w roku 1995 ściśle związane było z wkroczeniem Internetu do gospodarki i z możliwościami rozwoju nowych
modeli działalności gospodarczej. W przypadku VeriSign była i jest to działalność
związana ze świadczeniem usług z zakresu bezpieczeństwa internetowego, a firma
jest m.in. największym na świecie podmiotem wydającym witrynom internetowym
certyfikaty bezpieczeństwa SSL (hipoteza 1, część 1). W roku 2010 infrastruktura IT
VeriSign stała się przedmiotem ataku, w którego wyniku skradzione zostały pewne
nie ujawnione przez nią informacje19. Ze względu na to, że firma prowadzi działalność, której celem jest zapewnianie innym bezpieczeństwa on-line, sytuacja ta wywołała duże zaniepokojenie20. Reakcją VeriSign na odkrycie włamania do własnego
systemu IT było wdrożenie nowych rozwiązań, mających zapobiec powtórzeniu
się w przyszłości podobnych ataków (hipoteza 2)21. Jeśli chodzi o wpływ na kształt
i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej, to ze względu na specyfikę swej działalności firma oddziałuje na nią w wysokim stopniu na poziomie globalnym, poprzez świadczone przez siebie usługi oraz udział w pracach The World Wide Web
Consortium (W3C)22 i The Internet Society (hipoteza 3)23.
Z tym samym obszarem związana jest działalność firmy ESET. Jej rozwój ściśle
powiązany jest z wkroczeniem Internetu do gospodarki i z możliwościami stworzenia nowego modelu działalności gospodarczej, opartego na dostarczaniu na rynek
produktów zapewniających, tak odbiorcom indywidualnym, jak i instytucjonalnym,
bezpieczeństwo on-line, tj. najwyższej klasy programów antywirusowych (hipoteza
1, część 1)24. Jednocześnie, jako że firma oferuje potencjalnym klientom do ściągnięcia swe produkty również w ograniczonych czasowo wersjach testowych, w prze-
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18
Onet.pl: UKNF ostrzega przed fałszywą stroną internetową BZ WBK. [http://biznes.onet.pl/
uknf-ostrzega-przed-falszywa-strona-internetowa-bz, 18543,3042499,1,drukuj] 12.10.2009.
19
Z punktu widzenia typologii przedstawionej w 3.3 jest to oddziaływanie bezpośrednie, „fizyczne” na zasoby niematerialne. Prezentuje to ścieżka 1-3-6 w modelu na rys. 3.10.
20
J. Menn: Key Internet Operator Verisign Hit by Hackers. „Reuters”. [http://www.reuters.com/
article/ 2012/02/02/us-hacking-verisign-idUSTRE8110Z820120202] 2.02.2012.
21
G. Keizer: VeriSign Admits Multiple Hacks in 2010, Keeps Details under Wraps. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9223936/VeriSign_admits_multiple_hacks_in_2010
_keeps_details_under_wraps] 2.02.2012.
22
W3C: wyd. cyt.
23
Internet Society: wyd. cyt.
24
ESET: Company Profile. [http://www.eset.com/me/about/profile/history/] 2012.
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strzeni elektronicznej zaczęły pojawiać się witryny oferujące zainteresowanym nielegalne hasła i loginy, „odblokowujące” produkty w wersjach testowych (hipoteza 1,
część 2)25. W reakcji na tego typu sytuacje ESET doprowadza do blokowania dostępu do tychże witryn, wprowadzając ich adresy do znajdującej się w jej własnych
produktach i ich wersjach testowych „listy stron zawierających wirusy i inne niebezpieczne aplikacje” (hipoteza 2). Jeśli chodzi o wpływ na kształt i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej, to będąc „znaczącym graczem” na rynku systemów
antywirusowych, firma oddziałuje na nią na poziomie globalnym poprzez tworzone
przez siebie produkty (hipoteza 3).
Ostatnim przykładem zawartym w tab. 2, obrazującym weryfikację przyjętych
hipotez badawczych, jest działający od 1984 roku Dell – potentat na rynku komputerów i urządzeń peryferyjnych. Firma oparła swoje funkcjonowanie na rozwoju
sprzedaży bezpośredniej i eliminacji pośredników, dostarczając swe komputery wyłącznie na zamówienia składane telefonicznie. Jednocześnie wkroczenie Internetu
do gospodarki dało jej możliwość jeszcze skuteczniejszego rozwoju stosowanego
modelu działalności (direct model) i szybkiego przeniesienia sprzedaży oraz serwisu
na witryny internetowe. W rezultacie stała się ona jednym z pierwszych na świecie przedsiębiorstw wykorzystujących Internet już w pierwszej fazie jego rozwoju
na tak dużą skalę, i szybko przekształcając się z firmy tradycyjnej w hybrydową (hipoteza 1, część 1)26. Jednocześnie dynamiczny rozwój przestrzeni elektronicznej,
w której operują jej klienci, spowodował ujawnienie się nowego typu kosztów z nią
związanych, a dotyczących telefonicznego wsparcia klientów mających problemy
z komputerami zakupionymi w firmie, zainfekowanych aplikacjami typu spyware
czy adware (podrozdział 3.3.2; hipoteza 1, część 2)27. Jeśli chodzi o wpływ na kształt
i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej, to firma oddziałuje na nią na poziomie
globalnym poprzez udział w projekcie Open Compute Project28 oraz programie Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising29.
Na koniec autor chciałby zauważyć, iż ze względu na niezwykle dużą dynamikę
zjawisk i procesów związanych z funkcjonowaniem i wpływem Internetu na organizacje gospodarcze niezbędne jest prowadzenie dalszych badań nad doskonaleniem i walidacją zaproponowanej w monografii metodyki. Sfera, której poświęcone
25
Na przykład http://nod32serialkeys.com/czy http://nod32update.cz.cc. Zgodnie z typologią
przedstawioną w podrozdziale 3.3 jest to oddziaływanie bezpośrednie „niefizyczne” na zasoby materialne. Prezentuje to ścieżka 1-4 w modelu na rys. 3.10.
26
J. Wielki: Dwa oblicza funkcjonowania organizacji w warunkach rozwoju Nowej Gospodarki.
[w:] J. Kisielnicki (red.): Informatyka w globalnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, 2006, s. 186-187.
27
Zgodnie z typologią przedstawioną w podrozdziale 3.3 jest to oddziaływanie pośrednie „niefizyczne” na zasoby materialne i niematerialne. Prezentuje to ścieżka 1-2-10 oraz 1-2-9 w modelu
na rys. 3.15.
28
S. Gaudin: Facebook Joins the Ranks of Industry’s Elite. „Computerworld”. [http://www.computerworld.com/s/article/9215618/Facebook_joins_the_ranks_of_industry_s_elite] 7.04.2011.
29
Digital Advertising Alliance: wyd. cyt.
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4. Zakończenie

są rozważania zawarte w pracy, podlega nieustannym, a jednocześnie turbulentnym
w swym charakterze zmianom, związanym z pojawianiem się niemal z dnia na dzień
nowych narzędzi, metod i form działania on-line. W tym kontekście istotnym elementem przyszłych badań jest kwestia ilościowego „uchwycenia” jak największej
liczby elementów oddziaływania przestrzeni elektronicznej na podmioty w niej działające i rozwinięcia zaproponowanych modeli deskryptywnych w kierunku modeli
hybrydowych, deskryptywno-ekonometrycznych. Wymagać to będzie rozległych
i wielokierunkowych badań oraz dostępu do wielu danych, które wraz z rozwojem
gospodarki elektronicznej będą niewątpliwie coraz powszechniej osiągalne.
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THE MODELS OF IMPACT OF ELECTRONIC SPACE
ON BUSINESS ORGANIZATIONS

SUMMARY
This book is an attempt to fill the gap which is connected with the lack of publication, both domestic and international one, presenting in the holistic, but also synthetic way, the whole complexity of the issues relating to the impact of the Internet on
business organizations. An approach presented in it includes three perspectives essential to get a full picture of this influence. Firstly, the impact of the Internet as a
global network infrastructure. Secondly, the issues connected with the possibilities
of affecting a business organization by various entities through the electronic space
in which firms, institutions or private persons, utilizing this infrastructure, operate.
Thirdly, the aspects related to the possibilities of a single organization to influence
the shape and functioning of the Internet.
The book is composed of three chapters and its structure was determined by
formulated hypotheses. The first chapter presents changes taking place in the contemporary economy and its transformation from the industrial to the post-industrial
phase. In this context the development of information technology was presented
along with its involvement in these processes. Also the issues connected with the
changes taking place in the functioning of business organizations as an element of
their adaptation to the new market conditions were analyzed. This chapter ends with
the discussion focused on the development of the Internet, its entrance into the contemporary economy and its role as a catalyst for the previously initiated changes.
The issues connected with the impact of the Internet as a technology on functioning of business organizations is the subject of the analysis contained in the second
chapter. It is made from two perspectives. The first one relates to its influence on the
ways of utilization of the electronic environment by enterprises in their activities.
The second one is connected with the impact of the Internet on the processes of value
creation by organizations.
From the point of view of this book the key chapter is the third one. It is devoted
to the aspects relating to the impact of the electronic space and entities operating
there on business organizations. After defining the notion of the electronic space and
its components the subject of interest is its analysis as a new element of the business
environment of organizations, conducted from the stakeholder theory point of view.
The same perspective was the basis of the proposed division of the entities operating
in the electronic space, taking into consideration search engines as a special type of
the stakeholder of every contemporary organization. In this context the typology of
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Summary

their influence along with the original models summing it up were proposed. The
chapter ends with two subchapters. The first one is devoted to the analysis of the
possibilities of the influence of business organizations on the electronic space, while
the second one is an attempt to propose the holistic approach to the issues connected
with its management and management of entities operating there.
The book ends with the summary presenting in the synthetic way the most important conclusions resulting from the research that was conducted. It also includes
the examples of business organizations, both domestic and international ones, operating in various sectors in the context of verification of formulated hypotheses.
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