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WPROWADZENIE

 

 Niezwykła jest moc studentów, a jeszcze bardziej niezwykła jest moc studentów Koła Naukowego 

GAP. Kiedy po raz pierwszy przyszło mi uczestniczyć w pracach przy Konferencji Koła Naukowego nie mo-

głem wyjść z podziwu. Stałem z boku i patrzyłem, jak naprawdę bardzo młodzi ludzie przygotowują wydarzenie 

niecodzienne i nietuzinkowe, wydarzenie, które wydawało się ponad ich siły. Zrobili to i przyznam szczerze 

— poczułem się dumny. Zrozumiałem, że bycie opiekunem tego właśnie Koła to nie obowiązek, lecz ogromna 

przyjemność i wielki zaszczyt.

 Dziś, kiedy patrzę na kolejną Konferencję przygotowywaną przez studentów Koła Naukowego GAP, 

niezmiennie jestem zaskoczony, ile można zrobić, jeśli tylko się chce, ile można osiągnąć, jeśli tylko realizuje się 

konsekwentnie wyznaczone wcześniej cele. Oczywiście kosztuje to wiele pracy i wysiłku, ale poczucie dobrze 

wykonanej pracy pozostaje na długo.

 Chciałbym bardzo, żeby ta publikacja, zawierająca artykuły uczestników Konferencji, stała się dla 

wszystkich inspiracją. Inspiracją do działania i przekonaniem, że można osiągać nawet najtrudniejsze i, zdawa-

łoby się, najbardziej odległe cele. Potrzebna jest tylko praca, pasja i konsekwencja.

 W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować wszystkim studentom Koła Naukowego GAP, przede 

wszystkim za to, że za każdym razem wspierają mnie w byciu ich opiekunem. Następnie za to, że ich praca jest 

inspiracją dla wszystkich w około — dla Fundacji GAP, Agencji Artystycznej GAP i Katedry GAP. Bez tej inspi-

racji i wsparcia nie osiągnęlibyśmy wszyscy tyle, ile nam się udaje.

 Szczególne podziękowania należą się Michałowi Sowie za sprawne i mądre zarządzanie całym proce-

sem, Karolinie Śliwińskiej za bycie inspiracją i wzorem dla innych, Aleksandrze Zuziak i Monice Kapce za ciężką 

pracę, która okazała się sukcesem oraz Annie Czarnik za pełen profesjonalizm i cierpliwość w przygotowaniu 

Konkursu Konferencyjnego.

 Chciałbym również podziękować pracownikom Katedry GAP, którzy byli członkami kapituły oce-

niającej oraz tym, którzy przygotowywali recenzje artykułów pisanych przez studentów: Markowi Benio, Paw-

łowi Białynickiemu–Biruli, Bartłomiejowi Bidze, Maciejowi Frączkowi, Tomaszowi Geodeckiemu, Michałowi 

Kudłaczowi, Marcinowi Zawickiemu i Michałowi Żabińskiemu.

Norbert Laurisz 
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WPROWADZENIE

 Mam zaszczyt zaprezentować Państwu publikację, która stanowi podsumowanie  dwóch głównych 

projektów realizowanych przez  Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej (KN GAP) w roku akade-

mickim 2015/2016 — konferencji „Spotkajmy się w Internecie. Czynne całodobowo” oraz Ligi Debat Oksfordz-

kich (LDO).

Wybór tematu przewodniego był wynikiem zainteresowania studentów tematyką e-commerce oraz coraz więk-

szej obecności mediów społecznościowych w naszym codziennym życiu. Głównym celem było umożliwienie 

młodym ludziom, przedsiębiorcom, a także wszystkim zainteresowanym osobom, lepszego zrozumienia tej te-

matyki oraz pozyskania praktycznych umiejętności. Konferencję poprzedził cykl debat organizowanych w ra-

mach Ligi Debat Oksfordzkich, w którym studenci krakowskich uczelni zmierzyli się z tezami -stawianymi przez 

praktyków. Tradycyjnie już finał Ligi stał się głównym punktem programu drugiego dnia wspomnianej konfe-

rencji zorganizowanej we współpracy z Fundacją GAP.

Autorami artykułów zamieszczonych w niniejszej publikacji są członkowie KN GAP oraz studenci Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. Pomoc w ukazaniu się tekstów zapewniła nam Fundacja Gospodarki i Administra-

cji Publicznej (Fundacja GAP) oraz Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomiczne-

go w Krakowie (Katedra GAP UEK).

 

 Konferencja „Spotkajmy się w Internecie. Czynne całodobowo” była dla nas ogromnym wyzwaniem 

organizacyjnym, ale też naukowym. Chcieliśmy stworzyć studentom platformę do dyskusji o roli Internetu 

w dzisiejszym świecie oraz umożliwić im pozyskanie praktycznych umiejętności poprzez uczestnictwo w warsz-

tatach. Podczas dwóch dni konferencji, 13 i 14 kwietnia 2016 roku, te zagadnienia były przedmiotem dyskusji. 

Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni zostali niezwykle interesujący goście m.in. Paweł Szefernaker — Se-

kretarz Stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Agnieszka Pomaska — Poseł na Sejm RP, Łukasz Haładus 

— Business Development Manager w SALESmanago, Jerzy Gramatyka — Miejski i Powiatowy Rzecznik Kon-

sumentów w Krakowie, Łukasz Kaliciński — założyciel Not Just Shop, czy Jan Favre — autor bloga StayFlay.pl. 

Przygotowane zostały również warsztaty dotyczące personal branding i marketing automation.

 Za każdym razem organizacja tego typu wydarzeń staje się również okazją do poszerzenia swoich 

umiejętności i wiedzy. Publikacja podsumowująca tematykę internetową jest doskonałym przykładem tego, że 

członkowie KN GAP oraz studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie boją się zadawać pytań i sa-

modzielnie szukać na nie odpowiedzi. Umożliwienie rozwoju naukowego jest czynnikiem silnie motywującym 

do dalszego działania. Nie udałoby się to nam gdyby nie pomoc instytucji oraz osób, które wsparły nas w zreali-

zowaniu tego projektu. Serdecznie chciałbym podziękować za pomoc Fundacji GAP oraz Katedrze GAP.

 Podziękowania należą się również członkom KN GAP, którzy włożyli wielomiesięczną pracę w przy-

gotowanie wydarzeń, których zwieńczeniem jest owa publikacja. Szczególnie pragnę podziękować Aleksandrze 

Zuziak oraz Monice Kapce za trud włożony w organizację konferencji, która okazała się ogromnym sukcesem. 

Podziękowania należą się również organizatorkom LDO — Marii Wirchniańskiej oraz Joannie Trzeciak. Publi-

kacje są efektem pracy Anny Czarnik oraz Karoliny Śliwińskiej, która jako Wiceprezes ds. naukowych wykaza-

ła się olbrzymią sumiennością oraz zarażała nas swoją pasją i optymizmem przy koordynacji tych projektów. 

Chciałbym również podziękować pracownikom Katedry GAP za recenzję naszych prac i pomoc w wydaniu 

tekstów.

Michał Sowa

Prezes Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej
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PUBLIKACJE 

KONFERENCYJNE

Ewelina Gazda

Współczesne kampanie wyborcze 
 w USA

I miejsce  
w konkursie na najlepszy  
artykuł konferencyjny

 
 Kampanie prezydenckie w USA nie tylko należą do jednych z najbardziej spek-
takularnych na świecie, ale również wyznaczają nowe trendy. Wyścig o fotel prezydencki 
zaczyna się już właściwie w dniu zakończenia poprzednich wyborów i bardziej przypomi-
na maraton niż sprint. Zanim dojdzie do dnia wyborów, kandydaci ubiegający się o sta-
nowisko prezydenta muszą zmagać się w prawyborach, na konwencjach partii oraz w de-
batach przedwyborczych. Ostatecznego wyboru dokonuje jednak kolegium elektorskie, 
którego skład jest determinowany wynikami wyborów w danym stanie. W celu zdobycia 
jak największej ilości głosów kandydaci muszą w jak najlepszy sposób współpracować 
z mediami. Wraz z rozwojem technologicznym rozwinęły się również kampanie prezy-
denckie. Można w nich rozróżnić trzy podstawowe etapy (przedmodernizacyjny, moder-
nizacyjny i postmodernizacyjny)1 kiedy to różne środki przekazu medialnego odgrywają 
główną rolę w komunikacji pomiędzy kandydatami a ich wyborcami. Na przestrzeni lat 
były to różne nośniki, dla przykładu w latach 20. XX wieku było to radio, w latach 60. była 
to telewizja, a współcześnie jest to Internet.

Pojęcie kampanii wyborczych oraz ich ewolucja

 Pojęcie kampanii wyborczej należy rozróżnić od takich pojęć jak kampania 
wizerunkowa, kampania reklamowa, czy kampania społeczna. Celem pierwszej z nich 
jest promocja dobrego wizerunku instytucji publicznych, organizacji, przedsiębiorstw 
publicznych i prywatnych lub osób związanych z instytucjami2. Drugie specjalizują się 
przede wszystkim we wspomaganiu sprzedaży dóbr konsumpcyjnych i usług3. Zadaniem 
trzecich jest realizacja interesów ogółu społeczeństwa, promowanie wartości i postaw 

1L. LeDuc, R. G. Niemi, P. Norris [2006], Comparing Democracies 2: New Challenges in the Study 
of Elections and Voting, Miejsce wydania 2006, s.147.
2B. Dobek-Ostrowska, Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu 
politycznym, Miejsce wydania 2009, s.131.
3Ibidem., s. 131.
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prospołecznych oraz walka z patologiami społecznymi4. Z kolei celem kampanii politycz-
nych jest realizacja interesów partii, ugrupowań politycznych lub ich członków i zwolen-
ników. Kampanie polityczne można podzielić na propagandowe i wyborcze. Kampanie 
propagandowe są charakterystyczne dla krajów o zamkniętych systemach politycznych 
takich, jak Chiny. Ich głównym zadaniem jest przekazanie partykularnych celów poli-
tycznych z pominięciem interesów społeczeństwa, czy pojedynczych grup społecznych. 
Kampanie wyborcze mają na celu zdobycie jak największego poparcia politycznego dla 
określonej partii lub kandydata wyborczego.

 Wśród współczesnych komentatorów politycznych panuje przekonanie, że 
w polityce międzynarodowej widoczna jest amerykanizacja kampanii wyborczych. Zwo-
lennikami takiej opinii są m.in. David L. Swanson i Paolo Mancini, którzy twierdzą, że 
wiele praktyk stosowanych przez amerykańskich polityków jest później eksportowane do 
innych krajów5. Przyglądając się zakresowi współczesnych kampanii politycznych, cho-
ciażby w Polsce i wykorzystania w nich mediów społecznościowych, trudno nie odnieść 
wrażenia, że głównym źródłem inspiracji są Stany Zjednoczone. Zanim doszło jednak do 
momentu, kiedy Internet stał się głównym łącznikiem między politykami a wyborcami, 
wykorzystywano inne środki komunikacji. Łączyło się to z rozwojem technologii i zmia-
nami z nim idącymi. W ponad stuletnim okresie rozwoju kampanii wyborczych możemy 
rozróżnić trzy fazy: przedmodernizacyjną, modernizacyjną i postmodernizacyjną.
Kampania przedmodernizacyjna rozumiana jako system bezpośredniej komunikacji in-
terpersonalnej pomiędzy kandydatami i obywatelami, głównie opierała się na krótkich 
i spontanicznie planowanych spotkaniach na szczeblach lokalnych. Komunikacja medial-
na początkowo opierała się przede wszystkim na prasie, dopiero w latach 20. i 30. zaczęto 
wykorzystywać także kino i radio. Wybór kandydatów dokonywany był przez lokalne 
partie, a promocja kandydatów odbywała się za pomocą techniki “od drzwi do drzwi” 
(door-to-door), co w znaczący sposób pomogło łączyć wyborców z kandydatami. Ten typ 
kampanii wiązał się z silnym zaangażowaniem obywateli w wybór swoich kandydatów. 
Ludzie ci odgrywali jednak drugoplanową rolę. Liczyły się przede wszystkim zasługi dla 
partii i poparcie udzielone przez daną partię. Kampania przedmodernizacyjna była tania, 
ale bardzo pracochłonna i opierała się głównie na bezpłatnej i spontanicznej pomocy wo-
lontariuszy.

 Kampanie modernizacyjne określane są,  jako te, które zorientowane są na 
kandydata. Dodatkowo charakteryzują się ścisłą koordynacją na szczeblu centralnym 
i zaczynają się w niej pojawiać zewnętrzni zawodowi konsultanci, jako ankieterzy opinii 
publicznej. Rozwój tego typu kampanii wyborczej związany jest przede wszystkim z upo-
wszechnianiem się telewizji. W tym okresie telewizja jest głównym forum wydarzeń kam-
panii, a inne media takie jak prasa, czy radio są tylko dodatkiem. Zmiany w elektoracie 
polegały głównie na oddzieleniu się od partii i grup lojalnościowych. Politycy i ich dorad-
cy zajmują się takim prowadzeniem kampanii, aby mieć jak najlepsze notowania i dobry 

4.Ibidem. s.131.
5D. L. Swanson,P. Mancini ,Politics, Media, and Modern Democracy: An International Study of 
Innovations in Electoral Campaigning and Their Consequences, 1996, s.4.

kontakt z prasą. Wszystko to ma na celu zjednanie sobie przychylności opinii publicznej 
podczas nocnych wydań wiadomości, które gromadzą największe grono odbiorców. Po-
przez minimalizowanie kontaktu twarzą w twarz z wyborcami, polityka przestaje mieć 
charakter personalny, jak to miało miejsce w przypadku kampanii przedmodernizacyj-
nych. Wyborcy stają się bardziej bierni, ponieważ zmagania polityczne nie odbywają się 
już na żywo na ich oczach, lecz w krajowych studiach telewizyjnych, tak, że większość 
wyborców staje się zdystansowana, a rola większości z nich w procesie wyborczym jest 
bardziej ograniczona, często do samego aktu głosowania.

 Ostatni typ kampanii nazywany jest postmodernistycznym i rozumiany jest, 
jako budowanie wizerunku polityków przez profesjonalnych konsultantów w dziedzinie 
reklamy, opinii publicznej, marketingu i zarządzania strategicznego przy wykorzystaniu 
wszystkich możliwych narzędzi będących częścią rozwoju technologicznego. Zaliczymy 
do nich takie źródła jak: Internet, telewizja satelitarna, czy telefonia komórkowa, które 
na nowo zaczynają angażować wyborców w aktywne uczestniczenie w procesie wybor-
czym. Co prawda nie jest to forma bezpośredniego kontaktu z kandydatami, ale skala 
oddziaływania tego typu kontaktu jest niewyobrażalna. Technologie cyfrowe pozwala-
ją na umieszczenie komunikacji kandydatów z wyborcami pomiędzy lokalnym aktywi-
zmem charakterystycznym dla przedmodernizacyjnego typu kampanii, a pasywną formę 
komunikacji charakterystyczną dla typu modernizacyjnego. Do konkretnych zastosowań 
tego typu kampanii możemy zaliczyć: rozwój dyskusyjnych grup politycznych w Inter-
necie, wykorzystywanie partyjnych sieci intranetowych, tworzenie interaktywnych stron 
internetowych danych partii, systemy mailingowe oraz korzystanie z takich portali jak: 
Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube.

 Próba masowego zaangażowania potencjalnego wyborcy nie była związana wy-
łącznie z rozwojem technologii, ale przede wszystkim z ewolucją postaw samych wybor-
ców. Pierwotnie lojalny elektorat zaczął być zastępowany przez niezdecydowanych oby-
wateli, aby na końcu stać się elektoratem rozczarowanym z życia politycznego w swoim 
kraju. Bieganina dnia codziennego zaczęła odpychać obywateli od polityki w ich kraju, 
przez co potrzebna była nowa droga na znalezienie porozumienia między politykami 
a elektoratem. Z pomocą przyszedł rozwój technologii i techniki marketingowe, wykorzy-
stywane wcześniej tylko na rynku komercyjnym, które zostały wprowadzone do kampa-
nii politycznych. Internet z wykorzystaniem technik marketingowych daje niesamowite 
możliwości dotarcia do potencjalnych wyborców. Obserwując scenę polityczną w USA 
można stwierdzić, że kandydaci, którzy lepiej radzili sobie z wykorzystywania potencjału 
tkwiącego w Internecie, wygrywali wybory prezydenckie. Jak będzie w tym roku? Jeszcze 
się okaże.

Wykorzystanie Internetu we współczesnych kampaniach wyborczych

Internet jest narzędziem, które w natychmiastowy sposób umożliwia komunikowanie się 
ludzi na całym świecie. W większości przypadków jest nieocenzurowany, przez co uzna-
wany jest za rewolucyjne medium, które nie tylko zmieniło nasze życie codzienne, ale 
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również wpłynęło na to, jak wygląda dzisiejsza polityka, a co za tym idzie, również jak 
tworzone są kampanie polityczne. Dzięki powstaniu Facebooka w 2004 roku, założeniu 
YouTube’a w 2005 roku i otwarciu Twittera w 2006 roku, media społecznościowe rozpo-
częły nową erę kampanii wyborczych. W kampanii wyborczej z 2008 roku wszyscy kan-
dydaci korzystali z ostatnich osiągnięć technologicznych i wśród nich znalazły się stro-
ny internetowe, blogi, sieci networkingowe, dzielenie się zdjęciami i filmami, wysyłanie 
SMS-ów oraz systemy mailingowe. Aż siedmiu z szesnastu kandydatów ubiegających się 
o fotel prezydenta ogłosiło swój start w wyborach za pomocą YouTube’a6. Dzięki wiel-
kiemu zaangażowaniu social mediów łatwiejsze stało się zbieranie funduszy na kampanie 
oraz kontakt z elektoratem nabrał zupełnie nowego znaczenia, ponieważ mógł on trwać 
24 godziny na dobę. W 2008 roku w wyborach prezydenckich Internet odegrał znaczącą 
rolę, a w głowach wyborców zostały takie obrazy jak: Sarah Palin w Białym Domu, czy 
piosenka dziewczyny Obamy („Obama Girl”). Między rokiem 2008 a 2012 zanotowano 
wśród Amerykanów wzrost użytkowników Internetu z 73% do 94%.7 Dla przykładu Face-
book odnotował wzrost z 100 mln użytkowników do 1 mld, Twitter z 3 mln do 500 mln, 
Tumblr z 200 tys. do 50 mln (i został użyty po raz pierwszy do celów kampanii wyborczej 
w 2012 roku), YouTube natomiast, intensywnie wykorzystywany w 2008 roku, nie ode-
grał większego znaczenia w roku 2012.

Wybory prezydencie w 2008 roku

 Podczas wyborów w 2008 roku wykorzystanie nowych technologii w połączeniu 
z tradycyjnymi źródłami komunikacji wpłynęło na zacieklejszą walkę między kandyda-
tami oraz umożliwiło dwustronny kontakt kandydatów z elektoratem. Sztaby wyborcze 
Obamy i McCaina starały się angażować swoich potencjalnych wyborców poprzez wy-
syłanie im różnego rodzaju linków aktywujących działalność w sieci. Dodatkowo wyko-
rzystano chwyt retoryczny zaimka osobowego ja (I) na my (we), który włączył Amery-
kanów jeszcze bardziej w proces tworzenia kampanii. Kolejnym elementem spajającym 
wyborców z kandydatami była platforma YouTube, która umożliwiła kontakt pomiędzy 
dwoma stronami za pomocą sekcji YouChoose. Było to miejsce, gdzie można było obej-
rzeć filmiki kandydatów oraz dołączyć do dyskusji poprzez odpowiedzi w formie nagrań, 
komentarzy i głosowania.

 Wśród wszystkich kandydatów kampanii z 2008 roku, prezydent Barack Obama 
był najbardziej zaangażowanym użytkownikiem social mediów. Jego kampania została 
nazwana jako grassrooted (z ang. ”grass root” — oddolny, od podstaw). Była ona wyjąt-
kowa, ponieważ nie wykorzystywała środków federalnych, ale problem zdobycia fundu-
szy pozostawiała wyborcom. W 2008 roku z kampanii niewykorzystującej środków pań-
stwowych skorzystał jeszcze McCain. Kampania internetowa storna Obamy, nota bene 

6 N. Schwab, In Obama-McCain Race, YouTube Became a Serious Battleground for Presidential 
Politics, „U.S. News” http://www.usnews.com/news/campaign- 2008/articles/2008/11/07/in-obama
-mccain-race-youtube-became-a-serious-battleground-for-presidentialpolitics [dostęp:16.05.2016]
7 http://www.pewinternet.org/2012/11/06/social-media-and-voting/ [dostęp:16.05.2016]

wykorzystująca marketing automation8, umożliwiła swoim wyborcom nie tylko szukanie 
informacji na temat programu wyborczego Obamy, ale również tworzenie spersonalizo-
wanych profili. Użytkownicy strony mieli szansę na znalezienie informacji o najbliższych 
wydarzeniach związanych z kampanią oraz byli zachęcani do aktywnego w niej uczestnic-
twa w formie wolontariatu. W 2008 roku Barack Obama w pełni wykorzystał potencjał 
social mediów. Zgromadził on zdumiewające pięciomilionowe9 poparcie, które było efek-
tem nie tylko włączenia social mediów do jego kampanii, ale przede wszystkim efektem 
inteligentnego działania aktywizującego wyborców.

Wybory prezydenckie w 2012 roku

 Barack Obama miał przewagę nad pozostałymi kandydatami, ponieważ część 
jego wyborców z 2008 roku automatycznie była jego wsparciem w 2012 roku. Dodat-
kowo obecny prezydent Stanów Zjednoczonych miał już ustanowione swoje miejsce na 
większości platform internetowych. Duża przewaga kandydata Demokratów sprawiła, że 
reprezentanci Republikanów mieli wiele do nadrobienia.

 Zaangażowanie Baracka Obamy w mediach społecznościowych było większe niż 
w przypadku Mitta Romneya. Przykładowo platforma Twittera gromadziła 20 mln śle-
dzących Obamę i tylko 1,2 mln śledzących reprezentanta partii republikańskiej10. Kolej-
nym ważnym elementem wpływającym na obraz wyborów w 2012 roku było zaangażowa-
nie użytkowników telefonów komórkowych. Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez 
PewResearchCentre 46% dorosłej populacji USA było właścicielem telefonu komórko-
wego typu smartfon11. W tamtym okresie wyjątkowo duże zaangażowanie w korzystanie 
z social mediów wpłynęło na szybkie komentowanie bieżącej sytuacji politycznej oraz na 
szybkie sprawdzanie faktów. Dodatkowo około 18% użytkowników telefonów komórko-
wych w aktywny sposób komentowało i pisało na bieżąco swoje opinie i włączało się w in-
terakcję z kandydatami na prezydenta. Kampania wyborcza z 2012 roku zainspirowała 
również do stworzenia aplikacji umożliwiającej szybkie odszukiwanie osób o podobnych 
poglądach politycznych. Dla przykładu zwolennicy Obamy używali aplikacji Obama for 
America i to pozwalało im na organizowanie spontanicznych akcji wspierających kampa-
nię Obamy.

Przy kampanii z 2012 roku została również wykorzystana technika targetowania, która 
wcześniej była wykorzystywana tylko do celów komercyjnych. Polegała ona na docieraniu 
do nowych potencjalnych zwolenników poprzez ich własnych znajomych, a nie poprzez 

8 James Schrerer, How the Obama Aministration Uses Marketing Automation, http://blog.
wishpond.com/post/115675436288/how-the-obama-administration-uses-marketing-automation 
[dostęp:16.05.2016]
9  http://www.4president.us/websites/2008/barackobama2008website.htm [dostęp:16.05.2016]
10 http://www.journalism.org/2012/08/15/how-presidential-candidates-use-web-and-social-me-
dia/  
[dostęp:16.05.2016]
11 http://www.pewinternet.org/2012/10/09/the-state-of-the-2012-election-mobile-politics/  
[dostęp:16.05.2016]
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stronę trzecią, jaką mogłaby być np. agencja. Był to dość spektakularny dostęp do po-
tencjalnych wyborców, ponieważ jedna osoba mogła być źródłem kontaktu do pięciuset 
kolejnych osób, a czasami nawet do jeszcze większej ich liczby.

Wybory prezydencie w 2016 roku

 Przyglądając się obecnemu wyścigowi o fotel prezydencki nie trudno dojść do 
wniosku, że czerpie on wiele inspiracji z dwóch poprzednich wygranych Obamy. Nic nie 
zmieniło się też w podejściu wyborców. W dalszym ciągu większość swoich informacji 
o kandydatach czerpią z Internetu. Zgodnie z danymi PewResearchCentre, 63% wybor-
ców czerpie informacje o bieżącym stanie wyścigu z Facebooka12. Dla porównania dwa 
lata temu było to 47%. Wpływ social mediów na stan polityki w USA jest coraz większy 
z roku na rok. Kiedy 63% użytkowników mediów społecznościowych za swoje główne 
źródło informacji uznaje Facebooka, nietrudno jest o niekompetentne przekazywanie 
informacji, które mogą następnie błyskawicznie rozprzestrzenić się na całym świecie. 
Korzystając z braku możliwości natychmiastowej weryfikacji źródeł i sprawdzenia ich 
rzetelności do odbiorców kierowane są nieprawdziwe informacje lub przerysowany ob-
raz rzeczywistości. Drugorzędne znaczenie zaczyna mieć konkretna treść, a najważniejsze 
staje się to, kto będzie jej nadawcą.

 W roku 2016 walka o fotel prezydencki toczy się pomiędzy kandydatką Demo-
kratów — Hillary Clinton i kandydatem Republikanów — Donaldem Trumpem. Jest to 
ciekawy pojedynek, ponieważ żaden z kandydatów nie walczy o zachowanie stanowiska, 
dlatego szanse pomiędzy nimi powinny być wyrównane. Wykorzystanie social mediów 
przez Hillary Clinton można uznać za bardzo tradycyjne i powściągliwe, natomiast w 
przypadku Donalda Trumpa jest ono bardzo agresywne i bezpośrednie. Przyglądając się 
tweetom Clinton można zauważyć, że stara się wywrzeć jak najlepsze wrażenie na swoich 
wyborcach. Dla odmiany Trump reaguje na bieżące sytuacje bardzo szybko i często jest 
przy tym wulgarny i nachalny. Taki sposób prowadzenia kampanii przez Trumpa wydaje 
się współcześnie dominować Internet. Często jest to też jego krytyka, ale pomimo tego, 
jego popularność nie maleje. Aktualnie (maj 2016) ma on ponad 2 mln więcej obserwato-
rów na Twitterze niż Hillary Clinton (kolejno 8,69 mln oraz 6,56 mln), dlatego też rywali-
zacja o fotel prezydencki zaczyna nabierać nowego kształtu.

Podsumowanie

 Rosnące znaczenie social mediów w kampaniach wyborczych zasługuje na uwa-
gę. Konkretne formy wykorzystania Internetu w poprzednich kampaniach wyborczych 
przynosiły najróżniejsze efekty — od spektakularnego sukcesu Baracka Obamy w zbiórce 
pieniędzy podczas jego pierwszej kampanii wyborczej po niewyobrażalny sukces Donalda 
Trumpa w jego wyścigu po fotel prezydencki. W mediach społecznościowych tkwi wielki 

12 http://www.journalism.org/2015/07/14/the-evolving-role-of-news-on-twitter-and-facebook/  
[dostęp:16.05.2016]
 

potencjał i po ostatnich sukcesach Donalda Trumpa wydaje się, że o sukcesie lub porażce 
kandydatów ubiegających się o stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych w coraz 
mniejszym stopniu decyduje merytoryczna treść ich wypowiedzi, a w coraz większym 
umiejętność korzystania z social mediów.
Zanim social media zrewolucjonizowały sposób prowadzenia kampanii wyborczych opi-
nia publiczna kształtowana była przez media tradycyjne. Internet stworzył jednak moż-
liwości do większego zaangażowania wyborców poprzez zachęcanie ich do korzystania 
z interaktywnych platform. Śledzenie postępu kampanii możliwe jest bez bezpośrednie-
go udziału ekspertów zajmujących się badaniem opinii publicznej, ponieważ są do tego 
stworzone specjalne systemy, które robią to automatycznie.

 Dodatkowo social media powoli zaczynają wypierać media tradycyjne, ponieważ 
publiczność często sama przekazuje sobie wzajemnie informacje o bieżącym stanie kam-
panii. Dostęp do Internetu i praktycznie brak cenzury stawiają zwykłego obywatela na 
równi z dziennikarzem z głównego wydania wiadomości, ponieważ każdy może wrzucić 
swoje nagranie, tweet czy komentarz na Facebooku. Sam Internet również ulega ciągłym 
zmianom i kampanie wyborcze muszą za nimi nadążać, aby nie stracić kontaktu ze swoim 
elektoratem.

 
Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób Internet wpłynął na przebieg wyborów pre-
zydenckich w USA w latach 2008-2016. W pierwszej części pracy przedstawiona jest hi-
storia rozwoju kampanii wyborczych oraz rola mediów w kontakcie między kandydatami 
a wyborcami. W kolejnych częściach autorka dokonuje analizy trzech ostatnich kampanii 
wyborczych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania internetowych mediów spo-
łecznościowych.
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 Społeczno-informacyjna rewolucja doprowadziła do powstania nowych nawy-
ków interakcji społecznej i gospodarczej państw oraz obywateli. Wiele dziedzin życia 
przenoszonych jest do Internetu, który stał się dla większości Europejczyków narzędziem 
ułatwiającym ich codzienne życie. XXI wiek wydaje się wiekiem kompaktowym — w jed-
nym miejscu, w telefonie, na laptopie lub tablecie mamy wszystko, czego nam trzeba: 
znajomych, zdjęcia, książki, muzykę, gazetę, sklep, bank, bilet autobusowy i lotniczy. Być 
może w tym jednym miejscu powinien też się znajdować nasz urząd skarbowy, poczto-
wy i konto ZUS. A może powinniśmy iść jeszcze o krok dalej i wykorzystać Internet do 
budowania relacji pomiędzy obywatelem a państwem we wszystkich dziedzinach życia 
obywatela? Sprawić, żeby udział w referendum ogólnokrajowym zajmował tyle, co teraz 
„polubienie” na Facebooku?

 Artykuł powstał, jako analiza polskich tendencji do utożsamiania procesów 
e-administracji z e-państwowością. W tym celu w pierwszej części pracy analizowane jest 
pojęcie i historia e-administracji. Następnie przeprowadzam podsumowanie wybranych 
dotychczasowych procesów cyfryzacji oraz zestawiam je z procesami cyfryzacji Estonii 
i oceną Komisji Europejskiej. W końcu podejmuję próbę samodzielnego zdefiniowania, 
czym jest e-państwo, ze świadomością, że pojęcie to nie ma jednoznacznej definicji w lite-
raturze i odnosi się raczej do zbioru zjawisk w kształtowaniu relacji pomiędzy państwem 
a obywatelem, niż do ogólnie przyjętych wskaźników, oraz przedstawiam, jakie, w mojej 
samodzielnej ocenie, czynniki rozwoju społecznego będą w przyszłości sprzyjać rozwojo-
wi Polski we wskazanym przeze mnie kierunku.
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Pomiędzy e-administracją a e-państwowością

 Pierwszą zdefiniowaną przeze mnie trudnością jest polska tendencja do utoż-
samiania pojęcia e-administrowania z e-państwowością. W przypadku drugiego pojęcia, 
jak zostało to zaznaczone we wstępie do pracy, jego definicję postaram się samodziel-
nie sformułować na podstawie przedstawionej teorii i definicji. Zdefiniowanie, czym jest 
e-administracja, proponuję oprzeć na podstawie rozróżnienia relacji pomiędzy aparatem 
państwowym a poszczególnymi uczestnikami funkcjonowania państwa, tj.
Realizacji usług wobec usługobiorcy (obywatela) w relacji bezpośredniej.
Realizacji usług wobec usługobiorcy (podmiotu gospodarczego) w relacji bezpośredniej.
Prowadzenie procesów politycznych, jako relacji z obywatelem w celu sprawowania wła-
dzy.
Nawiązywanie relacji w ramach prowadzenia działalności na rynku.
Uczestnictwo na rynku pracy.
Budowanie relacji z innymi jednostkami sektora publicznego1.

 Na podstawie tych sześciu obszarów, logicznym wydaje się wniosek, że wszędzie 
tam, gdzie kontakt pomiędzy obywatelem a administracją publiczną będzie odbywał się 
w przestrzeni wirtualnej, możemy mówić o e-administracji. W takiej sytuacji proces prze-
noszenia tego kontaktu do Internetu nazywany jest cyfryzacją usług publicznych.

 Za początek ery cyfryzacji usług publicznych uważa się rok 1994, czyli moment 
wydania tzw. raportu Bangemanna, zbioru zaleceń i wniosków płynących z obserwowa-
nej rewolucji społeczno-informacyjnej sformułowanych dla Rady Europejskiej. Trzy lata 
później zostaje wydany raport „Budowa europejskiego społeczeństwa informacyjnego dla 
wszystkich”, który wraz z deklaracją przybliżyć administrację publiczną bliżej obywateli stał 
się podstawą budowania e-administracji wśród krajów europejskich, opierając sukces in-
formatyzacji społeczeństwa na aktywnym włączeniu się rządów do umożliwienia prowa-
dzenia procesów demokratycznych i administracyjnych w sieci. Poszczególne kraje człon-
kowskie i zrzeszone włączały się w proces budowania e-państwa stopniowo. Najwcześniej 
Dania (1994 rok), dwa lata później Austria, Czechy, Luksemburg, Niemcy, Finlandia. Do 
roku 2000 dołączyły do nich Belgia, Francja, Holandia, Malta, Grecja, Irlandia, Łotwa, 
Szwecja, Węgry, Wielka Brytania. Konkretne działania w Polsce podjęte przez rząd w stro-
nę budowania e-administracji, widoczne były dopiero w 2000 roku. Co ciekawe, kraj, do 
którego przykładu odnoszę się w tej pracy, czyli Estonia, dokładnie w tym samym okresie 
rozpoczął swoje działania na rzecz cyfryzacji usług publicznych2.
 

 Rada Europejska wskazując kierunek cyfryzacji, kładzie nacisk nie tylko na prze-
noszenie administracji do sieci, ale również na każdy możliwy, zdaniem obywateli oraz 

1 F. Belanger, J. S. Hiller, A framework for e-government: privacy implications, „Business Process 
Management Journal” 2006, vol. 12, nr. 1, s. 50-51.
2 J. Becker, L. Algermissen, B. Niehaves, A procedure model for process oriented e-government 
projects, „Business Process Management Journal” 2006, vol. 12, nr. 1, s.63-65.

rządów, demokratyczny proces, bez względu na to, czy państwo jest jego aktywnym ak-
torem, czy tylko obserwatorem. Wspomniane działania w dziedzinie cyfryzacji państwa 
możemy poddać pod ocenę zgodnie ze skalą zaproponowaną przez France Balangera i Ja-
nine S. Hiller, którzy wyróżnili pięć etapów drogi do osiągnięcia e-państwa. Pierwszym 
krokiem, najprościej ujmując, jest prowadzenie serwisów internetowych urzędów w po-
staci tablic informacyjnych (etap informacyjny). Gdy dochodzi do obustronnej wymiany 
informacji, tzn. obywatel może za pomocą poczty elektronicznej lub formularzy zawie-
szonych na serwerach zgłaszać swoje uwagi, lub składać pytania do urzędu, na które ten 
reaguje po pewnym czasie, mówimy o etapie komunikacji dwustronnej. Kolejny etap to 
zawieranie transakcji za pomocą sieci, czyli prowadzenie bieżących spraw administracyj-
nych, takich jak: wnoszenie opłat, składanie wniosków w ramach prowadzonych polityk 
publicznych, czy przekazywanie decyzji administracyjnych. Od kolejnego, integracyjnego 
etapu, transakcyjny różni się stopniem skoordynowania urzędów. Można powiedzieć, że 
na razie omawialiśmy Internet, jako narzędzie do prowadzenia usług publicznych, nie zaś 
faktyczne przeniesienie tych usług do sieci. Od integracji procesów zachodzących w sieci 
zależy osiągnięcie czwartego poziomu, tak, żeby obsługa obywatela była szybka i dostępna 
z jednego portalu, bez konieczności znajomości przez niego skomplikowanych przepi-
sów administracyjnych, lub przechodzenia procesów identyfikacji. W końcu o e-państwie 
możemy mówić, gdy do wszystkich umówionych sfer do sieci przeniesiemy uczestnictwo 
w demokratycznych procesach państwa, takich jak: konsultacje społeczne, czy głosowa-
nie. W ten sposób zapewniona zostanie epartycypacja w realnym świecie3.

Polska i estońska e-państwowość

 Biorąc pod uwagę przytoczoną skalę rozwoju e-państwowości, można posta-
wić tezę, że Polska jest w trakcie wdrażania transakcyjnego etapu cyfryzacji kraju. Od 
roku 2000 dotąd, polska droga do osiągnięcia informatyzacji usług publicznych polegała 
w znacznej mierze na opracowywaniu kolejnych dokumentów o charakterze strategicz-
nym, rekomendacji i zaleceń.

 W dokumencie „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obsza-
rze informatyzacji usług publicznych” określone zostało pięć zasad cyfrowego państwa, 
tj. służebność wobec obywateli, bezpieczeństwo danych w sieci, rozwój technologii tele-
informatycznej, rozwój innowacyjnej gospodarki, edukacja cyfrowa4. Z ostatnio przed-
stawionej „Analizy udziału udostępnionych e-usług w planowanych do udostępnienia” 
wynika, że plan realizacji osiągnął poziom niecałych 40%, przy czym należy zaznaczyć, że 
najmniej rozwinięte zostały obszary służby zdrowia, bezpieczeństwa i ratownictwa oraz 
obywatelskich spraw administracyjnych5. Działania te sprowadziły się w znacznej mierze 

3. F. Belanger, J. S. Hiller, A framework for e-government: privacy implications, „Business Process 
Management Journal” 2006,, vol. 12, nr. 1, s. 51-52.
4. Ministerstwo Cyfryzacji, Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze 
informatyzacji usług publicznych, luty 2016, https://mc.gov.pl/files/mdas_strategic_action_prio-
rities_in_public_services_-_final.pdf.  
5 Strona Archiwalna Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, https://mac.gov.pl/e-uslugi%20 
[dostęp: 30.05.2016].
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do otwarcia wielu nieskoordynowanych ze sobą platform internetowych zawierających 
różne funkcje z dziedziny administracji. Należą do nich m.in. Elektroniczna Platforma 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świad-
czeniobiorców (eWUŚ), Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), Portal Podat-
kowy Ministerstwa Finansów.

 Docelowo portalem, który służyć ma jako zintegrowany system kontaktu obywa-
tela z administracją, jest omawiany już ePUAP, jednak jak wynika z badań, platforma ePU-
AP stała się wewnętrznym systemem poczty elektronicznej. W okresie kontrolowanym 
przez NIK tj. od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 96,3% dokumentów elektronicznych 
dotyczyło korespondencji pomiędzy organami administracji. Niecały czteroprocentowy 
udział spraw, wnoszonych przez obywateli lub przedsiębiorców, dotyczył w pierwszej ko-
lejności skarg, wniosków i zapytań, następnie pism ogólnych, ewidencji szkoleń oraz prze-
kazywaniu informacji o stanie środowiska naturalnego i jego ochronie6.

 Ten sam raport Naczelnej Izby Kontroli wskazuje również, że polskim proble-
mem cyfryzacji usług publicznych jest niekorzystanie z dostępnych już rozwiązań, przez 
usługobiorców. Jako przykład rzutujący na ewentualnie podejmowane procesy, NIK po-
daje bardzo niski odsetek (1,23% na dzień 23 września 2015), pełnoletnich Polaków po-
siadających profil zaufany ePUAP. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje w barierach 
technologicznych, prawnych i mentalnych, nakładając jednak większą odpowiedzial-
ność na usługodawcę niż na usługobiorcę. Raport punktuje kwestie związane z promocją 
e-administracji w Polsce, defektami technicznymi ePUAP, oraz istnieniem wielu obsza-
rów, w których wymagane jest dostarczenie dokumentów w formie papierowej. W pod-
sumowaniu przeprowadzonej kontroli uwagę przykuwa mały udział (33%) urzędów 
posiadających stanowisko potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP wśród wszystkich 
kontrolowanych urzędów. NIK zwraca uwagę na potrzebę regularnego monitorowania 
najczęstszych potrzeb usługobiorców oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązań 
związanych z cyfryzacją7.

 Wypracowanie wygodniejszych dla obywatela rozwiązań to efekt ostatnich mie-
sięcy rozmów pomiędzy rządem a sektorem bankowym. Wydaje się, że rząd polski sam 
nie radząc sobie z cyfryzacją kraju odnalazł w sektorze bankowym partnera w rozwiąza-
niu tego problemu. W takim kontekście e-administracja to przykład również odpowie-
dzialności banków wobec społeczeństwa polskiego. Dzieląc się innowacjami w dziedzinie 
zarządzania kontami osobistymi w sieci oraz zaufaniem, jakim darzą polskie banki konsu-
menci, możliwe jest wypracowanie efektywnej platformy dostępu do różnych przestrzeni 
polityk publicznych i dialogu społecznego z państwem8.

6. Naczelna Izba Kontroli, Świadczenie Usług Publicznych w formie elektronicznej na przykładzie 
wybranych jednostek samorządu terytorialnego,  Warszawa 2016 https://www.nik.gov.pl/plik/
id,10420,vp,12749.pdf s.31, [dostęp:].
7. Ibidem, s.8-14.
8. P. Borys, Agenda 2020 dla sektora bankowego, http://www.rp.pl/Opinie/303089834-Agenda-
2020-dla-sektora-bankowego.html, [dostęp: 30.05.2016].

 Powołując się na Adama Marciniaka (PKO Bank Polski), należy zaznaczyć, że 
system bankowy okazał się głównym operatorem wpływających wniosków z programu 
„Rodzina 500+”. W ciągu pierwszego miesiąca przeszło przez niego prawie pół miliona 
wniosków, gdy przez profil zaufany ZUS było to tylko 8 tysięcy9. Banki, które włączyły się 
w obsługę tej polityki rodzinnej, są posiadaczami ok. 65% rynku, czyli prowadzą 19 mln 
kont osobistych. W sumie do projektu przystąpili: mBank, ING Bank Śląski, Bank Millen-
nium, BZ WBK, Eurobank, Getin Bank, Idea Bank i Raiffeisen Polbank10. W uczestnictwie 
w usługach publicznych sektor bankowy dostrzegł dla siebie szansę wprowadzania inno-
wacji konsumenckich. Kolejnym takim przykładem po programie „Rodzina 500+” jest 
wprowadzenie przez PKO Bank Polski możliwości kontroli za pośrednictwem konta ban-
kowego konta ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, łącząc logowanie 
do indywidualnego konta ubezpieczonego z danymi bankowości internetowej. Idea Bank 
poszedł dalej, stając się pierwszym bankiem w Polsce, w którym można potwierdzić Profil 
Zaufany, oraz generować raport ZUS. W dalszym ciągu jednak, do przeprowadzania tego 
procesu wymagane jest złożenie wniosku o profil zaufany poprzez platformę ePUAP oraz 
osobiste potwierdzenie swojej tożsamości w jednej z instytucji publicznej11.

 Przedstawiony ruch w procesie współpracy pomiędzy administracją publicz-
ną, a  sektorem bankowym zaowocował wznowieniem w mediach internetowych tema-
tu polskiej drogi do cyfryzacji. Jako częsty przykład sukcesu w tej dziedzinie podawana 
jest Estonia. Rozpoczęcie tego procesu w Estonii polegało na zachęceniu obywateli do 
tworzenia baz danych pomysłów dotyczących e-państwa, poprzez projekty crowdsourcin-
gowe. Kompleksowe podejście do zagadnienia miało pozwolić na stworzenie e-państwa, 
nie tylko z e-administracją, ale również e-rządem i e-obywatelem (który niekoniecznie 
musi być obywatelem Estonii), żeby móc się starać o statut obywatela e-Estonii12. Estoń-
skie e-państwo umożliwia swoim obywatelom, poprzez procesy internetowe, na bieżąco 
konsultować pomysły polityczne, śledzić płynność finansową budżetu państwa, a nawet 
uczestniczyć w wyborach do władz krajowych. Mimo że w pierwszych e-wyborach w paź-
dzierniku 2005 roku, decyzję o zagłosowaniu za pomocą Internetu podjęło niecałe 2% 
uprawnionych do głosowania, to należy zaznaczyć, że wśród nich ¼ stanowiły osoby po-
niżej 29 roku życia, co może oznaczać, że tego typu metoda będzie popularna w przyszło-
ści. Wyzwaniem w organizacji e-głosowania była kwestia ważności wyborów, bezpieczeń-
stwa sieci w trakcie oddawania głosów13.

9 W. Boczoń, Do ZUS zalogujemy się loginem i hasłem z banku, http://www.bankier.pl/wiado-
mosc/Do-ZUS-zalogujemy-sie-loginem-i-haslem-z-banku-7375350.html [dostęp: 30.05.2016].
10 W. Boczoń, W tych bankach złożysz wniosek o 500+, http://www.bankier.pl/wiadomosc/W-tych
-bankach-zlozysz-wniosek-o-500-7335654.html [dostęp: 30.05.2016].
11 W. Boczoń, Pierwsi klienci banków mogą już zalogować się do ZUS,, http://www.bankier.pl/
autor/wojciech-boczon, [dostęp: 30.05.2016].
12 K. Olejak, E-państwo po estońsku, http://jagiellonski24.pl/2016/02/02/e-panstwo-po-estonsku/, 
[dostęp: 30.05.2016].
13 U. Madise, T. Martens, E-voting in Estonia 2005. The first practice of country-wide binding 
Internet voting in the world [w:] Electroning Voting 2006. 2nd International Workshop Co-orga-
nized by Council of Europe,ESF TED, IFIP G 8.5 and E-Voting.CC, red. R. Krimmer, Bonn 2006 s. 
17-19..
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 Innego zdania na temat estońskiego sukcesu w e-państwowości jest Komisja Eu-
ropejska w opracowanym na rok 2016 wskaźniku cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa 
(DESI). Wskaźnik tworzony jest za pomocą algorytmu punktów przyznawanych w pięciu 
kategoriach: dostępność sieci, kapitał ludzki, korzystanie z Internetu, cyfryzacja gospo-
darki, cyfrowe usługi publiczne i przybiera wartości od 0 do 1. Średnie europejska na 
rok 2016 to 0,52. Estonia zdobyła siódme miejsce w klasyfikacji DESI z wynikiem 0,59. 
Komisja Europejska przyznaje, że jest to europejski lider, jeżeli chodzi o cyfrowe usługi 
publiczne, ale niski wynik w 2016 roku zawdzięcza wskaźnikowi dostępności sieci oraz 
cyfryzacji gospodarki. KE wskazuje, że rząd estoński preferuje pozostawienie kwestii do-
stępności do Internetu poprzez Internet w telefonie, nie rozbudowując sieci krajowych 
oraz nie mobilizując przedsiębiorców do wykorzystywania w swoich biznesach rozwią-
zań innowacyjnych opartych na biznesie w sieci14. Liderem w przedstawionej klasyfikacji 
jest Dania, lider pod względem ilości użytkowników Internetu. Pod względem cyfryzacji 
usług publicznych zajmuje drugie miejsce15.

 W omawianym rankingu Polska zajmuje siódmą od końca pozycję u z wynikiem 
0,43. Na polski wynik w klasyfikacji DESI składają się negatywny szereg komponentów 
i brak zmian w stosunku do roku 2015. Niezmiennie nasz kraj znajduje się na 24. miejscu 
pod względem dostępności sieci, ze względu m.in. na posiadanie w dalszym ciągu „białych 
plam” sieciowych i oparcie dostępności do Internetu na sieciach komórkowych. Spadek 
o dwa miejsca nastąpił w kategorii kapitału ludzkiego, gdzie KE zwróciła uwagę na umie-
jętności cyfrowe w społeczeństwie oraz edukację informatyczną. Wzrost nastąpił jedynie 
w kategorii użytkowania Internetu i cyfryzacji gospodarki, w obu przypadkach o jedno 
miejsce z 23. na 22. i 26. na 25. Systematyczny wzrost użytkowania Internetu w Polsce 
przez użytkownika indywidualnego powoli przekłada się na sektor biznesu. Warte od-
notowania jest to, że zmiany cyfryzacji polskiej gospodarki dotyczą miejsc dziesiętnych 
po przecinku, a zatem są to zmiany niezauważalne, a odsetek podmiotów gospodarczych 
uczestniczących w mediach społecznościowych czy wykorzystujących ogólnie dostęp-
ne platformy internetowe do dzielenia się informacjami, werbowania pracowników, czy 
komunikacji z interesariuszami jest dramatycznie niski. Nasz kraj spadł o trzy miejsca 
w ocenie cyfrowych usług publicznych, a na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje 
spadek liczby udostępnianych danych administracyjnych oraz dostępnych formularzy dla 
usługobiorcy16.

 Przytoczony ranking wyraźnie pokazuje, że zarówno Polska, jak i Estonia mają 
obszary, w których e-państwowość nie zaistniała. Mimo roli lidera Estonii w dziedzinie 
e-administracji należy zaznaczyć, że osiągnięcie takiego poziomu przeniesienia usług pu-
blicznych do sieci nie jest skończonym procesem cyfryzacji państwa i to jest proponowany 
przeze mnie kierunek myślenia o estońskich rozwiązaniach. Estońska droga do eadmini-

14 Estonia, DESI, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/digital-single-market/digital-economy
-and-society-index-desi, [dostęp 30.05.2016].
15 DESI, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/estonia#1-
connectivity, [dostęp: 30.05.2016].
16 Polska, DESI, Komisja Europejska,  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/
poland [dostęp: 30.05.2016].

stracji może być w mojej ocenie wzorem dla Polski, mimo że kraje różnią się wielkością 
i ilością mieszkańców oraz pod warunkiem, że potraktuje się go, jako drogę do eadmini-
stracji nie do e-państwowości.

E-przyszłość dla Polski

 Niekwestionowaną koniecznością jest dla Polski przeniesienie procesów admini-
stracyjnych do Internetu na zintegrowanym poziomie. W mojej ocenie konieczność ta jest 
argumentowana przez kwestie gospodarcze oraz społeczne. Po pierwsze, istnieje zależność 
pomiędzy stopniem wdrożenia e-administracji a biurokracją, korupcją i przejrzystością 
administracji publicznej. W krajach, gdzie e-administracja jest mocno rozpowszechniona 
i stała się podstawą funkcjonowania komunikacji pomiędzy administracją i obywatelem, 
występuje niski poziom biurokratyzacji i rzadkie jest zjawisko korupcji, przy postępującej 
przejrzystości administracyjnej. Polska według tego zestawienia, należy do krajów, gdzie 
niski współczynnik informatyzacji procesów administracyjnych skorelowany jest z pa-
tologiami administracyjnymi17. E-administracja jest skutecznym narzędziem do zwięk-
szenia efektywności administracji. Zdaniem Sławomira Sikory (City Handlowy), gdyby 
administracja rządowa i samorządowa stworzyła warunki dla załatwiania w przyszłości 
większości spraw drogą elektroniczną, to wzrost PKB w Polsce mógłby wynosić dzisiaj 4-6 
proc18. Ocena ta wydaje mi się zbyt optymistyczna, niemniej rzeczywiście — efektywność 
administracji jest czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy kraju.

 Drugim procesem możliwym do zaobserwowania będzie, moim zdaniem, na-
turalne wymuszenie na władzach publicznych procesu e-zarządzania przez obywateli ze 
względu na ich tryb życia. Według danych Komisji Europejskiej, w 2015 roku 61% Pola-
ków w wieku 16-74 lat, w okresie trzech miesięcy do badania korzystało z mediów spo-
łecznościowych przynajmniej raz. ,. Oznacza to wzrost o 5 punktów procentowych w sto-
sunku do roku 2014. Spadek nastąpił w dziedzinie bankowości internetowej o 3 punkty 
procentowe z 49% w roku 2014. Z analiz wynika również, że Polacy częściej korzystają 
z możliwości zakupów w sieci. Z opcji takiej korzysta ponad 50% polskiego społeczeń-
stwa19. Badania Maison & Partners dla Mastercard wykazały, że na początku 2016 roku 
19 mln Polaków była użytkownikami smartfonów i przynajmniej dwie godziny dziennie 
korzystała z Internetu mobilnego w telefonie. Bankowość mobilna była wymieniana, jako 
trzecia najczęstsza aktywność w trakcie obecności w sieci deklarowana przez 62% bada-
nych. Równocześnie raport z badania podkreśla pozytywne nastawienie Polaków do inno-
wacji cyfrowych w sferze handlu i usług20. Należy zaznaczyć, że badania te odnoszą się do 

17 N. Mańkowska, E-administracja a efektywność sektora publicznego, [w:] Prace naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. J. Sokołowski, A. Żabiński, Wrocław 2014, nr 
348, s. 205-208 http://www.dbc.wroc.pl/Content/27674/Mankowska_E_administracja_a_efektyw-
nosc_sektora_publicznego.pdf.
18 Innowacje dla banków jak szczepionka, http://m.pb.pl/4414869,56825,innowacje-dla-bankow-
jak-szczepionka [dostęp: 30.05.2016].
19 Polska, DESI, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/
poland [dostęp: 30.05.2016].
20 MasterCard: ponad połowa Polaków jest otwarta na innowacje w płatnościach, Polska 
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aktualnych użytkowników Internetu i technologii i choć równocześnie w Polsce istnieje 
pokolenie wykluczenia cyfrowego, głównie wśród osób w wieku 50+, to zastępowalność 
pokoleń sprawi, że za parę lat główny głos w kraju będą miały pokolenia medialnie nazy-
wane Y i Z, czyli obecnie młodych ludzi, którzy albo wychowywali się wraz z rozwojem 
technologii, albo urodzili się już w świecie znacząco zinformatyzowanym.

 Jak zostało to już wcześniej zaznaczone, proces e-administracji nie musi być pro-
wadzony przez administrację publiczną. Mogą ją w tym wyręczać podmioty prywatne. 
Przykład stanowi obecny stan prawny w Polsce. Artykuł 20c Ustawy o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne ,z dnia 17 lutego 2005 roku określa 
podmioty, które mogą starać się o zgodę na potwierdzenie profilu zaufanego, w tym m.in. 
banki krajowe21. Zachodzi jednak pytanie, czy w takim razie oddelegowanie roli e-zarzą-
dzania usługami publicznymi do sektora prywatnego jest zgodne z pojęciem e-państwo-
wości? W końcu to państwo jest gwarantem bezpieczeństwa procesów administracyjnych, 
przetwarzania danych osobistych i równości obywatela wobec prawa. Czy zachowa rolę 
tegoż gwaranta przy takim rozwiązaniu?

 Realny problem polskiej drogi do e-państwowości opisywany jest przez cytat 
z Arkadiusza Lefanowicza: cyfryzacja to pewna filozofia funkcjonowania państwa, społe-
czeństwa, sprawa kluczowa. Ale cyfryzacja głównie opiera się na Internecie. To szerokopa-
smowy dostęp do Internetu jest rzeczą fundamentalną i od tego powinniśmy wyjść22. To, co 
dla autora tych słów stanowiło punkt wyjścia do kolejnej debaty na temat finansowania 
niezbędnych rozwiązań technologicznych w Polsce, moim zdaniem, stawia fundamental-
ne pytanie o znaczenie Internetu dla Polaków, jako dla obywateli, które wychodzi z rozwa-
żań o e-administracji, sięgając sedna e-państwowości, a nawet e-demokracji.

 Organizacja Narodów Zjednoczonych uważa dostęp do Internetu za podstawowe 
prawo człowieka, łącząc je z gwarantem wolności i uczestnictwa człowieka w życiu spo-
łecznym23. Podobny sposób myślenia przyjęły niektóre kraje europejskie takie jak Estonia, 
Finlandia, Francja, Grecja, czy Hiszpania, gdzie gwarancja dostępu do Internetu wpisana 
jest do konstytucji tych krajów. Postawienie tezy, że dostęp do Internetu należy współcze-
śnie do podstawowych praw człowieka i obywatela jest kontrowersyjne z punktu widzenia 
roli Internetu. Podstawowe prawa człowieka i obywatela są niezmienne, a dotyczą m.in. 
prawa do swobody wypowiedzi, zrzeszania się, prawa do informacji. Poprzez fora inter-
netowe, media społecznościowe, portale informacyjne, czy usługi e-administracji Internet 
pomaga w realizacji tychże praw, nie jest nimi jednak sam w sobie. Niebezpieczeństwem 

Agencja Prasowa, , http://www.pb.pl/4431555,58404,mastercard-ponad-polowa-polakow-jest
-otwarta-na-innowacje-w-platnosciach [dostęp: 30.05.2016].
21 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, art. 20c, tekst ujednolicony.
22 A. Lefanowicz, Od e-administracji po e-gospodarkę. Państwo powinno udostępnić prężnie 
działający system, http://www.polskieradio.pl/42/4393/Artykul/1559103,Od-eadministracji-po-e-
gospodarke-Panstwo-powinno-udostepnic-preznie-dzialajacy-system [dostęp: 30.05.2016].
23 N. Pramond, An Introduction to New Media and Cybercultures, Oxford 2010, s. 168.

byłoby stawianie dostępu do sieci na takiej samej półce wartości społecznych, jak ochrona 
życia, czy zakaz tortur24.

Dlatego mimo europejskich tendencji proponuję traktować dostęp do Internetu, jako jed-
no z narzędzi realizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w państwie. Swoboda wymiany 
informacji w sieci, służy rozwojowi świadomości informacji o charakterze politycznym, 
społecznym i gospodarczym, stanowiąc w krajach zagrożonej demokracji często jedyną 
platformę swobody opozycyjnej. Wspomniany rozwój odbywa się również poprzez ła-
twość wymiany doświadczeń międzynarodowych. Przeniesienie części debaty publicznej 
do Internetu, sprzyja polityce transparentności w e-zarządzaniu ze względu na szybką 
możliwość weryfikacji zamieszczanych treści25. Opisane procesy zachodzą i zachodziły 
w Polsce od momentu popularyzacji Internetu. Bez względu na to, kto sprawuje władzę 
oraz czy dany obywatel ma świadomość istnienia ePUAP albo innej platformy dialogu 
z administracją publiczną, to swoje zdanie wyrazi w mediach społecznościowych, w ko-
mentarzach pod artykułami portali informacyjnych lub poprzez udostępnienie wpisu po-
lityka do znajomych. E-Polskę można scharakteryzować za każdym razem, gdy poprzez 
Internet podpisywana jest petycja do rządu, tworzone jest wydarzenie o charakterze ma-
sowym lub wymieniane są porady na temat przepisu prawa.

Podsumowanie
 
 Dzięki zaprezentowanym rozważaniom na temat e-administracji i e-państwowo-
ści, Internet można porównać do agory XXI wieku. Każdy obszar istnienia państwa na tej 
agorze musi wiązać się z jego zmianą myślenia o wyuczonym trybie postępowania wobec 
obywateli. Niezależnie bowiem od tego, ilu usługobiorców ma docelowo zostać objętych 
cyfryzacją usług publicznych wydaje się, że sukces tego procesu zależy od zmiany myślenia 
z „cyfryzacji formy” na „formę dzięki cyfryzacji”. Wybór Internetu, jako narzędzia do ko-
munikacji z urzędu z obywatelem nie jest procesem cyfryzacji, a raczej znakiem naszych 
czasów. Sedno rozwiązań dotyczących e-urzędów polega na umiejętności wychwycenia 
potrzeb usługobiorców i usługodawców i zakodowania go w Internetowej rzeczywistości.
 E-państwowość może być utożsamiana z e-administracją, o ile założymy, że 
państwo jest tym samym, co administracja publiczna. Jeżeli jednak rząd i administracja 
chcą faktycznie uczestniczyć w budowaniu e-państwowości, to powinni moim zdaniem, 
oprócz wiadomych kwestii infrastrukturalnych, inwestować w swoją obecność w sieci na 
warunkach po części dyktowanych przez e-obywateli, bo tak właśnie wygląda e-demokra-
cja.
 

24 V. G. Cerf, Internet Access Is Not a Human Right, „The New York Times”, 04.01.2012, http://
kean.edu/~jkeil/Welcome_files/Internet%20Access%20Not%20a%20Human%20Right%20NYT.
pdf [dostęp: 30.05.2016].
25 S. Kalathil, T. C. Boas, Open networks close regime. The impact of Internet on Authoritarian 
Rules,  Washington 2003, s.8-10.
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 Postęp techniczny i wielkie odkrycia uzbroiły człowieka w komplet narzędzi, 
które umożliwiają mu odnalezienie się w rzeczywistości XXI wieku. Przejście z epoki 
industrialnej do społeczeństwa informacyjnego stało się kamieniem milowym i nowym 
wyznacznikiem w  procesie budowania inteligentnego społeczeństwa funkcjonującego 
w inteligentnym, zinformatyzowanym świecie. Nowe technologie przestają być nowe, a na 
ich miejsce pojawiają się rozwiązania, które jeszcze bardziej mają usprawnić procesy za-
chodzące zarówno w przestrzeni gospodarczej, jak i społecznej. Rzeczywistość 2.0 stała 
się codziennością, a funkcjonowanie bez dostępu do Internetu jest niemal niemożliwe, 
podobnie jak życie bez telefonu i innych urządzeń, które pozwalają nam być ze światem 
na bieżąco. Tym samym informacja w społeczeństwie rozwiniętym stała się jedną z pod-
stawowych potrzeb człowieka, poszerzając piramidę Maslowa o jedną znaczącą kategorię, 
nie wiadomo tylko jeszcze, jak wysoko w tej piramidzie będzie się ona znajdować. Po-
wszechny dostęp do Internetu nie jest już czymś niespotykanym, ponieważ przestrzeń 
wirtualna stała się współczesnym kanałem komunikacji i drogą do przekazu informacji. 
Zwracając uwagę na znamienną wielopłaszczyznową rolę, jaką we współczesnym świecie 
odgrywa Internet, pojawiła się koncepcja kojarzenia ze sobą za jego pomocą nie tylko lu-
dzi, ale również urządzeń. Od tego momentu nie tylko Adam i Ewa, ale również telewizor, 
lodówka i odkurzacz stały się pełnoprawnymi członkami społeczności cybernetycznej.
Idea Internet of Things

 Twórcą koncepcji Internet of Things (IoT) jest brytyjski przedsiębiorca — Kevin 
Ashton. Konieczność nazwania procesu, w którym świat materialny wchodzi w relację 
ze światem wirtualnym, stała się inspiracją do zbudowania nowego modelu, na którym 
będzie opierała się przyszłość Internetu. Według Ashtona to nie pomysły i informacje 
kreują naszą rzeczywistość, a przedmioty, które nas otaczają. To one są źródłem danych 
oraz stanowią swoiste medium pozwalające na zrozumienie wielu procesów i dające moż-
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liwość sterowania nimi1. Internet Rzeczy ma być przestrzenią, która ograniczając koniecz-
ność bezpośredniej ingerencji człowieka, umożliwiać będzie komunikowanie się między 
sobą przedmiotów, co posłuży jeszcze szybszemu i bardziej efektywnemu zaspokajaniu 
ludzkich potrzeb. Postępująca informatyzacja i automatyzacja zyskały swoje odzwiercie-
dlenie także w konkretnych liczbach. Przełom 2008 i 2009 roku, kiedy to liczba urządzeń 
połączonych z Internetem przewyższyła całą liczbę ludności, ukazał skalę zjawiska. Inter-
net of Things okazał się kolejnym etapem rewolucji informacyjnej, która swoim zasięgiem 
obejmuje już nie tylko ludzi, ale również całe ich otoczenie, stawiając na jednej szali świat 
ożywiony i nieożywiony jako równoległe płaszczyzny stanowiące źródło informacji2.

 Proces wymiany informacji musi opierać się na trzech fundamentach, które 
umożliwiają bezpośredni przekaz pomiędzy dwoma przedmiotami. Pierwszym warun-
kiem jest nadajnik zaopatrzony w narzędzie, które umożliwia zebranie danych z otoczenia 
i  przekazanie ich dalej. Zaliczyć można do nich np. czujniki samoczynnie rejestrujące 
zmieniające się warunki otoczenia. Również smartfony mogą pełnić funkcję nadajnika, 
gdzie proces pobierania informacji dokonuje się za sprawą przyciśnięcia na ekranie kon-
kretnej ikony, co urządzenie rejestruje jako polecenie. Drugim warunkiem jest obecność 
urządzenia, które będzie pełnić funkcję odbiorcy, jednocześnie przetwarzając otrzymaną 
informację i przekładając ją na konkretną reakcję. Nie tylko urządzenia mobilne mogą 
spełniać tę funkcję. Współczesne Smart Houses wyposażone w technologię M2M (Machi-
ne to Machine) zaimplementowały te rozwiązania do codziennych okołodomowych czyn-
ności, takich jak automatyczne otwieranie bramy czy zdalnie zasuwane żaluzje. Ostatnim 
czynnikiem warunkującym skuteczną wymianę informacji jest dostępność nośnika, który 
umożliwi jej przepływ. Do najbardziej popularnych, a zarazem najpowszechniej stoso-
wanych należy Bluetooth i WiFi, z których korzysta większość użytkowników urządzeń 
przenośnych3. Powszechność urządzeń sterujących, które można wykorzystać w proce-
sie kojarzenia sprzętu, daje wiele możliwości. Mnogość oprogramowań i aplikacji, które 
niemal od początku do końca przeprowadzają użytkownika przez ten proces, sprawia, że 
coraz więcej osób jest zainteresowanych używaniem smartfona jako intuicyjnego pane-
lu sterowania mieszkaniem. Pragmatyczne ujęcie idei funkcjonowania Internetu Rzeczy 
i sprowadzanie nowoczesnych rozwiązań do poziomu potrzeb konsumenckich otwiera 
furtkę do dalszego rozwoju i ekspansji nowoczesnych rozwiązań na szerszą niż domowa 
skalę4.

 Koncepcja Internet of Things sprowadza się do trzech obszarów, które stanowią 
o jej ogromnym zasięgu i znaczeniu, jakie odgrywa w procesie budowania sieci kontaktów 
w dobie XXI wieku.

1 K. Ashton, That „Internet of Things” Thing, http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 
[dostęp: 04.06.2016].
2 Internet Rzeczy w Polsce. Raport, http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet
-Rzeczy-w-Polsce.pdf [dostęp: 04.06.2016].
3 Ibidem.
4 O.Vermesan, P. Friess Internet of Things — From Research and Innovation to Market , Aalborg 
2014, s. 11-13.

 Zasady Anytime, Anyplace i Anything podkreślają łatwość komunikacji za po-
mocą sieci zarówno w relacji człowiek-urządzenie, jak i urządzenie-urządzenie. Zwracają 
uwagę na to, że wszystkie skorelowane ze sobą przedmioty działają na zasadzie systemu 
naczyń połączonych, wzajemnie na siebie oddziałując i wywołując pożądane reakcje5. 
Trudno nie zwrócić jednak uwagi na bezpośrednie znaczenie tychże słów odnoszących 
się do nieograniczonego zasięgu przestrzeni internetowej. Jak duży jest ten zasięg i w jaki 
sposób przekłada się na zyski?

 Według raportu Cisco’s Internet of Things Group do 2030 roku ponad 50 mi-
liardów urządzeń będzie podłączonych do sieci, podczas gdy cała populacja ludzi liczyć 
będzie 7,6 miliarda osób6. Wynika z tego, że na jedną osobę przypadać będzie ponad 6 
urządzeń z dostępem do Internetu. Jednocześnie, jak podaje Worldwide Internet of Things 
Forecast, 2015–2020, za cztery lata wartość całego rynku IoT sięgnie 1,07 bln USD.7 Inter-
net Rzeczy stanie się niezbędny w procesie komunikacji oraz pozyskiwania danych z oto-
czenia. Funkcjonowanie w nowej rzeczywistości będzie wymuszało konieczność zaada-

5 A. Brachman, Raport Obserwatorium ICT, Internet Przedmiotów, http://obserwatoriumict.pl/
site/assets/files/1059/internet_of_things.pdf [dostęp: 04.06.2016].
6 D. Evans The Internet of Things How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, 
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf [dostęp: 
04.06.2016].
7 Internet rzeczy? To nie to, co myślisz…, http://www.forbes.pl/czym-jest-internet-rzeczy-,arty-
kuly,195983,1,1.html [dostęp: 04.06.2016].

W dowolnym momencie  
(AnyTIME)

W dowolnym miejscu 
 (AnyPLACE) 

W dowolnej relacji 
(AnyTHING)

w nocy przy komputerze między komputerami

w dzień  
wewnątrz, ale z dala od 
komputera

człowiek-człowiek 
(bez komputera)

w ruchu w ruchu maszyna-maszyna

w środku i na zewnątrz na zewnątrz człowiek-maszyna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport Obserwatorium ICT, Internet Przedmiotów, 
http://obserwatoriumict.pl/site/assets/files/1059/internet_of_things.pdf [dostęp: 04.06.2016].

Tabela 1. Podział komunikacji w Internet of Things
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ptowania nowych rozwiązań, które zyskają miano standardów. Zastosowanie M2M będzie 
niosło zarówno korzyści, jak i zagrożenia w niemal każdej branży8. Nowa forma Internetu 
zyska ogromny wpływ także na warunki gospodarowania, stawiając na piedestale wartości 
przede wszystkim dostęp do informacji, pogłębiając zjawisko cyfryzacji i otwierając drogę 
nowym formom rynku wirtualnego9.

Wykorzystywanie potencjału Internet of Things w procesie budowania inteligentnego 
miasta

 Jednym z obszarów zastosowań koncepcji IoT jest tworzenie infrastruktury mia-
sta na podstawie inteligentnych rozwiązań. Przestrzeń miejska ulega modyfikacji i zmie-
nia się wraz ze zmieniającym się społeczeństwem. Robert E. Park twierdzi, że miasto jest 
produktem natury, zwłaszcza zaś natury ludzkiej10. Znaczący wpływ czynnika ludzkiego 
na tworzenie swoistej kultury miasta powoduje, że rozwijające się społeczeństwo doby cy-
frowej zmieni dotychczas znany kształt miast, przeobrażając je i dostosowując do swoich 
potrzeb oraz stylu życia. Rozumiejąc pojęcie „infrastruktury” jako jeden z podsystemów 
systemu społecznego, którego zadaniem jest zapewnienie podstawowych warunków rozwoju 
pozostałych podsystemów oraz systemu jako całości11 wywnioskować można, iż jest ona 
fundamentem dobrze funkcjonującego miasta. Idea Internetu Rzeczy zaczęła być rozpa-
trywana, jako szansa na poprawienie jakości życia mieszkańców dużych aglomeracji. Au-
tomatyzacja procesów i tworzenie inteligentnych przestrzeni mających na celu usprawnie-
nie jakości infrastruktury zaczyna być stosowana na coraz szerszą skalę i z coraz lepszym 
skutkiem.

Inteligentne środowisko

 Automatyzacja systemów monitorowania otoczenia pozwala na szybszą reakcję 
i podjęcie odpowiednich kroków w przypadku wystąpienia zagrożenia. W miastach coraz 
częściej wprowadzane są systemy kontroli jakości powietrza czy systemy przeciwpożaro-
we, które w wypadku zagrożenia same kontaktują się z odpowiednimi służbami. Rozbu-
dowana sieć sensorów zamontowanych na całym obszarze miasta pozwala na zbieranie 
informacji dotyczących warunków pogodowych i przewidzianych anomalii, dzięki czemu 
czas reakcji jest skracany do minimum, co jest niezwykle ważne w przypadku wystąpienia 
ryzyka. System monitorowania zagrożeń pozwala na wczesne przygotowanie się do sytu-
acji w przypadku jej nieuchronności. Prewencyjna postawa pozwala nie tylko dbać o bez-
pieczeństwo mieszkańców, ale również chronić miasto przed niepotrzebnymi kosztami 
związanymi z pojawieniem się sytuacji, której można było uniknąć.
Inteligentna gospodarka wodna i systemy energetyczne

8 Raymond James & Associates, The Internet of Things – A Study in Hyde, Reality, Disruption, and 
Growth, s. 3., http://www.vidyo.com/wp-content/uploads/The-Internet-of-Things-A-Study-in-Hy-
pe-Reality-Disruption-and-Growt....pdf [dostęp: 05.06.2016].
9 Szpringer W., E-commerce, e-banking. Wyzwania globalizacji, Warszawa 2002, s. 32.
10 Paszkowski Z., Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współ-
czesną, Kraków 2011, s 15.
11 Ratajczak M., Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 2000, z. 4 s. 83.

 Zautomatyzowanie procesu zarządzania gospodarką wodną pomaga w racjona-
lizacji dostępnych zasobów oraz bieżącej kontroli ich zużycia. Zastosowanie sieci czujni-
ków dokonujących pomiaru jakości wody, stanu systemów wodociągowych, żyzności gleb 
i  terenów zielonych pozwala na efektywne i mądre zarządzanie zasobami naturalnymi 
w  przestrzeni miejskiej. Ośrodki miejskie w miarę swojego rozrostu wykazują rosnące 
zapotrzebowanie na energię. W ramach IoT stosuje się wiele rozwiązań, które odgrywają 
znaczną rolę w procesie zarządzania mediami. Monitoring zużycia energii oraz źródeł jej 
pozyskiwania jest możliwy dzięki sieci połączeń pomiędzy urządzeniami dokonującymi 
pomiaru a tymi, które zdobyte dane interpretują. W miastach coraz częściej wprowadzane 
są systemy smart grid i smart energy, które pozwalają na optymalizację ilości dostarcza-
nej energii, poprzez dzielenie się nią pomiędzy mieszkańcami miasta. System kompute-
rowy pozwala na porozumiewanie się ze sobą i udostępnianie energii do miejsc, w któ-
rych aktualnie jej brakuje. Wdrożenie w system gospodarowania inteligentnych sposobów 
pomiaru ma znaczący wpływ na jakość prognoz dotyczących zużycia energii i pomaga 
w upłynnieniu procesu dostarczania jej na cały obszar12.

Inteligentny transport

 Stworzenie inteligentnej sieci transportowej jest dla dużych miast sporym wy-
zwaniem. Metodę M2M coraz częściej stosuje się do pomocy w walce z zatłoczonymi 
ulicami, niesprawnościami w ruchu drogowym czy problemami technicznymi wpływają-
cymi na jakość poruszania się po mieście. System kamer i czujników rozlokowanych przy 
najbardziej uczęszczanych drogach pomaga w eliminowaniu korków w przypadku, gdy 
dany odcinek jest nieprzejezdny. Kierowcy, otrzymując informację na smartfon lub inne 
urządzenie mobilne, zostają przekierowani na drogę alternatywną, dzięki czemu płynność 
w ruchu drogowym zostaje zachowana. Internet of Things wchodzi również w sferę opty-
malizacji przewozów osobowych i organizacji transportu. Kontrola przewozu materiałów 
niebezpiecznych lub delikatnych pozwala na uniknięcie niebezpiecznych sytuacji, które 
mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego13.
Wdrażanie automatycznych systemów i zaawansowanych procesów w obszary strategicz-
ne dla funkcjonowania miasta jest szansą na zbudowanie bezpiecznej i nowoczesnej infra-
struktury. Rozbudowany system monitorowania i analizowania procesów zachodzących 
w przestrzeni miejskiej nie tylko podnosi jakość życia mieszkańców, ale również pozwala 
na stały rozwój i podnoszenie atrakcyjności regionu. Inteligentne mieszkania, inteligent-
ne sieci zdrowia, inteligentne społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa tworzą klimat 
otoczenia, wpływając na jego jakość i warunkując kierunki jego rozwoju. Zręczne wyko-
rzystywanie możliwości, które otwiera przed nami Internet of Things, jest coraz bardziej 
powszechne i okazuje się lukratywnym rozwiązaniem w procesie budowania marki mia-
sta, które jest miastem bezpiecznym, zasobnym, inteligentnym14.

12 A. Węglarz, P. Pietraczyk, M. Wielomska , Inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem 
energii, Warszawa 2011, s. 7.
13  J. Bach-Głowińska, Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności, Warszawa 2014, s. 
217.
14  Internet Rzeczy w Polsce. Raport, op. cit.
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Internet of Things — szanse, zagrożenia i kierunki rozwoju

 Idea smart city zyskała grono zwolenników na całym świecie. Stworzenie samo-
wystarczalnego miasta, które dba o swoich mieszkańców i posiada ogromny potencjał 
konkurencyjny, stanowi wzór i inspirację do implementowania nowych rozwiązań w pro-
cesy zarządzania miastem. Jednakże Internet Rzeczy, jako samodzielna koncepcja, oprócz 
wielu drzwi, które otwiera, w przestrzeni publicznej budzi również niepewność i niechęć. 
Niepodważalną mocną stroną całej idei jest upatrywanie w niej szansy na podniesienie 
jakości życia społeczeństwa. Zastosowanie technologii M2M na własny użytek nie tylko 
pozwala zaoszczędzić czas, ale również odciąża nas od wykonywania czynności schema-
tycznych i powtarzalnych, które mogą być wykonywane automatycznie, bez konieczno-
ści ingerencji człowieka. W dobie XXI wieku, kiedy pojęcie „czas wolny” zdaje się coraz 
bardziej obce i abstrakcyjne, perspektywa bycia wyręczonym w obowiązkach domowych 
przez maszynę jest niezwykle interesująca.
 
 Wpływ automatyzacji na życie społeczeństwa jest widoczny nie tylko na pozio-
mie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, ale również w szerszym ujęciu całe-
go systemu gospodarczego. Rozwój Internetu to szansa na powstawanie nowych i rozwija-
nie się już istniejących przedsiębiorstw, z tym że kierunek ich rozwoju będzie skierowany 
raczej w stronę „nowego” niż „tradycyjnego” ujęcia gospodarki15. Jednym z dwunastu fi-
larów, na których opiera się innowacyjna gospodarka, jest zaawansowanie technologiczne 
stanowiące dziewiąty filar w międzynarodowym rankingu konkurencyjności stworzonym 
przez World Economic Forum. Poruszenie kwestii dostępu do Internetu zwraca uwagę na 
jego ogromną rolę w procesie budowania konkurencyjności gospodarki16. Innowacyjne 
przedsiębiorstwa to motor rozwojowy państw, które mają aspiracje do konkurowania swo-
imi usługami na rynku międzynarodowym. Dla owych przedsiębiorstw istnienie Internet 
of Things rodzi spore oszczędności. Automatyzacja usprawnia procesy związane z zama-
wianiem towarów, kontaktem z klientami, czy wyszukiwaniem partnerów biznesowych. 
Unikanie dodatkowych kosztów daje możliwość wykorzystania zaoszczędzonych środ-
ków na aktualizację oprogramowania, czy unowocześnienie systemów, których jakość 
świadczy o poziomie zaawansowania przedsiębiorstwa17.
 Internet Rzeczy, przy całej swej użyteczności, nie jest pozbawiony także słabych 
stron. Wdrażanie nowoczesnych procesów jest wyzwaniem zarówno z technicznego, jak 
i  społecznego punktu widzenia18. Konieczność dostosowania zaplecza technicznego do 
wymagań systemowych może w początkowej fazie rodzić spore koszty. Również kwestia 
związana z przechowywaniem danych może okazać się kłopotliwa. Konieczność zabez-

15 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno 
– Społecznego i Komitetu Regionów, Internet przedmiotów — plan działań dla Europy, Bruksela 
18.06.2009, KOM(2009) 278, s. 2–3.
16 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankin-
gs/ [dostęp: 05.06.2016].
17 Z. J. Klonowski, Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i wła-
ściwości funkcjonalne, Wrocław 2004, s. 5-6.
18 F. Mattern, C. Floerkemeier, From the Internet of Computers to the Internet of Things, Zurych 
2010, s. 1.

pieczenia wszystkich generowanych informacji wymaga stworzenia obszernej i  skom-
plikowanej bazy danych, która będzie wydajna i bezpieczna. Oprócz ograniczeń natury 
technicznej także stosunek społeczeństwa do nieznanych wcześniej procesów jest proble-
matyczny, szczególnie w krajach, które dopiero stawiają pierwsze kroki w świecie wszech-
obecnego Internetu. Brak zaufania determinowany lękiem przed niekontrolowanym 
wyciekiem osobistych danych jest barierą na drodze do pełnego wykorzystania całego 
potencjału drzemiącego w IoT. Zrzekając się części swojej prywatności, użytkownik zy-
skuje możliwość dostępu do interesujących go informacji, jednakże nie zawsze zdaje sobie 
sprawę, że raz kliknięta ikona „I accept” stanowi pewnego rodzaju długoterminowe zobo-
wiązanie na cały okres korzystania z aplikacji. Kluczowym zadaniem, jakie stoi na drodze 
rozwoju koncepcji Internetu Rzeczy jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom sieci 
oraz zbudowanie w nich świadomości, iż przepływ informacji na linii przedmiot-urzą-
dzenie służy do podnoszenia komfortu i wygody, nie jest zaś narzędziem do inwigilacji 
i kontrolowania19. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie ze zdobyczy techniki jest naj-
istotniejszą rzeczą, jaką konsument może zrobić, by przyczynić się do budowania bez-
piecznej przestrzeni IoT.

Zakończenie

 Postęp cywilizacyjny sprawił, że ludzkość wkroczyła w kolejny etap rozwoju, 
w którym integracja z otoczeniem nabiera zupełnie nowego znaczenia. Tryb życia spo-
łeczeństwa uległ zmianie, popychając je w stronę zbiorowości nastawionej coraz częściej 
na konsumpcjonizm i coraz bardziej zabieganej. Wykorzystanie Internetu Rzeczy, jako 
narzędzia ułatwiającego życie w sposób zupełnie dosłowny, redukuje konieczność bezpo-
średniej ingerencji człowieka w czynności, które mają służyć zaspokojeniu jego własnych 
potrzeb. Zastępowanie czynnika ludzkiego przez maszynę zwraca uwagę na skalę zjawi-
ska, jakim jest powszechna komputeryzacja. Nie sposób jest jednak walczyć z postępem 
cywilizacyjnym i nie sposób pozostawać hermetycznie zamkniętym na wszelkie zmiany 
dokonujące się za sprawą nowych technologii. Kluczem do zachowania równowagi i za-
pewnienia bezpiecznego Internet of Things jest odpowiedzialna edukacja informatyczna, 
która przed społeczeństwem otworzy nowe drzwi i da szansę do pełnego wykorzysta-
nia potencjału, jaki drzemie w IoT. Ciągły rozwój społeczno-gospodarczy jest podstawą 
prawidłowego funkcjonowania konkurencyjnej gospodarki. Inteligentne miasta nie tyl-
ko podnoszą atrakcyjność kraju, ale przede wszystkim stanowią atrakcyjne miejsce do 
życia dla jego mieszkańców. Umiejętne wykorzystanie możliwości, które otwiera przed 
nami cyfrowy rynek, daje szansę współtworzenia przestrzeni miejskiej z silnym graczem 
u boku. Identyfikacja potrzeb mieszkańców oraz odnalezienie źródła zaistniałych proble-
mów jest o wiele prostsze, gdy część pracy przenieść można na barki sztucznej inteligencji. 
Doba informacyjna i towarzysząca jej powszechna automatyzacja sprawia, że przestrzeń 
Internetu Rzeczy staje się jednym z głównych budulców nowej epoki. Zawiązanie z nim 
partnerskich relacji jest pierwszym krokiem w przyszłość, a ta zaskoczy nas lada dzień.

19 E. M. Kwiatkowska., Rozwój Internetu rzeczy- szanse i zagrożenia, “Internetowy Kwartalnik 
Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, nr 8, s. 68-70, http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/22/pdf/60.
pdf [dostęp: 05.06.2016 ].



36 37

Tradycyjny marketing mówi do ludzi. Content marketing z nimi rozmawia.
Doug Kessler

Wprowadzenie

 Współczesny świat oparty jest na nowoczesnych technologiach, których obec-
ność można zaobserwować praktycznie na każdym kroku. Wraz z ich dynamicznym roz-
wojem oraz rozpowszechnianiem wiele dziedzin życia ludzkiego uległo zrewolucjonizo-
waniu. Szczególną rolę w zachodzących zmianach odegrał rozwój fenomenu, jakim jest 
Internet. Medium to należy obecnie postrzegać jako integralną część rzeczywistości. Dla 
Pokolenia C, a więc osób, które wychowały się w rozkwicie nowych technologii, połącze-
nie z Internetem jest kwestią podstawową, bez której nie wyobrażają sobie codziennego 
funkcjonowania. Ich styl życia najtrafniej opisują słowa: połączenie, komunikacja, zmiana 
(Connect, Communicate, Change). Chcąc dokonać charakterystyki tej grupy w sposób bar-
dziej dosadny, można by posłużyć się określeniem „pokolenia click”1.
 
 Szeroko dostępny Internet jest dziś kluczowym nośnikiem najróżniejszych infor-
macji, zasobów i usług. Globalna sieć wykorzystywana jest zarówno w celach prywatnych, 
publicznych, rządowych, naukowych, jak i biznesowych. Swoje zastosowanie znajduje 
także w działaniach marketingowych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie koncep-
cji content marketingu (marketing treści, marketing zorientowany na treść) jako współ-
czesnej strategii marketingowej prowadzonej w Internecie, będącej odpowiedzią na zmie-
niające się trendy w zachowaniach konsumenckich. Tezę pracy stanowi stwierdzenie, że 
w świecie wszechobecnej reklamy i dostępu do Internetu tradycyjne narzędzia marketin-
gowe oparte na jednostronnym przekazie reklamowym tracą na znaczeniu i skuteczności, 
ustępując w coraz większej mierze nowoczesnym formom, nastawionym na komunikację 

1 B. Stawarz, Content Marketing, [w:] E-marketing. Współczesne trendy, red. P. Sala, J. Królewski 
,-Warszawa 2016, s. 255.

Anna Czarnik

Content marketing jako 
nowoczesne podejście do strategii 
marketingowej  
w Internecie
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pomiędzy firmą a potencjalnymi klientami i nawiązywanie z nimi długofalowych relacji. 
Content marketing jest tą formą reklamy internetowej, która poprzez tworzenie i dystry-
bucję wartościowych treści dla odbiorców pozwala na zdobywanie ich zainteresowania 
i pobudzanie zaangażowania, co w sposób wymierny przekłada się zarówno na korzyści 
wizerunkowe, jak i sprzedażowe dla marek.

Tradycyjny marketing kontra e-marketing.

 Powszechnie uznana definicja marketingu, wprowadzona przez jednego z czoło-
wych ekspertów z tego zakresu, Philipa Kotlera, określa marketing jako proces społeczny 
i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pra-
gną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów2. 
Marketing można zatem nazwać sztuką kształtowania i zaspokajania potrzeb klienta przy 
równoczesnym zapewnieniu zysku dla przedsiębiorstwa.

 W erze nowych mediów dużego znaczenia nabrał tzw. e-marketing, definiowa-
ny przez tego samego badacza jako zespół działań przedsiębiorstwa — prowadzonych za 
pośrednictwem Internetu — zmierzających do promowania, sprzedawania produktów 
i usług oraz tworzenia relacji z klientem. Stanowi on zatem wzbogacenie dwóch z czterech 
elementów składowych marketingu mix — promocji i dystrybucji — o nowe kanały do-
tarcia do konsumenta, a także poszerzone możliwości i sposoby budowania z nim relacji3.
 
 W odpowiedzi na popularyzację Internetu w branży marketingu z jednej stro-
ny podjęto działania mające na celu zaadaptowanie sprawdzonych, klasycznych narzędzi 
marketingowych do współczesnych warunków funkcjonowania, z drugiej natomiast za-
częto tworzyć nowe koncepcje, wpisujące się w szeroko rozumiane zjawisko wirtualizacji 
marketingu4. Jedną z nowoczesnych strategii związanych z przenoszeniem aktywności 
marketingowych do przestrzeni wirtualnej stał się content marketing, czyli marketing tre-
ści.
 W realiach XXI wieku marketing oparty na jednostronnym przekazie i nachalnej, 
masowej reklamie traci rację bytu. Według badań prowadzonych cyklicznie od 2009 roku 
przez dom mediowy OMD poziom zdenerwowania widzów reklamami charakteryzuje 
utrzymujący się trend wzrostowy5. Respondenci, odpowiadając w skali 0-10 na pytanie: 
w jakim stopniu przeszkadzała Państwu reklama, z którą zetknęli się Państwo w różnych 
mediach w ostatnim tygodniu? rok do roku wykazują coraz większe znużenie i irytację 
wynikające z kontaktu z reklamami6. W 2014 roku Wskaźnik Irytacji Reklamą znajdował 

2 ABC Ekonomii, http://www.abc-ekonomii.net.pl/s/definicja_marketingu_wg_kotlera.html  
[dostęp: 12.04.2016].
3 M. Dziekoński, Marketing 3.0., [w:] E-marketing. Współczesne trendy, red. P. Sala, J. Królewski, 
Warszawa 2016, s. 19.
4 G. Mazurek Wirtualizacja marketingu — konceptualizacja, [w:] Wirtualizacja: problemy, wyzwa-
nia, skutki, red. L. Zacher, Warszawa 2013, s. 266.
5 Polacy mają dość reklam, http://omd.pl/wskaznik-irytacji-reklama-bardzo-wysoki-ale-na-stabil-
nym-poziomie/ [dostęp: 10.05.2016].
6 J. Bandera-Sikorska , Reklamy coraz bardziej irytują Polaków, „Harvard Business Review” http://

się na poziomie 6, co należy interpretować jako średni poziom irytacji. Analizując wyniki 
badania na przestrzeni ostatnich lat, należy w dłuższej perspektywie oczekiwać przyrostu 
tego wskaźnika. Stały trend pozwala przypuszczać, iż konwencjonalne reklamy będą sta-
wały się coraz bardziej uciążliwe dla odbiorców. Niewykluczone jest także to, że praktyka 
unikania przez widzów męczących, drażniących komunikatów reklamowych stanie się 
powszechna.

 Powyższa sytuacja w żadnej mierze nie jest pożądana przez reklamodawców, 
którzy na działania marketingowe, mające na celu dotarcie z komunikatem do potencjal-
nych klientów oraz kształtowanie odpowiedniego wizerunku firmy w mediach, przezna-
czają nieraz wielomilionowe budżety. Aby zapewnić skuteczność reklam prezentowanych 
w Internecie, niezbędne okazuje się dostrzeżenie i postawienie potrzeb internauty na 
pierwszym miejscu. Nowy marketing, wykorzystujący narzędzia online, otwiera szerokie 
możliwości walki o konsumenta. Za sprawą rozwoju i wzrostu znaczenia Internetu do-
konała się bowiem znacząca zmiana w procesie podejmowania decyzji zakupowych. Na 
podstawie zaobserwowanych modyfikacji w modelu zachowań konsumenta istniejący do-
tychczas trójelementowy schemat procesu decyzyjnego został uzupełniony o dodatkowy 
etap określany jako Zerowy Moment Prawdy (Zero Moment of Truth)7, co doprowadziło 
do powstania nowego wzorca zakupowego zgodnego z realiami XXI wieku.

 Klasyczny wzorzec procesu zakupowego obejmował fazy takie jak Bodziec, 
Pierwszy Moment Prawdy oraz Drugi Moment Prawdy8. Bodźcem skłaniającym do zaan-
gażowania się w proces zakupowy może być przykładowo komunikat reklamowy, z którego 
potencjalny klient dowiaduje się o danym produkcie i jego cechach. Następnym punktem 
w kontakcie klienta z marką jest Pierwszy Moment Prawdy, czyli faktyczna decyzja doty-
cząca zakupu, następująca po pierwszym doświadczeniu klienta w chwili bezpośredniego 
spotkania z produktem i dokonaniu subiektywnej oceny jego jakości. Pozytywna decy-
zja pozwala na przejście do kolejnego etapu procesu określanego mianem Drugiej Chwili 
Prawdy. Jest to moment pojawiający w trakcie użytkowania produktu, dla którego decydu-
jące znaczenie mają nie zabiegi reklamowe czy wsparcie personelu, lecz sam produkt oraz 
jego właściwości. W Drugim Momencie Prawdy klient dostrzega wady i zalety produktu, 
dokonując jednocześnie weryfikacji słuszności podjętej decyzji zakupowej. Na tym etapie 
rozstrzyga się także opinia, jaką na temat produktu będzie prezentował klient9.

 Obserwując zmiany w sposobie podejmowania decyzji przez konsumentów do-
strzeżono znaczącą rolę jaką w tym procesie odgrywa Internet. Rozpowszechnienie tego 
medium sprawiło, że konsumenci mają nieograniczony dostęp do informacji, w tym rów-
nież do opinii, ocen i recenzji produktów i usług. Dynamiczne informowanie i rekomen-
dowanie produktów pomiędzy użytkownikami sieci doprowadziło do ewolucji procesu 

www.hbrp.pl/news.php?id=1044&amp%3Bt=reklamy-coraz-bardziej%5D [dostęp: 10.05.2016].
7  D. Meller., M. Miętkiewicz, Zero Moment of Truth — nowe wyzwanie dla zarządzania marketin-
gowego,  „Journal of Management and Finance” Sopot  2012, vol.2, s. 141.
8  AlterWeb, ZMOT — czy wiesz, co to jest Zero Moment of Truth?, http://alterweb.pl/-zmot-czy
-wiesz-co-to-jest-zero-moment-of-truth [dostęp: 11.05.16].
9 D. Meller, M. Miętkiewicz, op.cit., s. 140.
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zakupowego oraz wymusiło zdefiniowanie kolejnej Chwili Prawdy. W związku z powyż-
szym do klasycznego wzorca zakupowego wprowadzono dodatkowe stadium — Zerowy 
Moment Prawdy. Moment ten następuje pomiędzy stymulacją (Bodźcem) a faktycznym 
zakupem. Obejmuje on wyszukiwanie w sieci informacji i opinii o produkcie, który kon-
sument planuje nabyć oraz porównywanie go z konkurencyjnymi produktami10. Należy 
przyjąć, iż jeżeli reklamowany w tradycyjnym medium produkt jest pozytywnie oceniany 
przez użytkowników i korzystnie prezentuje się w zestawieniu z produktami konkurencyj-
nych marek, to najprawdopodobniej decyzja zakupowa zostanie podtrzymana.

 W dobie Internetu kluczem do pozyskiwania klientów i zwiększania sprzeda-
ży jest wykorzystanie możliwości, które oferuje Internet w taki sposób, aby w Zerowym 
Momencie Prawdy okazać się lepszym od konkurentów. Content marketing jest postrze-
gany jako jedna z metod, które pozwalają firmom „wygrać Zerowy Moment Prawdy”. Aby 
odnieść zwycięstwo, należy zadbać o trzy podstawowe filary: search, web i social media11. 
Pozycjonowanie marki przez wyszukiwarkę internetową, a także treści umieszczone na 
stronach WWW, do których prowadzi ona użytkowników, mają dziś ogromne znaczenie 
dla komunikacji z klientem oraz budowania pozytywnego wizerunku marki. Przy ogrom-
nej konkurencji niewystarczająca jest jednak publikacja zwykłych treści. Chcąc skutecznie 
przebić się przez obecny w Internecie szum informacyjny, firmy muszą oferować rzetelne, 
istotne i cenne treści, które zostaną docenione przez odbiorców. Przyciąganiu uwagi i pro-
wadzeniu dialogu z klientem za pomocą rozpowszechniania interesujących go treści służy 
content marketing.

Content is -King, czyli treść jest najważniejsza.

 Content marketing określany jest jako technika marketingowa koncentrująca się 
na tworzeniu i rozpowszechnianiu przydatnych i atrakcyjnych materiałów i informacji 
w celu pozyskiwania i zaangażowania wyraźnie zdefiniowanej grupy odbiorców docelo-
wych. Strategia ta służy zmotywowaniu potencjalnego klienta do podjęcia działań przy-
noszących zysk dla firmy. Podstawą content marketingu jest dialog z klientem i nawiąza-
nie relacji opartej na zaufaniu i wiarygodnym przekazie. Sonja Jefferson i Sharon Tanton 
wskazują, iż istota content marketingu wyraża się poprzez dostarczanie wartościowych 
treści dla konkretnego adresata, przy uwzględnieniu jego potrzeb i zainteresowań, w miej-
sce wiadomości zachęcających do zakupu12. Pod terminem content marketing należy ro-
zumieć tworzenie i dystrybucję wartościowej treści, przyciąganie uwagi oraz zdobywanie 
zaangażowania13. Marketing treści opiera się na przekonaniu, że najlepszą drogą do po-
zyskania zaufania i  lojalności klientów jest dostarczanie im fachowych, wiarygodnych, 
atrakcyjnych informacji. Właściwie opracowany content ma niezwykłą siłę oddziaływa-
nia. Stwarza możliwość realnego zaangażowania grupy docelowej i stworzenia z nią au-

10 B. Stawarz , Czym jest content marketing?, http://www.contentking.pl/blog/czym-jest-content-mar-
keting/ [dostęp: 12.05.2016].
11  B. Stawarz , Content Marketing, op.cit., s. 259.
12  S. Jefferson, S. Tanton, Valuable content marketing: how to make quality content the key to your 
business success, ,United Kingdom, USA, India 2013, s. 13.
13  B. Stawarz, Content Marketing, op.cit., s. 260.

tentycznej, otwartej, długofalowej relacji bazującej na dialogu i zasadach partnerstwa. 
Rozpowszechnianie unikatowych i rzetelnych informacji pomaga firmie uzyskać konku-
rencyjną pozycję i zbudować silny, zaufany rynek odbiorców14.

 Jako strategię tworzenia treści pożądanych przez klientów, content marketing 
przeciwstawiany jest tradycyjnej, a w praktyce często inwazyjnej reklamie, osaczającej od-
biorcę. Zaliczany jest on do tzw. inbound marketingu, a więc strategii marketingu „przy-
chodzącego”, który skupia się na działaniach mających na celu ułatwienie firmom bycie 
odnalezionym przez potencjalnych klientów w sieci. Ideą inbound marketingu jest zdanie 
się na aktywność odbiorców, przy jednoczesnym tworzeniu, udostępnianiu i pozycjono-
waniu unikatowych, interesujących treści ukierunkowanych na konkretnego adresata15. 
W swoich założeniach content marketing opiera się wyłącznie na działaniu perswazyj-
nym, zachęcającym konsumenta do interakcji i jego czynnego udziału w rozwoju marki. 
Marketingiem treści można nazwać zatem generowane i promowane przez markę infor-
macje, które w sposób subtelny i nieinwazyjny uświadamiają klientowi potrzebę skorzy-
stania z danej oferty.

 Jednym z najpoważniejszych wyzwań, jakie wiążą się z content marketingiem, 
jest poznanie i zrozumienie potrzeb odbiorców. Content marketing często określany jest 
jako sztuka identyfikowania oraz odczytywania potrzeb i oczekiwań danej grupy konsu-
menckiej a w konsekwencji ich zaspokojenia16. Punktem wyjścia do zaangażowania się 
w kampanię content marketingową powinno być zatem zdefiniowanie misji firmy oraz 
sprecyzowanie grupy docelowej. Ważnym etapem jest stworzenie persony, czyli modelu 
potencjalnego odbiorcy. Dane potrzebne do budowania persony mogą być pozyskiwane 
drogą ankietowania, wywiadów, czy testów użyteczności. Persona budowana jest poprzez 
analizę i łączenie zebranych informacji z danymi demograficznymi grupy docelowej. 
Z uwagi na fakt, iż modelowa persona stanowi zbiór wielu różnorodnych informacji, czę-
sto nie jest możliwe ujęcie całej grupy w ramach jednego modelu. W praktyce tworzonych 
jest od dwóch do nawet sześciu person zakupowych17.

 Persona w content marketingu jest niezbędna dla uzyskania pełnego obrazu od-
biorcy i zrozumienia jego potrzeb, dlatego powinna być opracowywana z jak największą 
dbałością o detale. W budowie persony pomocne będą pytania: 

1.  Kim ona/on jest? Jakie ma pasje, czym się zajmuje w życiu?
2. Jakie są jej/jego potrzeby? Jakich informacji, porad potrzebuje? Czego szuka w Inter-
necie?
3. Dlaczego ona/on interesuje się naszą marką? Jakich unikalnych wartości może dostar-
czy personie moja firma? Jak mogę zdobyć jej/jego zainteresowanie?

14  W. Świeczak, Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukow-
ych, „Marketing i Rynek”, Warszawa 2013, vol. 20, s. 18.
15  Tarczydło B., Inbound marketing w budowaniu wizerunku marki w sieci. Studium przypadku, 
„Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, Szczecin 2015, nr 39, s. 34.
16  W. Świeczak, op. cit. s.18.
17  B. Stawarz, Content Marketing, op.cit., s. 259.
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4. Jaką unikalną wartość oferuję? Co wyróżnia Cię na tle konkurencji i w jaki sposób ko-
munikujesz to personie? 18

 Należy podkreślić, iż strategia content marketingowa nie zrealizuje swoich celów, 
jeśli nie będzie tworzona z myślą o jasno zdefiniowanej grupie docelowej. Budowa profilu 
persony zakupowej jest pierwszym krokiem na drodze do skutecznej komunikacji z od-
biorcą. Mając wiedzę, do jakiego typu konsumentów marka chce docierać, w kolejnym 
etapie decyduje ona jakim rodzajem oraz jaką tematyką treści będzie dążyć do pozyskania 
klientów oraz budowania ich zaufania i zaangażowania.

 Treści tworzone przez markę są podstawą content marketingu. Aby przynosi-
ły pożądane efekty, powinny być one dopasowane do branży i grupy docelowej. Jednym 
ze sposobów na zainteresowanie odbiorców marką publikowaną treścią jest skoncentro-
wanie się na walorze edukacyjnym poprzez dostarczanie przydatnych, wartościowych 
merytorycznie informacji, np. umożliwiających rozwiązanie konkretnego problemu, czy 
będących odpowiedzią na nurtujące pytanie. Przykładem może być prowadzenie przez 
firmę sprzedającą suplementy diety bloga z poradami żywieniowymi. Poprzez dzielenie 
się specjalistyczną wiedzą firma zyskuje w oczach odbiorców pozycję wiarygodnego eks-
perta w danej branży18.

 Obok chęci zdobycia określonej wiedzy uwagę odbiorców mogą przyciągać także 
treści wywołujące emocje. Zdaniem kanadyjskiego neurologa — Donalda Calne’a, funda-
mentalna różnica między emocją a rozumem jest taka, że emocja prowadzi do działania, 
a rozum do wnioskowania19. Decyzje zakupowe wielokrotnie podyktowane są emocjami, 
dlatego skuteczny content marketing powinien być ukierunkowany na ich generowanie. 
Budowanie skojarzeń z marką pozwala firmie ponadto wyróżnić się na tle konkurencji.

 Jedną z technik wywoływania u odbiorców określonych emocji jest tworzenie 
wokół marki ciekawej historii, tzw. storytelling. Storytelling, a więc opowiadanie angażu-
jących historii o markach i ich produktach, jest obecnie jednym z najpopularniejszych 
trendów wśród metod pozyskiwania klientów. Dobrze opowiedziana historia wywołuje 
w odbiorcach poczucie identyfikacji z jej bohaterami oraz chęć bycia jej częścią, np. po-
przez dołączenie do społeczności użytkowników danej marki. Przykładem firmy, która 
skutecznie posługuje się metodą storytellingu, jest amerykański koncern Apple. Historie 
o jego produktach, opowiadane przez jednego z założycieli spółki, Steve’a Jobsa, niewąt-
pliwie przyczyniły się do zbudowania marketingowej potęgi marki20. Sztuką jest umiejętne 
połączenie dawki wiedzy, emocji i doświadczeń w przekazie content marketingowym.

 Content marketing w swoim założeniu koncentruje się na konwertowaniu per-

18  Co to jest content marketing?, https://b2b-marketing.pl/2012/03/20/content-marketing/ [dostęp: 
15.05.2016].
19  A. Skwierzyńska, Emocje w content marketingu, https://www.they.pl/blog/content-marketing/emo-
cje-w-content-marketingu/ [dostęp: 13.05.2016].
20 Storytelling w content marketingu — porywająca moc narracji, https://www.whitepress.pl/baza
-wiedzy/80/storytelling-w-content-marketingu-–-porywajaca-moc-narracji [dostęp: 13.05.2016].

sony zakupowej na właściwego klienta marki. Budowanie treści w pierwszej kolejności 
pozwala na przyciąganie uwagi klienta, by w następnych krokach móc doprowadzić do 
przekształcenia zaangażowanego odbiorcy w klienta. Strategia content marketingowa 
obejmuje trzy etapy przygotowania odbiorcy do dokonania zakupu21.

 Pierwszy krok to nawiązanie kontaktu. Na tym etapie działania content marke-
tingowe mają dążyć do zapewnienia marce rozpoznawalności wśród przedstawicieli grupy 
docelowej. Celem jest namówienie potencjalnych klientów do konwersji, a więc pozosta-
wienia danych kontaktowych w firmowej bazie, zamówienia subskrypcji, czy dokonania 
pobrań treści. Proces ten określany jest jako tzw. lead generation, czyli pozyskiwanie od-
biorców wykazujących zainteresowanie marką22.

 W drugiej fazie następuje budowanie zaangażowania odbiorców poprzez kiero-
wanie do nich odpowiednich treści. Narzędzia analityki internetowej monitorujące za-
chowanie potencjalnych klientów pozwalają określić poziom zaangażowania odbiorców 
i zweryfikować ich gotowość do zakupu produktu. Na tym etapie ma miejsce tzw. lead qu-
alification, a więc ocena, czy dany odbiorca może zostać zakwalifikowany do grupy MQL 
(Marketing Qualified Lead), czyli potencjalnych kupujących, do których warto kierować 
dalsze działania marketingowe23.

 Finalny etap stanowi przedstawienie zachęty do zakupu, która przyjmuje formę 
kierowanych do potencjalnych konsumentów informacji o usługach i produktach marki 
zawierających konkretne oferty sprzedażowe. Kluczowy dla tego kroku jest odpowiedni 
dobór momentu zaprezentowania oferty, który nie powinien nastąpić zbyt szybko, by nie 
zniechęcić odbiorcy oraz nie doprowadzić do utraty wiarygodności firmy w jego oczach24.

 Decydując się na wdrożenie działań content marketingowych, niezbędne jest 
opracowanie strategii i określenie zadań, jakie mają one realizować. Dzięki wyznaczeniu 
sprecyzowanych, mierzalnych celów biznesowych możliwa będzie weryfikacja skutecz-
ności kampanii content marketingowej. Poprzez porównywanie osiągniętych rezultatów 
z założonymi wcześniej kluczowymi wskaźnikami efektywności KPI (Key Performance In-
dicators) marketerzy są w stanie ocenić, czy prowadzona kampania przynosi oczekiwane 
rezultaty. Wskaźniki te stanowią obiektywne źródło wiedzy o postępach, kosztach i jako-
ści realizowanego planu. Przykładem KPI w content marketingu może być  liczba osób, 
które zapisały się do newslettera, liczba unikalnych wizyt, czy też średni czas przebywania 
na stronie25. Jasne zdefiniowanie priorytetów marki jest fundamentem do planowania i re-
alizacji wszelkiego typu działań związanych z content marketingiem.

21 Praktyczny przewodnik po content marketingu, http://www.thenets.pl/content-marketing-ebook/, 
[dostęp: 15.05.2016],, s. 30-34.
22  Ibidem.
23  Ibidem.
24  Ibidem.
25 D. Kowalczyk, Strategia content marketingowa — od czego zacząć?, http://www.damiankowalczyk.
pl/2014/05/strategia-content-marketingowa-od-czego.html#.Vzb3uRGNL-U [dostęp: 15.05.2016].
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Narzędzia i kanały dystrybucji oraz korzyści płynące z marketingu treści.

 Po wyznaczeniu profilu docelowego odbiorcy oraz zdefiniowaniu celów strate-
gicznych content marketingu kolejnym ważnym elementem jest dobór kanałów komuni-
kacji z odbiorcą. Zasadniczym miejscem komunikacji w marketingu treści jest Internet. 
Jest on bowiem tym medium, które stwarza możliwość indywidualizacji usług, produktów 
oraz komunikacji marketingowej, a także ułatwia kontakt z wyselekcjonowaną grupą lu-
dzi26.
 Wartościowe treści, których celem jest przyciągnięcie uwagi potencjalnych klien-
tów oraz pozyskanie ich przychylności i lojalności względem marki, mogą przybierać róż-
norodne formy. Do najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w marketingu treści 
należą m.in.:

- social media,
- artykuły eksperckie,
- newslettery,
- studium przypadku (case studies),
- blogi,
- poradniki, raporty,
- webinaria, 
- materiały wideo,
- eBooki27.

 Wdrażając marketing treści, firmy nie muszą ani ograniczać się tylko do jednej 
formy, ani też wprowadzać wszystkich wyżej wymienionych metod. Każda z nich ma swo-
je zalety i wady, różnorodne bariery wejścia, inaczej ukierunkowany potencjał odbiorcy, 
a także oferuje odmienne korzyści uzależnione od potrzeb skoncentrowanej grupy doce-
lowej. Należy mieć świadomość, iż odbiorcy treści korzystają z wielu różnych platform 
i reprezentują odmienne preferencje. Do niektórych silniej przemawia tekst, na drugich 
skuteczniej działa komunikat w formie graficznej. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, 
iż inną formę mogą preferować klienci indywidualni, a inną klienci biznesowi28. Wybie-
rając kanały dystrybucji treści istotnym czynnikiem warunkującym decyzję, powinny być 
nawyki, przyzwyczajenia oraz preferencje przedstawicieli grupy docelowej. Dobór narzę-
dzi należy uzależnić od specyfiki branży oraz czynników takich jak miejsca, w jakich naj-
więcej czasu spędza grupa docelowych odbiorców, charakter informacji, jakich poszukuje, 
czy też formy przekazu, jakie preferuje29.

26  M. Łoboda, R. Mącik Przedsiębiorczość Internetowa, Lublin 2005. s.?
27  B. Stawarz, Content Marketing, op.cit. 264.
28  13 najważniejszych rzeczy w content marketingu, http://blog.sanprint.pl/13-najwazniejszych-rze-
czy-w-content-marketingu/ [dostęp: 15.05.2016].
29 Kanały dystrybucji treści w content marketingu, http://brand.ceo/pl-pl/kanaly-dystrybucji-tresci-w-
content-marketingu [dostęp: 10.05.2016].

 Wśród możliwych dróg dotarcia do potencjalnego klienta wyróżnia się następu-
jące metody:

a) przez wyszukiwarkę — jako wynik zapytania wpisanego w wyszukiwarkę internetową;
b) w wyniku działań prowadzonych w mediach społecznościowych — poprzez zamiesz-
czanie publikacji na serwisach takich jak Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter;
c) w wyniku akcji e-mailingowych — np. za pośrednictwem newslettera;
d) przez system reklamowy Google AdWords — poprzez linki sponsorowane wyświetla-
jące się w wynikach wyszukiwania Google;
e) w wyniku działań PR (Public Relations) — dzięki rozsyłanym informacjom prasowym, 
współpracy z dziennikarzami, blogerami i liderami opinii w danej dziedzinie;
f) poprzez mobile marketing — np. poprzez wysyłanie wiadomości SMS;
g) poprzez reklamy typu display — reklamy w formie graficznych banerów umieszczanych 
na powierzchni witryn internetowych30.

 Tworzenie unikatowych i wartościowych treści pozwala na skuteczne pozycjo-
nowanie stron internetowych w wynikach wyszukiwania. Należy zaznaczyć, iż z punktu 
widzenia content marketingu do najcenniejszych materiałów należy zaliczyć komentarze 
i opinie publikowane przez samych odbiorców oraz faktycznych klientów marki. Mogą 
one pojawić się na forach internetowych, portalach opiniotwórczych, prywatnych blogach 
czy w social media. Stanowią one cenną informację zwrotną od odbiorców oraz umożli-
wiają wejście z nimi w bezpośrednią interakcję31.

 Content marketing można postrzegać jako metodę zdobycia sympatii i zaufania 
współczesnego konsumenta. Za jego pośrednictwem możliwe staje się budowanie świa-
domości na temat marki, edukowanie konsumentów, zdobywanie uwagi liderów opinii. 
W warunkach zaciętej konkurencji rynkowej marketing zorientowany na treść pozwala 
wyróżnić się marce spośród konkurencji, stawia ją w roli eksperta i zakupowego doradcy, 
a także sprawia, że proponowane przez firmę rozwiązania stają się naturalnym wyborem 
kupujących32.

 Do największych korzyści wynikających z działań content marketingowych na-
leży wzrost zasięgu dotarcia do grupy docelowej i wzmacnianie rozpoznawalności marki, 
edukowanie i kształtowanie opinii konsumentów, budowanie wizerunku lidera opinii oraz 
tworzenie długofalowych relacji z docelowym klientem opartych na emocjonalnym zaan-
gażowaniu, zaufaniu i lojalności. Największą wartością w marketingu treści jest interakcja. 
Podejście ukierunkowane na zdobycie wiedzy o konsumentach i nastawienie na rozwią-
zywanie ich problemów pozwala na wypracowanie silnej i stabilnej pozycji na rynku oraz 
przekłada się na lepsze wyniki sprzedażowe33.

30 Praktyczny przewodnik po content marketingu, op.cit., s. 42.
31 Content marketing — interakcja jako narzędzie sprzedaży, http://blog.supertresc.pl/content-marke-
ting-interakcja-jako-narzedzie-sprzedazy#.V01ZwJGLTIU [dostęp: 10.05.2016].
32 B. Twardowska, Co daje content marketing?, http://dajemyslowo.com/blog/co-daje-content-marke-
ting-2/ [dostęp: 10.05.2016[.
33 13 najważniejszych rzeczy w content marketingu, op.cit.
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 Należy mieć jednak świadomość, że aby kampania content marketingowa przy-
nosiła wymierne efekty, musi bazować na regularnej i konsekwentnej publikacji pełnowar-
tościowych treści o wysokiej wartości merytorycznej. Tworzenie ich jest zadaniem czaso-
chłonnym, wymagającym dogłębnych badań, przeprowadzania ankiet, zbierania opinii, 
analizowania materiałów. Warto jednak poświęcić więcej czasu, aby dokładnie opracować 
temat, przyjrzeć się różnym punktom widzenia i stworzyć rzetelny, wyczerpujący mate-
riał. Oprócz treści istotne znaczenie ma także estetyka jej prezentacji, dlatego nie należy 
ignorować profesjonalnego przygotowania informacji pod względem graficznym. Ponad-
to należy podkreślić, że działania content marketingu nie przynoszą natychmiastowych 
rezultatów. Samo stworzenie i opublikowanie treści jest istotną częścią udanej kampanii 
content marketingowej, jednak aby komunikat miał odpowiednio szeroki zasięg wśród 
grup docelowych odbiorców, niezbędna jest strategia jego dystrybucji i promowania34.

 Jako przykład przemyślanej, atrakcyjnej i angażującej kampanii reklamowej 
opartej na marketingu treści wskazać można działania marketingowe sieci sklepów dys-
kontowych Lidl — „Kuchnia Lidla”. W przypadku Lidla na content składa się serwis in-
ternetowy, na którym prezentowane są przepisy znanych kucharzy, materiały wideo poka-
zujące sposób przygotowania potraw oraz triki kuchenne w wykonaniu profesjonalistów, 
a także inspiracje powiązane z produktami dostępnymi w sklepie. Ponadto, za pośred-
nictwem portalu społecznościowego fani przepisów kulinarnych Lidla mogą wymieniać 
się komentarzami oraz wchodzić w interakcję z marką, do czego skłania administrator 
profilu. Poprzez wskazanie konkretnej listy produktów i przepisu z ich wykorzystaniem 
oraz podzielenie się przez rozpoznawalnych medialnie kucharzy praktycznymi poradami 
i wskazówkami, kampania służy zachęceniu klientów do zakupu produktów Lidla35. Dzię-
ki atrakcyjnej formie prezentacji oferty dyskontu oraz przykładowych dań opartych na 
wybranych składnikach prowadzi ona do bezpośredniego wsparcia sprzedaży.
Zakończenie

 Reasumując, marketing treści jest bez wątpienia bardzo istotną gałęzią komuni-
kacji marketingowej, pozwalającą na zaangażowanie grupy docelowej i budowanie z nią 
autentycznych, długotrwałych relacji opartych na zrozumieniu, zaufaniu i lojalności. 
Content marketing koncentruje się na przyciąganiu uwagi grupy docelowej, dostarczając 
rzetelnej wiedzy na interesujące dla niej tematy. Metoda ta stoi w zdecydowanej opozycji 
do tradycyjnych środków reklamy, które, z uwagi na swój inwazyjny charakter, częstokroć 
postrzegane są przez odbiorców, jako zbyt nachalne, irytujące. W przeciwieństwie do tra-
dycyjnych środków reklamy, w działaniach content marketingu największą rolę odgrywa 
dialog, interakcja i komunikacja. Zasadniczą płaszczyzną oddziaływania za pomocą con-
tent marketingu jest Internet, w ramach którego wykorzystywane są różnorodne kanały 
i narzędzia dystrybucji treści. Poprzez udostępnianie fachowych, unikatowych, praktycz-
nych informacji, content marketing pozwala na zwiększanie zasięgu komunikacji i dotar-

34 Co warto wiedzieć o content marketingu?, http://www.eagleway.pl/content-marketing [dostęp: 
10.05.2016].
35  M. Juzek, K. Turoń, Content marketing — koncepcja marketingu alternatywnego na przykładzie 
firm kurierskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Gliwice 2015, vol. 87, s. 88-89.

cie z ofertą do potencjalnych klientów. Jest także narzędziem pozwalającym na uzyskanie 
przez firmę statusu specjalisty w danej dziedzinie, co w pozytywny sposób wpływa na 
kształtowanie jej wizerunku jako eksperta i budowanie wiarygodności. Dobrze przygo-
towana, spójna kampania content marketingowa, choć wymaga sporych nakładów czasu 
i pracy, przynosi wymierne korzyści w postaci zwiększonej bazy stałych, lojalnych klien-
tów oraz lepszych rezultatów sprzedażowych.

 Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach klasyczne formy marketingu nie 
są już wystarczające. Konsumenci w coraz większym stopniu stają się odporni na masowe, 
nierzadko nachalne, czy wręcz agresywne metody reklamowe. W dobie słabnącej efektyw-
ności tradycyjnej reklamy oraz wszechobecnego dostępu do Internetu, content marketing 
należy uznać za jeden z najważniejszych obszarów działalności marketingowej. Stanowi 
on trend, który, jako nowoczesna, nieszablonowa i efektywna alternatywa do tradycyjnych 
metod reklamy, wyznacza obecnie kierunki rozwoju branży marketingowej.
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  W dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie życie bez Internetu. Pokolenie 
moich rówieśników to pokolenie tabletu, smartfona i licznych portali społecznościowych. 
W dobie niezwykłego postępu technologicznego oraz powszechnej digitalizacji i cyfryzacji 
postęp niejako wymusza zmiany zarówno w zachowaniu, jak i sposobie funkcjonowania. 
XXI wiek to wiek, w którym do coraz liczniejszych słów dodajemy przedrostek „e”, pojawiają 
się e-dzienniki, e-uczelnie, e-booki, e-kioski, e-usługi. Era przedrostka „e” zmienia 
również nasze postrzeżenie na zakupy, co implikuje powstanie e-biznesu a w konsekwencji 
e-klienta oraz e-marketingu. Współczesny klient to klient przyzwyczajany do 
wygody, klient wymagający oraz klient, który poszukuje coraz to lepszych produktów. 
Przedsiębiorcy, aby sprostać wymaganiom e-klientów, stosują coraz to nowsze techniki 
e-marketingowe, próbując tym samym przyciągnąć do siebie klienta a w efekcie uczynić 
go lojalnym klientem. Ważne jest również to, jak on sam odnajduje się w tym świecie, czy 
nie gubi się w coraz to sprytniej ukrytym przekazie reklamowym. Dlatego warto przyjrzeć 
się, w czym tak naprawdę e-handel pomaga nam konsumentom oraz jakie techniki stosują 
przedsiębiorcy, aby jak najlepiej poznać swojego klienta, a tym samym zaoferować mu 
produkt idealnie skrojony pod niego.

Handel elektroniczny

Biznes i interesy towarzyszą człowiekowi od wieków, a od ponad dwudziestu 
lat proces ten wspomagany jest przez różnego typu elektronikę. Przed wprowadzeniem 
Internetu na szeroką skalę handel elektroniczny był oczywiście prowadzony, ale niewielu 
przedsiębiorców mogło sobie na niego pozwolić, z powodu zbyt drogich urządzeń. 
W dobie XXI wieku, kiedy Internet jest już powszechnie wykorzystywanym narzędziem, 
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zmieniła się prawie każda dziedzina naszego życia w tym również biznes1 dziś mówimy 
nawet o e-handlu1. E-biznes zdefiniować możemy, jako wszelkiego typu kwestie 
związane z zakupem oraz sprzedażą towarów i usług przy pomocy sieci internetowej. 
Fundamentalną cechą handlu elektronicznego jest to, że zarówno transakcje między 
dwiema firmami (B2B business-to-business), jak i transakcje między firmą a klientem 
(B2C business-to-consumers) realizowane są online. Często mówiąc o e-biznesie spotkać 
możemy się z angielskimi odpowiednikami tj. eCommerce czy eTrad2. Internet pozwolił 
na stworzenie całkiem nowej elektronicznej gospodarki, która jest stosunkowo odmienna 
od dotychczasowych przyjętych rozwiązań. Współczesna gospodarka opiera się na 
nowych modelach, strukturach, w całkowicie odmiennym otoczeniu kulturowym, dlatego 
wymusza zmianę polityk czy dotychczas obowiązujących przepisów3. Rynek elektroniczny 
to po prostu odpowiednik standardowego sklepu czy supermarketu, ale od tradycyjnego 
sklepu rożni się tym, że jest wirtualnym obszarem handlowym, a transakcje dokonywane 
są na ekranie monitora przy użyciu sieci Internetowej. Witryna sklepu to zbiór stron 
internetowych, półki sklepowe to katalogi, w których prezentowane są towary, a serwer 
pełni rolę magazynu4. Według GUS-u handel elektroniczny to sprzedaż i zakup produktów, 
czy to wyrobów, czy usług, który dokonywany jest poprzez użycie sieci komputerowej. 
Do transakcji e-handlowych nie zaliczamy jednak zamówień, które składane są poprzez 
e-mail, fax lub telefon5. Internet zmienił warunki gospodarowania w taki sposób, że coraz 
częściej możemy słyszeć o pojęciu „ekonomii internetowej”. Znaczenie informacji jako 
dobra ekonomicznego w dzisiejszych czasach jest już niezależne od czasu i miejsca. Co 
więcej, epoka cyfryzacji pozwala nam na coraz szybsze przetwarzanie i przekazywanie 
informacji. Tradycyjne rynki poszerzają się o rynki wirtualne, które w niebywały 
sposób zwiększają możliwości, zmniejszając przy tym koszty transakcji. W XXI wieku 
również granice geograficzne przestają być barierą kontaktów handlowych6. Internet 
jest współcześnie nieograniczoną skarbnicą wiedzy i coraz częściej określany jest, jako 
„sieć wszystkich sieci”. Dzisiejsze firmy nie mogą zaniechać działań marketingowych, nie 
wykorzystując przy tym Internetu, jego rozwój bowiem daje praktycznie nieograniczone 
możliwości w dostępie do klienta. Również Polscy klienci coraz chętniej sięgają po 
zakupy internetowe, według GUS-u w 2015 roku niemalże 11 mln osób w wieku 16-74 
lata dokonało zakupów przez Internet. A odsetek ten regularnie rósł w latach 2011-2015. 
W 2015 roku 36,9% populacji naszego kraju wybrało właśnie ten typ zakupów7.

1 M. Norris, S. West, E-biznes, przeł. B. Galiński, Warszawa 2001, s.15.
2  Ibidem, s. 16.
3 Ibidem s. 29.
4 Ibidem s. 30.
5  Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 
z lat 2011-2015, Warszawa 2015, s. 94.
6 W. Szpringer, E-commerce, e-banking wyzwania globalizacji, , Warszawa 2002, str. 32-33.
7 Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne…, op.cit., s. 148.

Co Internet oferuje nam - konsumentom?

 Internet pozwala firmie z dużą szybkością upowszechniać informację zarówno 
na temat marki, jak i oferowanych produktów czy usług. Pokonuje on wszelkiego typu 
bariery geograficzne i czasowe, jeśli chodzi o dostęp do informacji, więc jest on praktycznie 
nieograniczony. Co więcej, Internet pozwala na specjalizację marketingową, w zależności 
od tego, z jakim klientem mamy do czynienia8. Daje on możliwość udostępniania informacji  
o produkcjach czy usługach o dowolnym poziomie szczegółowości, jak i w czasie, który 
jest najbardziej dogodny dla klientów. Nabywca produktu nie musi już czekać w kolejce, 
aby porozmawiać ze sprzedawcą. Wszystkie potrzebne informacje niezbędne do kupna 
może znaleźć na stronie internetowej9. Współcześni konsumenci są bardzo wymagający 
i oczekują wszelkich informacji na temat danego produktu i usługi.

 Nowoczesne technologie umożliwiają błyskawiczne reagowanie na 
potrzeby klientów oraz dają możliwość na udzielanie klientowi natychmiastowej 
pełnej odpowiedzi10. Interaktywność jest równie ważną możliwością, którą sieć daje 
konsumentom. Współczesna technologia pozwala firmom w sposób natychmiastowy 
reagować na potrzeby klienta. Charakterystyczną cechą jest dwukierunkowość przepływu, 
która odbywa się pomiędzy przedsiębiorcą a klientem. Daje to możliwość zyskania wielu 
przydatnych informacji o  kliencie, a w rezultacie pomaga dostosować ofertę do jego 
wymagań i oczekiwań. Interaktywność to narzędzie bardzo często wykorzystywane 
w badaniach marketingowych, ponieważ daje możliwość precyzyjnego określenie typu 
użytkownika. Pozwala również na wysyłanie spersonalizowanych ofert do konkretnych 
klientów, co może przyczynić się do budowania trwałej relacji z klientem11.

 Kolejną perspektywą jest szansa na szybkie oraz elastyczne uaktualnianie 
oferty nawet kilka razy dziennie, na co dotychczasowe kanały komunikacji  
z klientem nie pozwalały do tej pory. Daje to niezwykłą przewagę nad innymi formami 
komunikacji, ponieważ im lepiej i szybciej przedsiębiorca pozna swojego klienta, tym 
więcej korzyści może mu dostarczyć. Równie ważne znaczenie dla klienta ma możliwość 
porównania i wyboru. Klient na rynku elektronicznym ma możliwość rozeznania się  
w wielu firmach i produktach, co daje mu szeroką gamę wyboru, a w efekcie zwiększa jego 
satysfakcję. Współcześni klienci preferują dokonywanie wyboru spośród wielu różnorodnych 
ofert12. Firma internetowa nie posiada żadnych ograniczeń fizycznych, jego siedziba jest  
w wirtualnej przestrzeni, dlatego może oferować praktycznie nieskończenie wiele produktów 
czy usług13. Dokonywanie zakupów przez Internet wiążę się również z niezwykłą wygodą dla 

8  B. Dobiegała-Korona, Zarządzanie klientem w Internecie, [w:] Konkurowanie o klienta e-marke-
tingiem, red. B. Dobiegła-Korona, T. Doligalski, B.Korona,,, Warszawa 2004, s. 21.
9 J. Rosenoer, D. Armstrong, J. Russel Gates, Firma w Internecie. Jak z powodzeniem wykorzystać 
w biznesie możliwości Internetu, przeł. J. Katolik, Warszawa 2000, s. 18.
10  Ibidem, s. 25-26.
11 B. Dobiegała-Korona, Zarządzanie…, op. cit., s. 22.
12  Ibidem, s. 23.
13  J.Rosenoer, D. Armstrong, J. Russel Gates, Firma w Internecie…, op. cit., s. 43.



52 53

klientów, ponieważ dostęp do oferowanych produktów, czy realizacja zakupu jest możliwa 
poprzez kilka przysłowiowych kliknięć myszką bez wychodzenia z domu. Powoduje  
to ograniczenie wszelakich niedogodności związanych z czasem czy miejscem zakupu. 
Wartością dodaną jest również możliwość szerokiego wyboru i porównania produktów bez 
biegania po sklepach14. Sklepy internetowe to miejsce, które oferuje największą wygodę, 
ponieważ otwarte są one niemal całodobowo. E-przedsiębiorstwa ułatwiają zakupy 
konsumentów i coraz częściej dostosowują termin dostawy do codziennego rozkładu dnia 
swojego klienta15. Kilkadziesiąt lat temu dla klientów wygoda oznaczała coś zupełnie innego. 
Klienci sprzed dekad uważali, że wygodne zakupy to takie, kiedy apteka, sklep spożywczy  
i sklep z pasmanterią znajdują się dziesięć minut spacerem od siebie. Obecnie termin 
wygodnych zakupów zupełnie ewaluował16.

 Kolejną zaletą jest indywidualizacja. Internet umożliwia stosowanie zindywi-
dualizowanego marketingu (one to one), który w precyzyjny sposób dostosowuje się do 
potrzeb klientów. Jest to niezmiernie ważny element, ponieważ klienci, którzy otoczeni 
są zindywidualizowaną ofertą, stają się bardziej lojalni, a w konsekwencji mniej wrażliwi 
na zmiany warunków czy ceny17. Świat e-commerce prowadzi również do oszczędności 
kosztów zarówno tych po stronie klientów, jak i tych ponoszonych przez przedsiębior-
ców18. Obniżenie kosztów produkcji oraz dystrybucji to nie tylko oszczędność dla przed-
siębiorcy, również klienci przejmują część zysków. Sieć internetowa dzięki różnorodności 
pozwala wybierać tańsze produkty, co pozytywnie wpływa na portfel klienta19. Internet 
przyczynia się również do integracji poprzez tworzenie społeczności internetowych, 
w których klienci mogą wymieniać się opiniami oraz spostrzeżeniami o danym produk-
cie20. W przeszłości stworzenie społeczności determinowało położenie geograficznie, 
natomiast pojawienie się telefonu, samochodu, czy w końcu Internetu stopniowo zmie-
niało to podejście. Współcześnie rozwój sieci powoduje, że ludzie z odległych od siebie 
krajów mogą się ze sobą komunikować21. Stworzenie społeczności dla klientów, w którym 
mogą wymieniać się opiniami i spostrzeżeniami, jest dla przedsiębiorcy skarbnicą wiedzy 
umożliwiająca poznanie klienta22.

 Kolejną wartością dodaną, którą muszą zapewniać firmy działające w Internecie, 
jest zaufanie. Transakcje internetowe obarczone są udostępnianiem wielu wrażliwych 
danych w  tym numerów kont bankowych, czy numerów kart kredytowych. Dlatego 
przedsiębiorcy muszą zapewniać swoim klientom wiarygodność istnienia w realnym 
świecie oraz stosować bezpieczne technologie, które zapewniają zachowanie tajności 
informacji, które dostarczane są przez klientów23. W Polsce umowy sprzedaży 

14 B. Dobiegała-Korona, Zarządzanie…, op. cit., s. 24.
15 J.Rosenoer, D. Armstrong, J. Russel Gates, Firma w Internecie…, op. cit., s. 19.
16 Ibidem, s. 59.
17 B. Dobiegała-Korona, Zarządzanie…, op. cit., s. 25.
18 Ibidem, s. 26.
19 J.Rosenoer, D. Armstrong, J. Russel Gates, Firma w Internecie…, s. 94.
20 B. Dobiegała-Korona, Zarządzanie…, op. cit., s. 27.
21 J. Rosenoer, D. Armstrong, J. Russel Gates, Firma w Internecie…, op. cit.s. 20.
22  P. B. Seybold, R. T. Marshak, Klienci.com, przeł. M. Seweryn, J. Rączka, Kraków 2001, s. 371.
23 B. Dobiegała-Korona, Zarządzanie…, op. cit., s. 28.

reguluje głównie art. 535-602 Kodeksu Cywilnego, natomiast występuje również wiele 
pozakodeksowych regulacji, które odnoszą się do czynności sprzedaży24. Dlatego też 
zakupy za pomocą witryn internetowych są bezpieczne dla konsumenta. Reguluje to 
ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Według art. 27 tejże ustawy 
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może 
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, 
z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art., 35. Co więcej, przedsiębiorca 
musi poinformować konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy, w  przeciwnym 
razie termin ten wydłuża się o dwanaście miesięcy25.

Kolejnym istotnym aspektem dla klienta, jeśli chodzi o zakupy internetowe, są podarunki 
oraz rozrywki oferowane nam przez strony internetowe. Podarunki czy gry stały się ważnym 
elementem w zabieganiu o klientów. Może to objawiać się poprzez dodanie do zamówienia 
dodatkowego produktu, darmowej dostawy czy rabatów na zakupy internetowe26. 
 
Marketing internetowy

 Według Petera Druckera marketing jest sprawą fundamentalną w prowadzeniu 
przedsiębiorstwa i nie może być traktowany, jako osobna dziedzina w gospodarce 
przedsiębiorstwa, ale jako jej integralna część. Marketing pozwala na prowadzenie 
przedsiębiorstwa z perspektywy klienta27. Na przestrzeni lat marketing stopniowo ewaluował. 
Przeszliśmy przez trzy stadia, które nazwać możemy Marketingiem 1.0, 2.0, a obecnie mówić 
możemy nawet o Marketingu 3.0. Marketing 1.0 był marketingiem, który koncentrował się 
głównie na produkcie, a ponieważ produkty nie odznaczały się niczym szczególnym celem 
przedsiębiorcy była standaryzacja i zmniejszenie kosztów produkcji. Marketing 2.0 zrodził 
się natomiast w obecnych czasach, gdzie szczególną rolę odgrywa technologia informacyjna.  
W erze tej konsumenci używając dobrodziejstw XXI wieku, mogą bez problemu porównywać 
oferty i wybierać spośród nich te najbardziej atrakcyjne. Marketing 2.0 to strategia 
zorientowania na klienta, gdzie rynek stara się odpowiadać na potrzeby klienta. Natomiast  
od jakiegoś czasu strategią przedsiębiorstw staje się Marketing 3.0, który ukierunkowany 
jest na wartości. Konsument w nim to człowiek, który ma serce, rozum i duszę. 
Współcześni klienci starają się znaleźć odpowiedzi na swoje troski, poszukują wiec firm 
spełniających wartości społeczne, ekonomiczne czy środowiskowe. Klienci nie oczekują 
tylko, że produkt spełni ich wymagania, jeśli chodzi o funkcjonalność, pragną również, 
by zakupy sprostały im duchowym oczekiwaniom28. Internet stosując różnorodne 
narzędzia, coraz bardziej zaczyna naśladować prawdziwą rzeczywistość. Dzięki niemu 
możemy rozmawiać z dowolną osobą na całym świecie, „pójść” do internetowego kiosku, 

24 M. Zelek, Sprzedaż w świetle prawa Polskiego, [w:] Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne , red. 
M.Zelek, Warszawa 2012, s.57.
25 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, http://ezakupy.uokik.gov.pl/faq/czy-mozna-zwro-
cic-pelnowartosciowy-towar-zakupiony-przez-internet/, [dostęp: 02.06.2016].
26 B. Dobiegała-Korona, Zarządzanie…, op. cit., s. 28.
27 A. Sokół, Marketing tradycyjny a nowy, [w:] E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
red. B. Cendrowska, A. Sokół, P. Żylińska, Warszawa 2014, s. 10.
28  P. Kotler, H. Kartajaya, I. Satiawan, Marketing 3.0, przeł. D. Gasper, Warszawa 2010, s. 17-18 .



54 55

a produkty na obiad zamówić możemy przy pomocy aplikacji w telefonie. W dzisiejszym 
świecie Internet usprawnia społeczeństwu integrację poprzez ułatwianie im komunikacji. 
Wirtualna rzeczywistość wcale nie różni się tak bardzo od realnej, człowiek bowiem, jako 
istota stadna również w Internecie wyszukuje ludzi o podobnych zainteresowaniach, 
motywacjach czy problemach. Sieć przyczynia się, więc do tworzenia e-społeczności29. 
 
Kreowanie wizerunku firmy w Internecie za pomocą marketingu internetowego

 Internet obecnie jest potęgą multimedialną i najszybciej rozwijającym się 
medium. Jest, więc idealnym narzędziem do kreowania wizerunku firmy wśród 
klientów. Przedsiębiorcy coraz częściej używają go do budowania i kodowania marki 
w  przeświadczeniach konsumentów. Reklama internetowa daje szansę na zbliżenie się 
do klienta, dlatego jest tak chętnie i powszechnie używanym środkiem komunikacji 
i  współczesnego marketingu30. Przyjrzyjmy się, więc kilku podstawowym narzędziom, 
z którymi spotkać mogą się e-konsumenci.

 Marketing internetowy podzielić możemy na reklamy jawne i niejawne. Reklama 
jawna to przede wszystkim taki przekaz reklamowy, który odbiorca może zidentyfikować  
w prosty sposób, w reklamach niejawnych natomiast przekaz reklamowy nie jest widoczny 
na pierwszy rzut oka31.

Do jawnych elementów internetowego marketingu zaliczyć możemy:

•	 Linki sponsorowane (AdWords)
Pozwalają one na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwarki 
Google oraz witrynach partnerskich. Reklama danej firmy pojawia się konsumentowi  
w momencie, gdy wyszukuje on w wyszukiwarce produktu związanego z profilem danej 
firmy32. Za pomocą oficjalnego programu reklamowego firmy Google przedsiębiorca płaci 
za efekty nie za wyświetlaną reklamę, opłata bowiem pobierana jest wtedy, kiedy 
konsument w nią kliknie33.

•	 Artykuły sponsorowane
Często oparte są o wywiady ze specjalistami, analizy raportów z badań lub są po prostu 
wpisem na blogu, reportażem, czy też poradnikiem. To narzędzie marketingowe 

29 W. Gustowski, E-społeczność, jak budować i wykorzystywać społeczności internetowe w nowocze-
snych działaniach e-marketingowych, Gliwice ROK WYDANIA?, s. 7.
30 Jak wykorzystać Internet w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy?, http://www.seo24.com.
pl/1,2,main,42,jak_wykorzystac_internet_w_kreowaniu_pozytywnego_wizerunku_firmy.html, 
[dostęp: 02.06.2016].
31 Marketing dla ludzi, Marketing internetowy - najpopularniejsze przykłady reklamy internetowej, 
http://marketingdlaludzi.pl/marketing-internetowy-najpopularniejsze-przyklady-reklamy-interne-
towej/, [dostęp: 31.05.2016].
32 Heuristic, 6 najbardziej popularnych narzędzi do e-marketingu, http://www.heuristic.pl/blog/e-
-marketing/6-najbardziej-popularnych-narzedzi-do-e-marketingu;96.html, [dostęp: 29.05.2016].
33 D. Sałkowski, Google AdWords , [w:] Marketing internetowy, red. Ł. Kępiński, M. Kordowski, D. 
Sałkowski, K. Sztubecki, , Warszawa 2015, s. 13.

ma jednak swoje wady, ponieważ potencjalni odbiorcy mogą być zniechęceni zbyt 
nachalnymi działaniami reklamowymi. Artykuł sponsorowany powinien opierać się  
na zasadach content marketingu, czyli marketingu treści. Artykuł ten powinien przekazywać 
merytoryczny komunikat, dając czytelnikowi informację na dany temat. Artykuły 
sponsorowane pozwalają również zdecydować czytelnikowi czy jest on zainteresowany 
produktem, ponieważ przeczytanie artykułu nie wymaga od niego podejmowania 
konkretnej decyzji. Teksty sponsorowane pozwalają na zaistnienie w portalach branżowych, 
co może korzystnie wpłynąć na pozycjonowanie danej firmy, a również na zbudowanie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych klientów34.

•	 RTB (real-time bidding)
RTB to aukcje, które dotyczą pojedynczych powierzchni reklamowych i wyróżnia  
je to, że realizowane są w czasie rzeczywistym. Odbywa się to przy pomocy 
specjalnych systemów i platform. Real-time bidding pozwala wybrać użytkowników, 
którym reklama ma się wyświetlać. Dzięki temu jest ona dobrana do wieku, płci,  
czy miejsca zamieszkania, a także intencji zakupowych użytkowników35. Real-time bidding 
to narzędzie, w którym odsłona reklamy na witrynie wydawcy jest licytowana, a sprzedana 
zostaje osobie, która jest w stanie za nią najwięcej zapłacić36.

•	 YouTube
Wykorzystywanie istniejących już serwisów społecznościowych jest praktycznie 
bezpłatnym narzędziem e-marketingowym. Serwis YouTube umożliwia zamieszczanie 
filmików, które potencjalny klient może oglądać, oceniać, a także komentować i udostępniać. 
Serwis ten przedsiębiorca może wykorzystać do nowoczesnej i praktycznie darmowej 
reklamy, którą mogą obejrzeć miliony osób. Internauci mogą również komentować  
i zostawiać opinie o danym spocie, co pozwala przedsiębiorcy uzyskać odzew  
od potencjalnego klienta, zanim spot pojawi się w telewizji. Serwis YouTube pozwala 
również na wywołanie efektu marketingu wirusowego, jeśli filmik wzbudzi zainteresowanie 
odbiorców, jest wielokrotnie rozsyłany, co znacznie zwiększa zasięg oglądalności37.

•	 Mailing
E-mail marketing to nie tylko reklamy mailowe, jest to również szereg czynności, 
związanych z wysyłką mailową. Głównym celem e-mail marketingu jest przede wszystkim 
zainteresowanie klienta marką, produktem lub usługą. Do tego rodzaju e-marketingu 
zaliczyć możemy również wszystkiego typu newslettery i subskrypcje. E-mail marketing 
pozwala zbudować lojalność konsumencką poprzez tworzenie relacji z konsumentami oraz 
kontrolowanej kreacji wizerunku firmy, a przede wszystkim pozwala zdobyć nowych klientów 

34  D. Brzezicki, Content marketing- artykuł sponsorowany, http://klinikaecommerce.pl/artykul
-sponsorowany-jako-czesc-dzialan-content-marketingu/, dostęp: 29.05.2016 r.
35 M. Sobieraj,  RTB czy Adwords? Rozszerz kampanie dzięki Real-Time Bidding, https://sprawny-
marketing.pl/rtb-vs-adwords-konkurencja-czy-symbioza/, dostęp: 02.06.2016 r.
36A. Dyba, Rewolucja To Będzie – czyli RTB w Polsce, http://media2.pl/wywiady/8-Adam-Dyba
-Rewolucja-To-Bedzie-czyli-RTB-w-Polsce.html, dostęp: 02.06.2016 r.
37W. Gustowski, E-społeczność…, str. 22-23.
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i polepszyć sprzedaż38. Nadmierne stosowanie e-mail marketingu może jednak prowadzić 
do niepożądanej korespondencji, czyli spamu. Wysyłanie nadmiernych ilości reklam  
na konto klienta może prowadzić do złamania etykiety, a w konsekwencji do niechęci 
klienta wywołanej zbyt intensywną reklamą39.

•	Marketing automation
Wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie w procesie marketingowym. 
Podstawowym zadaniem automatyzacji jest segmentacja grup docelowych oraz 
personalizacja komunikatów marketingowych40. Efektem działania automatyzacji 
marketingu jest zdobywanie wiedzy przez przedsiębiorcę na temat klienta w taki sposób,  
aby zaproponować klientowi produkt dokładnie wtedy, kiedy on go potrzebuje.

•	 M-marketing
Rozwój nowych technologii nie ogranicza już kampanii e-marketingowych do tych 
związanych wyłącznie z komputerem. Coraz częściej klient może również korzystać  
z rozwoju marketingu mobilnego (mobile marketing), czyli marketingu prowadzonego przy 
użyciu urządzeń bezprzewodowych w głównej mierze telefonów komórkowych, ale również 
tabletów. W marketingu mobilnym najczęściej wykorzystuje się strategię pull i push, dzięki 
której klient dostaje SMS i MMS z ofertą przedsiębiorcy. Rozwój m-marketingu pozwala 
również klientowi w łatwy sposób zapłacić za parking, komunikację miejską, czy bilety  
do kina41. Nie można rozmawiać o nowych technologiach, nie uwzględniając przy tym 
wzrastającej roli smartfona w codziennym życiu, a również przy dokonywaniu zakupów. 
Dawniej telefon komórkowy służył głównie do rozmów telefonicznych, natomiast w erze 
homo smartphonicusa czas prowadzenia rozmów zajmuje jedynie 1/5 czasu użytkowania 
telefonu. Coraz częściej wykorzystujemy smartfony do przeglądania witryn internetowych, 
czy korzystania z portali społecznościowych. Badania pokazują również, że 12% sytuacji 
użycia smartfona to czynności, które związane są z poszukiwaniem lepszych ofert, 
porównywanie produktów, a także dokonywania zakupów przy użyciu aplikacji zakupowych 
 i porównywarek cen42.

Do niejawnych elementów marketingu internetowego zaliczyć możemy:

•	 Pozycjonowanie
Z wyszukiwarki Google korzysta praktycznie 93% wszystkich internautów, ale nie wielu 
z  nich zdaje sobie sprawę z tego, że wyszukiwarka ta oprócz pomocy w znajdywaniu 
odpowiedzi na pytania jest również jednym z największych źródeł reklamy. Reklama  
w wyszukiwarce, czyli SEM (Search Engine Marketing) to jedna z najszybciej rozwijających 

38 Czym jest e-mail marketing, http://lucidmailer.pl/articles,show,Czym_jest_email_marketing, 
[dostęp: DD.MM.RRRR].
39  A. Sznejder, Marketing wirtualny, Kraków 2002, s. 235.
40 D. Wytrych, Co to jest Marketing Automation, http://webmetro.pl/marketing-automation/co-to-
jest-marketing-automation-2/, [dostęp: 02.05.2016 ].
41 E. Frąckiewicz, Marketing internetowy, Warszawa 2016, s. 108-109.
42  J. Kall, Branding na smartfonie, Warszawa 2015, s. 83-85.

się form reklamy internetowej43. Pozycjonowanie SEO (Search Engine Optimization)  
to dążenie do osiągnięcia jak najwyższej pozycji w wyszukiwarce internetowej z użyciem 
różnego typu słów kluczowych. Wysoka pozycja podczas wyszukiwania sprawia, że dana 
firma staje się widoczna wśród klientów. Klienci często klikają tylko kilka pierwszych 
pozycji, dlatego tak ważnym elementem w strategii firm powinno być utrzymywanie 
wysokiej pozycji w wyszukiwarkach, aby klient mógł zaznajomić się z ich ofertą44. Reklama 
w AdWords działa w bardzo prosty sposób. Klient, który potrzebuje wycieczki do Grecji 
wpisuje w wyszukiwarkę internetową słowa „wycieczka do Grecji”, pojawia się reklama 
danego przedsiębiorcy, klient klika i po chwili zaczyna pakować się na swoje wymarzone 
wakacje45.

•	Facebook
Dzięki Facebookowi dane przedsiębiorstwo ma możliwość założenia konta firmowego, 
na którym zamieszczać może krótkie i zwięzłe wpisy. Mogą one pojawiać się  
z dużą częstotliwością oraz być komentowane przez odbiorców, w tym potencjalnych 
klientów. Serwis pozwala również zamieszczać grafikę, zdjęcia oraz filmiki, które cieszą się 
dużą popularnością wśród odbiorców nowej generacji. Serwis społecznościowy jest także 
idealnym narzędziem, którym przedsiębiorca może zadawać pytania otwarte swojemu 
klientowi, prowokując i zachęcając w ten sposób do dyskusji jednocześnie dając mu łatwość i   
swobodę wypowiedzi46.

•	 Content Marketing
To przyciąganie uwagi klienta, dostarczanie mu wartościowych treści, a również zdobywanie 
zaangażowania klienta. Content marketing opiera się na sztuce zrozumienia i zaspokojenia 
wszelakich potrzeb naszego klienta. Jest on narzędziem, które główną uwagę skupia na 
słuchaniu społeczności oraz dialogu z nimi na portalach społecznościowych. Zadaniem 
tej strategii marketingowej jest edukowanie, dostarczanie rozrywki, a także wzbudzanie 
emocji wśród klientów. Głównym celem jest sprzedanie stylu życia kreowanego przez 
markę47.

•	 Blogi firmowe
Blog na początku swojego istnienia był rodzajem internetowego dziennika, natomiast  
z biegiem czasu jego forma ewaluowała i coraz częściej spotykamy się z formą bloga 
branżowego, który dodaje przedsiębiorcy statusu intelektualnego eksperta48. Blog 
firmowy pozwala w łatwiejszy sposób dotrzeć do odbiorcy naszego produktu lub usługi, 
ponieważ buduje zaufanie i pozwala lepiej dotrzeć do klienta niż firmowy serwis WWW. 

43 D. Sałkowski, Reklama w wyszukiwarkach, [w:] Marketing internetowy, red. Ł. Kępiński, M. Kor-
dowski, D. Sałkowski, K. Sztubecki,  Warszawa 2015, s. 7-11.
44 Heuristic, 6 najbardziej popularnych narzędzi do e-marketingu, http://www.heuristic.pl/blog/e-
-marketing/6-najbardziej-popularnych-narzedzi-do-e-marketingu;96.html, [dostęp: 29.05.2016].
45 D. Sałkowski, Twoja firma w Google, czyli jak prowadzić skuteczną kampanię AdWords, Warszawa 
2016, s. 13.
46  B. Cendrowska, P. Żylińska, Marketing w serwisach społecznościowych, [w:] , E-marketing dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, red. B. Cendrowska, A. Sokół, P. Żylińska, Warszawa 2014, s.130-
131.
47 B. Stawarz, Content marketing po Polsku. Jak przyciągnąć klientów, Warszawa 2015, s.10.
48 B. Cendrowska, P. Żylińska, op. cit., s.138-139.
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Blog pozwala zbudować wierną grupę czytelników, ponieważ często inspiruje, edukuje, 
a także dostarcza czytelnikowi rozrywki. Blogi firmowe pozwalają także w prosty sposób 
wytłumaczyć trudne dla odbiorcy zagadnienia49.

•	 Marketing wirusowy
Zadaniem marketingu wirusowego jest stworzenie takiej sytuacji, w której konsumenci 
rozpowszechniają między sobą wiadomości, linki związane z działalnością 
danego przedsiębiorstwa. Jest to niezwykłe tanie, a zarazem skuteczne narzędzie  
e-marketingu, ponieważ to klienci rozsyłają między sobą reklamę, która często ukryta jest  
w zabawnym filmiku, ciekawym artykule lub chwytliwym zdjęciu50. Rozpowszechnienie 
danej informacji odbywa się z oddolnej inicjatywy, inicjatorem bowiem jest sam klient, 
natomiast zadaniem przedsiębiorcy jest skonstruowanie takiego przekazu, który będzie 
dla konsumenta atrakcyjny, a jego rozpowszechnianie będzie odbywało się jak najszybciej  
i przybierało jak największe rozmiary51.

 
Zakończenie

 Można powiedzieć, że Internet zrewolucjonizował prawie każdą dziedzinę życia 
człowieka, w tym również sposób dokonywania zakupów. Współczesny klient znacznie 
różni się od klienta sprzed kilku dekad, otwiera się na nowe technologie i coraz częściej z nich 
korzysta. Internet otwiera przez nim wachlarz różnorodności m.in. pozwala dokonywać 
wygodnych zakupów z zacisza swojego domu, z wirtualnego katalogu wybrać produkt 
najdogodniejszy dla niego i wymieniać się spostrzeżeniami na temat produktów, czy usług  
za pomocą forum i serwisów społecznościowych. Przedsiębiorcy również nie pozostają 
obojętni na zmiany zachodzące na rynku zakupów. Marketing ewaluuje, a firmy wyznają 
złotą zasadę „nasz klient - nasz pan”, otaczając klienta spersonalizowaną ofertą, która 
najbardziej będzie odpowiadać jego oczekiwaniom. Coraz częściej w e-marketingu 
stosuje się różnego typu automatyzację i segmentacje, które mają na celu dotarcie do 
odpowiedniego klienta, tak, aby poczuł on, że przedsiębiorca o niego zabiega i by tym 
samym stał się klientem lojalnym. E-commerce staje się coraz bardziej popularny i lubiany 
zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez konsumentów.

49 A .Zasada, Blog-nowe narzędzie e-marketingu, http://www.modernmarketing.pl/print.php?p-
g=artb&magnr=200304&artnr=01, dostęp: 27.05.2016 r.
50  Heuristic, 6 najbardziej popularnych narzędzi do e-marketingu, http://www.heuristic.pl/blog/e-
-marketing/6-najbardziej-popularnych-narzedzi-do-e-marketingu;96.html, [dostęp: 29.05.2016].
51 M. Pacut, Nowe narzędzia i techniki komunikacji marketingowej w kampaniach społecznych, [w:] 
Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, red. K. Śliwińska , M. Pacut, Warszawa 
2011, s. 90.
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Wstęp

 Na początku mojego artykułu chciałbym zaznaczyć, iż współcześnie z dnia 
na dzień ludzie wymyślają coraz to nowe dyscypliny sportu. W dzisiejszych czasach 
każda czynność wykonywana przez więcej niż jedną osobę może być okrzyknięta przez 
jakąkolwiek grupę społeczną za nową dyscyplinę sportową. Czy rzeczywiście jest tak, że 
możemy każdej czynności, której istotą jest rywalizacja, przypisać to miano? Encyklopedia 
PWN definiuje słowo „sport”, jako: z założenia pokojowe współzawodnictwo, którego istotę 
stanowi indywidualna bądź zespołowa rywalizacja (wg określonych reguł) prowadzona 
zgodnie z zasadami fair play oraz dążenie do osiągania najlepszych wyników, podejmowane 
także m.in. w celu reakcji i doskonalenia własnych cech fizycznych1. Zgodnie z przytoczoną 
definicją, główne przesłanki, jakie musi spełnić dana czynność, aby można było ją zaliczyć 
pod pojęcie sportu to:

•	 pokojowe współzawodnictwo,

•	 indywidualna lub zespołowa rywalizacja,

•	 określone reguły zgodne z zasadami fair play,

•	 dążenie do osiągania najlepszych wyników.

 
 Są to główne przesłanki, reszta może się różnić w zależności od wykonywanej 
dyscypliny, ponieważ nie zostały one wymienione w punktach w definicji. W takim razie, 
jak się ma gra na konsolach i komputerach do sportu?

 W środowisku naukowym przez długi czas wrzało w związku z tym, czy 
rywalizowanie w grach komputerowych można nazwać sportem. Jeżeli przypatrzymy się 
definicji sportu, e-sport spełnia wszystkie przesłanki. Jest to pokojowe współzawodnictwo, 

1  http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sport;3978430.html [dostęp: 02.06.2016].

E - sport, czyli trampolina  
dla biznesu
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gracze rywalizują między sobą przez Internet, przez sieci LAN, czy na turniejach. Może się 
to odbywać zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Reguły gry określone są z góry przez - 
producenta, chociaż czasami na międzynarodowych turniejach można dopisać dodatkowe 
zasady rozgrywki. Za każdym razem dąży się do osiągania najlepszych wyników, aby 
zwyciężyć. Działa to na takiej samej zasadzie, jak gra w piłkę nożną lub lekkoatletyka. 
Głównym problemem, jaki środowisko naukowe zarzucało e-sportowi, był brak doskonalenia 
własnych cech fizycznych. Związane to było z tradycjonalistycznym podejściem do 
rywalizacji. Wiele artykułów demonizowało fenomen gamingu. Jednak postęp w ostatnich 
latach i popularyzacja wpłynęła na bardziej liberalne podejście do e-sportu. Spełnia on, 
zgodnie z badaniami -Andrzeja Stępnika z Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego 
im. Józefa Piłsudskiego -spełnia wszystkie warunki do bycia pełnoprawnym sportem2. 
 
Sport elektroniczny, jego rynek i potencjał

 Na przełomie kilkunastu ostatnich lat możemy zaobserwować ogromny wzrost 
zainteresowania grami komputerowymi. Gra na konsolach i komputerach staje się jedną 
z  głównych form spędzania wolnego czasu na przestrzeni ostatniej dekady. Raport 
Entertainment Software Association (ESA) opublikowany w 2015 roku opisuje wiele 
różnych dziedzin związanych ze społecznością graczy oraz rynkiem gier w USA. Wśród 
danych dotyczących graczy w Stanach Zjednoczonych możemy znaleźć informacje 
dotyczące ilości osób grających, jest to aż 155 mln  osób na 318,9 mln wszystkich 
mieszkańców. Oznacza to, że co drugi Amerykanin gra w gry wideo, przy czym:

•	 tylko w 35% domów nie ma urządzenia, na którym można grać, a w 48% 
znajdziemy przynajmniej jedną konsolę,

•	 w 63% gospodarstw domowych egzystuje przynajmniej jedna osoba grająca 
regularnie,

•	 średnia wieku grających to 43 lat w przypadku kobiet i 35 lat u mężczyzn3.

To były dane dotyczące struktury demograficznej osób grających. Zgodnie z –nimi 
w  ponad połowie domostw istnieje przynajmniej jeden członek rodziny regularnie 
grający w gry wideo. Co ciekawe, panie nie są grupą wykluczoną, jeśli chodzi o gry wideo, 
ponieważ stanowią 46% wszystkich graczy. Trzeba o tym pamiętać, wypuszczając produkt 
w postaci gry lub aplikacji na rynek. W takim razie teraz zorientujmy się, jak wygląda 
reszta danych:

•	 osoby najczęściej zakupujące gry wideo to 37-latkowie, 59% z nich to mężczyźni,

•	 56% -ankietowanych odpowiedziało, iż preferuje grę na pececie, 53% stanowiły 
osoby korzystające z konsoli i 36% ze smartfonów,

•	 54% osób gra w sieci, 40% z przyjaciółmi na sieciach LAN i 21% z rodziną,

2  A.Stępnik, E-sport z perspektywy teorii sportu, Warszawa2009, -, s. 222.
3 Raport Entertainment Software Association, Essential facts about the computer and video gaming 
industry, Sales, Demographic and Usage data2015 s.. 2-3.

•	 -gracze spędzają średnio sześć i pół  godziny tygodniowo w trybach multiplayer4. 

 Z tych danych wynika, że ponad połowa osób gra przez Internet z innymi 
ludźmi. Istnieją różne tryby gry przez sieć, jedne mogą być co-operacją, czyli współpracą. 
Jedne mogą polegać na współpracy, inne, których jest ogromna większość, to tryby oparte 
na rywalizacji. Na świecie w ostatnim czasie przybyła ogromna liczba osób grających 
w trybie multiplayer. Użytkownicy tacy porównują swoje wyniki i osiągnięcia, dlatego też 
postanowiono zacząć organizować turnieje z nagrodami dla najlepszych. Przedsiębiorcy, 
zwłaszcza - zaangażowani w produkcję gier, dostrzegli szansę na zarobek i promocję 
swoich produktów. Z każdym kolejnym rokiem coraz więcej kapitału jest inwestowane 
w  powstawanie nowych gier wideo. E-sport to nisza, którą zaczęły wykorzystywać 
duże korporacje. ESA w swoim raporcie wspomina, że połowa ankietowanych miała 
przynajmniej minimalną wiedzę na temat rozgrywek e-sportowych. Co więcej, 45% 
osób z tej grupy śledzi turnieje e-sportowe za pomocą mediów społecznościowych5. 
Dużą popularnością cieszą się zawody e-sportowe, o czym świadczy duża  frekwencja 
publiczności na każdym turnieju. Na ostatnim Intel Extreme Master (IEM) odbywającym 
się w Katowicach, została pobita większość rekordów statystycznych z  poprzednich 
edycji IEM. Przez trzy dni rozgrywających się finałów turnieju przez katowicki Spodek 
i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach przewinęło się około 113 tys. 
osób. Oglądalność w szczytowym momencie wynosiła nawet dwa mln ludzi6. Jest to idealna 
szansa dla organizatorów, aby zarobić na reklamach. Producenci gier płacą ogromne sumy, 
aby ich marka oraz produkt został rozreklamowany wśród społeczności graczy. Na każdym 
takim wydarzeniu swoje stanowiska rozkładają takie firmy, jak Intel, HyperX, GIGABYTE 
i wiele innych. Podczas takich imprez  -odbywają się również targi nowych technologii, 
gdzie odwiedzający mogą wypróbować najnowsze produkty firm. Jest to niewątpliwie 
biznes dla firm produkujących gry i sprzęt, ale również dla organizatorów takich wydarzeń. 
 
Wydatki na e-sport

Społeczność graczy w 2015 roku w USA wydała 22,41 mld dolarów, z czego 
15,4 mld to same gry, pozostałe wydatki to sprzęt7. Powyższe sumy są określone tylko 
dla Stanów Zjednoczonych, autor przedstawi dalej statystykę dla poszczególnych części 
świata.

4  Ibidem, s.. 4.
5  http://www.gry-online.pl/S013.asp?ID=97810 [dostęp: 04.06.2016].
6   http://esportnow.pl/esport/statystyki-iem-2016/ [dostęp: 04.06.2016].
7  Raport Entertainment Software Association, Essential facts about the computer and video gaming 
industry, Sales, Demographic and Usage – czy to jest seria? Czy czasopismo lub praca zbiorowa? 
(Redakcja lub miejsce wydania?) data, 2015 s.. 12.
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Zgodnie z tymi danymi, w 2014 roku rynek gier globalnie był wart 81,5 mld 
dolarów i osiągnął 8% wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Było to spowodowane 
wprowadzaniem na rynek nowych konsoli zarówno do firmy Microsoft, jak i Sony. 
Zgodnie z danymi, prawie 3 mld ludzi na świecie ma dostęp do Internetu, z czego 1,8 mld 
stanowią gracze. To prawie ¼ całej populacji ziemi, co oznacza, iż rynek gier wideo jest 
potężnym rynkiem, z którym są związane ogromne pieniądze. Jednak ciężko wejść na ten 
rynek małemu przedsiębiorcy, zwłaszcza że znacząca większość firm poruszających się na 
tym rynku to ogromne korporacje takie, jak Activision Blizzard, Ubisoft, Microsoft, Sony, 
EA Game, DICE, czy polski CD project red. Większość tych firm jest rozpoznawana na 
arenie międzynarodowej, a ich kapitał liczony jest w dziesiątkach milionów.

Rysunek 1.  Rynek gier na świecie pod względem wartości w 2014 roku

Źródło: https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-reaches-99-6-billion-2016-mobile-

generating-37/, [dostęp:].

Prognozy na przyszłe lata przewidują tendencję wzrostową i stałe podwyższanie 
się wartości rynku gier o około 6 mld na rok. Struktura działu gier według wartości nie 
będzie się znacząco zmieniać. Możemy zaobserwować, iż w najbliższych kilku latach 
wzrośnie zainteresowanie smartfonami, a spadnie komputerami stacjonarnymi, i ten 
trend będzie się utrzymywać. Jest to na pewno związane z funkcjonalnością telefonów 
w relacji do ich ceny. Przede wszystkim smartfon możemy zabrać ze sobą wszędzie, jego 
waga jest stosunkowo niska, ma bardzo duże możliwości i zaczyna powoli zastępować 
konsole oraz pecety, aczkolwiek rynek, a głównie producenci, nie przystosowali jeszcze 
do końca swoich produktów do wersji mobilnej. Najczęściej polega to na wypuszczeniu 
tej samej serii gry, różniącej się grafiką i fabułą, tak jak to zrobiła firma Ubisoft, z grą 
„Assassin’s Creed”8.

8 https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-reaches-99-6-billion-2016-mobile-
generating-37/ [dostęp: 05.06.2016].

Źródło:https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-reaches-99-6-billion-2016-mobile-

generating-37/ [dostęp:].

Rysunek 2. Przewidywany wzrost wartości na rynku gier od 2015-2019 roku
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Zawód profesjonalnego gracza PC
 

 Już wiemy, jak ogromne sumy pieniędzy związane są z rynkiem gier. Wiadomo, 
iż podmioty poruszające się w obrębie tego rynku to wielkie korporacje. Gdzie jest miejsce 
w sporcie elektronicznym na wybicie się, zarobek i stworzenie biznesu?

 Okazuje się, że granie w gry komputerowe może być świetnym sposobem, 
aby zarabiać pieniądze. Istnieje wiele możliwości zarobku poprzez siedzenie długimi 
wieczorami przed włączonym monitorem. Jednym z nich jest sprzedawanie kont 
użytkownika gry. W  każdej grze, którą zaczynamy przez Internet, tworzymy swoje 
unikatowe konto. Konto to ma nasz login, czyli inaczej naszą nazwę tzw. nick, oraz hasło. 
Z czasem naszej rozgrywki możemy odblokować niedostępne dla początkującego gracza 
etapy gry, postacie, umiejętności, osiągnięcia, czy ekwipunek itd. Jednak odsłonienie 
wszystkich ukrytych możliwości, czy umiejętności naszej postaci łączy się z poświeceniem 
wielu godzin spędzanych nad komputerem. Dlatego też osoby, które nie mają wystarczająco 
dużo zaparcia w sobie, czy też czasu, a chciałyby w pełni skorzystać z rozgrywki, kupują 
całkowicie odblokowane konta. Jednak nie ma możliwości kupna takiego konta od 
twórcy, czy producenta gry. I tutaj pojawia się profesjonalny gracz, który dla zarobku 
przechodzi całą grę, odblokowując wszystkie możliwości stworzone przez twórców w grze. 
Zamieszcza on ofertę sprzedaży takiego konta najczęściej na portalu takim, jak Allegro 
czy eBay. Oprócz sprzedawania kont profesjonalni gracze wystawiają również bardzo 
rzadkie przedmioty dostępne tylko dla niewielkiej grupy ludzi. Im przedmiot jest rzadszy, 
tym jego cena będzie wyższa. Dochodzi do sprzedaży czegoś, co fizycznie nie istnieje i jest 
wirtualne. Rekordowe sumy za przedmioty mierzy się w setkach tysięcy dolarów. I tutaj 
podam parę przykładów:

•	 w grze „Tibia” została sprzedana tarcza o nazwie „Blessed Shield” za 7 tys. 
dolarów; był to jedyny egzemplarz tego przedmiotu w grze,

•	 w „World of Warcraft” sprzedane zostało konto użytkownika za 9 tys. dolarów,

•	 150 tys. dolarów zapłacono za księżyc w grze „Entropia Universe”,

•	 klub nocny zakupiony również w grze „Entropia Universe”, który kosztował 635 
tys. dolarów9.

 Są to najdroższe przedmioty zakupione w grach internetowych, więc jak 
najbardziej na sprzedaży kont, czy przedmiotów da się zarobić. Drugą formą zarabiania  
na życie poprzez grę na komputerze jest udział w turniej  ach e-sportowych.

Istnieje wiele dyscyplin w sporcie elektronicznym w zależności od gry. Jednymi 
z czołowych i najpopularniejszych gier, w których odbywają się rozgrywki, są „Counter-
Strike”, „Starcraft”, „Warcraft 3”, „Fifa”, „Quake”, „League of Legends”, czy „Need for 

9 http://gry.onet.pl/artykuly/e-sport-czyli-jak-zarobic-pierwszy-milion-polacy-sa-w-tym-mistr-
zami/474l7 [dostęp: 05.06.2016].

Speed”10. Jedną z  najbardziej znanych gier, która bije rekordy popularności na całym 
świecie, jest wyżej wspomniany „Starcraft”, - uważany - w Korei Południowej za sport 
narodowy. Gra została wypuszczona na rynek w 1998 roku, dziś jest kultową pozycją, 
podobnie jest z grą „Counter-Strike”. Z każdym nowym rokiem turnieje w „Starcraft” biły 
kolejne rekordy puli nagród, przyciągając tym samym coraz więcej graczy11. Profesjonalni 
gracze komputerowi zarabiają przede wszystkim na wygranych w turniejach. Ponadto, 
im bliżej finału, tym większe prawdopodobieństwo nawiązania współpracy z jakimś 
sponsorem. W tym przypadku najczęściej są to duże firmy, chcące się zareklamować. 
E-Sports Earnings opublikowało listę najbogatszych graczy świata i są to: 

•	 Jiao „Banana” Wang z zarobkami 1,192,049 dol.,

•	 Chen „Hao” Zhihao z zarobkami 1,191,774 dol.,

•	 Wang „SanSheng” Zhaohui z zarobkami 1,186,076 dol.

Cała trójka wzbogaciła się dzięki udziałowi w turnieju gry „DOTA 2”. A teraz trzeba 
wspomnieć o Polakach, którzy mają bardzo dużo sukcesów międzynarodowych 
w e-sporcie:

•	 Filip „neo” Kubski z wynagrodzeniem 195,119 dol.,

•	 Wiktor „TaZ” Wojtas z wynagrodzeniem 193,159 dol.,

•	 Mariusz „Loord” Cybulski z wynagrodzeniem 129,359 dol.

 Wszyscy wspomniani gracze pochodzący z Polski brali udział w turniejach 
gry „Counter-Strike”. Przytoczę cytat wypowiedzi jednego z nich: Oczywiście zarobki są 
uzależnione od wyników, jeżeli nie prezentuje się stałej formy w granicach Top 4-5 świata, 
to nie ma co myśleć o dobrej stałej pensji. — Wiktor „TaZ” Wojtas12. Oznacza to, że 
niewielu graczy może liczyć na jakiekolwiek wynagrodzenie wynikające z brania udziału 
w turniejach e-sportowych. Konkurencja jest ogromna, co powoduje, iż bardzo ciężko 
utrzymać się na najwyższym poziomie i mieć z e-sportu stałe dochody, jako gracz.

10  A.Stępnik, E-sport z perspektywy teorii sportu, Warszawa 2009, -, s.. 219.
11 http://gry.onet.pl/artykuly/e-sport-czyli-jak-zarobic-pierwszy-milion-polacy-sa-w-tym-mistr-
zami/474l7 [dostęp: 05.06.2016].
12  Ibidem., s,
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Zakończenie

 Podsumowując, rynek gier wideo rozwija się z każdym rokiem coraz lepiej. 
Jest w  nim ogromny potencjał, o czym świadczy kapitał generowany przez ten rynek. 
Kluczowym aspektem jest również ilość osób zainteresowanych grami wideo. Z roku 
na rok zwiększa się liczba osób wybierających ten sposób spędzenia wolnego czasu, co 
jest dobrą prognozą na najbliższe lata. Wzrost zainteresowania grami wideo wpływa 
na zwiększenie możliwości zawierania znajomości w obszarze e-sportu. Po dokonaniu 
analizy wszystkich danych autor uważa, iż e-sport może być trampoliną dla biznesu, na 
pewno nie dla przeciętnej osoby, która poszukuje szybkiego startu dla swojej działalności 
gospodarczej. Jednak, jako zarobek dodatkowy i hobby, powinno być idealnym zajęciem. 
Autor uważa, iż wybicie się na e-sporcie dla pojedynczej jednostki jest bardzo ryzykowne, 
ponieważ konkurencja jest ogromna, a aby zaistnieć w tej branży, trzeba poświęcić dużo 
czasu, a przychody nie są stałe. Jednak, jako iż jest to branża rozwijająca się, można na niej 
zarobić w inny sposób. Dobrym na to sposobem - może - okazać się wykupienie dzisiaj 
akcji rozwijających się spółek giełdowych, działających na rynku gier. Może okazać się to 
- trampoliną i strzałem w dziesiątkę.
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Na świecie są trzy rodzaje śmierci: śmierć serca, śmierć mózgu i odłączenie od sieci.

Guy Almes

 Internet zrewolucjonizował współczesny świat. W XXI wieku globalna awaria 
sieci mogłaby być scenariuszem filmu katastroficznego, gdyż praktycznie nikt nie wyobraża 
sobie życia bez dostępu do Internetu. W dobie niezwykłego postępu technologicznego 
oraz powszechnej digitalizacji i cyfryzacji nasze życie uległo swoistego rodzaju 
wirtualizacji. Jakie będą tego konsekwencje? Oczywiście korzyści płynące z rozwoju 
Internetu są niepodważalne, ale trzeba pamiętać również o „ciemniejszej” stronie sieci, 
czyli zagrożeniach, jakie czyhają na jej użytkowników.

Społeczeństwo wirtualne

 Internet to ogólnoświatowy zbiór połączonych ze sobą sieci komputerowych, 
umożliwiający wymianę informacji między użytkownikami z całego świata1. W XXI wieku 
stanowi swoistego rodzaju integralną część naszego życia. Skalę jego oddziaływania 
porównać można do elektryczności, która w erze przemysłowej była impulsem do 
rozwoju społeczeństw industrialnych. Internet stanowi również fundament dla ciągle 
rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. Brak jest jednolitej i powszechnie 
akceptowanej definicji tego pojęcia, a w literaturze przedmiotu występuje kilka 
terminów synonimicznych tj. społeczeństwo postindustrialne (D. Bell), społeczeństwo 
technologiczne (Z. Brzeziński) czy postmodernistyczne (Z. Bauman)2. Wszystkie jednak 
dotyczą globalnych zmian społecznych, spowodowanych rozwojem nowych technologii, 

1  http://sjp.pl/internet, 
2  D. Walczak-Duraj, Socjologia dla ekonomistów, Warszawa 2010, s. 215.

Internet jako nowe medium. 
Szanse i zagrożenia

Seweryn Szyncel
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a szczególnie Internetu. To właśnie rozwój sieci globalnej dostrzegalnie wpływa na 
kształtowanie się nowych form zbiorowości, tak, aby możliwe było zaspokojenie 
potrzeby uczestnictwa we wspólnocie. Nową formą wspólnoty w  dobie Internetu są 
wspólnoty wirtualne, w których dzięki użyciu nowych środków przekazu formują się 
relacje osobiste w cyberprzestrzeni. Biorąc pod uwagę skalę tego zjawiska, w  naukach 
społecznych wyodrębniono termin „społeczeństwa sieciowego” (ang. network society), 
w którym struktura społeczna zbudowana jest na bazie sieci opartych na informacjach 
przetworzonych i przekazywanych przez urządzenia elektroniczne oraz nowe technologie 
komunikacji3. Zaciera się tradycyjnie przyjęta klasyfikacja na świat wirtualny i  świat 
realny, szczególnie dla najmłodszego pokolenia, które dorastało w otoczeniu nowych 
technologii i masowych środków przekazu. Przyjmuje się, że powstała nowa przestrzeń 
społeczna łącząca w sobie realne i wirtualne komponenty. Amerykański badacz nowych 
mediów, Mark Prensky zdefiniował i spopularyzował określenia „cyfrowi tubylcy” (ang. 
digital natives) i „cyfrowi imigranci”4. Tubylcy to właśnie najmłodsze pokolenie, bardzo 
dobrze obyte w świecie nowych technologii, dorastające wśród telefonów, komputerów 
oraz powszechnego dostępu do Internetu. Podkreślał łatwość i zręczność „cyfrowych 
tubylców” w przyswajaniu wszelkich nowinek technologicznych i ich sprawność w obsłudze 
najnowszych urządzeń. W opozycji do biegłości pokolenia cyfrowego postawił Prensky 
umiejętności „cyfrowych imigrantów”. Wyraźnie podkreślił trudności, jakie napotykają 
oni w obsłudze nowych technologii, jak i również zauważył, że przyswajanie wiedzy z tego 
zakresu zajmuje im zdecydowanie więcej czasu. Z jego refleksji wynikało, że procesy 
poznawcze u osób pokolenia „cyfrowego” różnią się od tych z pokolenia „przedcyfrowego”. 
Postulował on również zredefiniowanie podejścia do współczesnej edukacji, aby stała 
się bardziej przystępna dla najmłodszych. Kluczowy jest tutaj fakt, iż biegłość cyfrowa 
najmłodszego pokolenia oraz ich łatwość w wyszukiwaniu i przetwarzaniu informacji 
wymaga, aby edukacja była bardziej dopasowana do ich możliwości oraz preferencji5.

Korzyści

Świat jako globalna wioska

 Dynamiczny rozwój nowoczesnych środków przekazu a szczególnie Internetu 
w  istotny sposób wpłynęły na komunikację międzyludzką oraz procesy budowania 
różnorodnych i wielokierunkowych relacji o charakterze ekonomicznym, politycznym, 
kulturowym, czy społecznym. Coraz bardziej realna stała się wprowadzona przez Herberta 
Marshalla McLuhana w latach 60. XX wieku koncepcja globalnej wioski (ang. global 
village). Porównał on glob do niewielkiej wioski, w której przepływ informacji następuje 
bardzo szybko, mieszkańcy koegzystują blisko siebie i praktycznie nie mają między sobą 
tajemnic. Ta analogia w drugiej dekadzie XXI wieku wydaje się nadzwyczaj trafna. Kula 

3  Ibidem,, s. 216.
4 M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants: Do They Really Think Differently?, „On the Ho-
rizon” 2001, nr 5.
5  M. Popiołek, E-kompetencje cyfrowego pokolenia w świetle badań własnych. Eksploracja za-
gadnienia na przykładzie wybranych e-umiejętności, http://www.ejournals.eu/ZM

ziemska została niejako „opleciona jak szpulka” tysiącami kilometrów przewodów, kabli 
i  światłowodów zapewniających komunikację radiową, telefoniczną czy internetową. 
Pokonana została nie tylko bariera dystansu fizycznego, ale również ta czasowa, co 
spowodowało, że świat niejako „zmniejszył się” do rozmiarów niewielkiej wioski6. 
Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest zbliżanie się do siebie poszczególnych 
kultur, przenikanie wzorców i wartości. Niegdyś odizolowane od siebie społeczności 
przenikają się wzajemnie i zachodzą między nimi liczne interakcje, przede wszystkim 
dzięki możliwości uczestniczenia w globalnym przepływie informacji7. Praktyczny 
zanik barier komunikacyjnych zbliża do siebie ludzi, co z jednej strony sprzyja dyfuzji 
kulturowej, a  z  drugiej strony przyczynia się do homogenizacji poszczególnych kultur 
i wymusza powstanie w pewnym sensie zunifikowanej „kultury globalnej”.
 Szczególnie nasilone zjawisko to tzw. amerykanizacja, czyli jednotorowe 
przenikanie elementów kultury Stanów Zjednoczonych do innych kultur. Jest to jednak 
wpływ raczej jednostronny, w którym pewne wzorce zachowań, kanonów czy trendów 
przekazywane są do innych kultur. Istnieje nawet pogląd zakładający, iż kultura 
globalna, w  głównej mierze oparta jest właśnie na przepływie amerykańskiej kultury 
do innych rejonów świata. Wynika ona również z faktu zafascynowania sposobem 
życia Amerykanów oraz dążeniem do naśladowania go. Należy również zaakcentować 
zjawisko uniformizacji języka angielskiego. Język angielski staje się dziś coraz bardziej 
dominującym językiem w  środkach masowego przekazu, magazynowaniu informacji, 
transporcie, międzynarodowym biznesie, dyplomacji, nauce i kulturze. Jego prymat ciągle 
rośnie i trend ten jest również wyraźnie zauważalny w świecie Internetu8.
Rozważając kwestie globalnej wspólnoty, istotny z jej punktu widzenia jest bardzo 
szybki przepływ informacji dotyczący bieżących wydarzeń na świecie. Bardzo często 
dochodzi do sytuacji, w której z pozoru błaha sytuacja lub typowo lokalny problem 
urasta do rangi globalnej. Każdego dnia dociera do przeciętnego użytkownika nowych 
mediów mnóstwo informacji z całego świata, przez co staje się on pośrednio ich 
uczestnikiem, chociaż miały miejsce tysiące kilometrów od niego. Człowiek XXI 
wieku jest w ciągłym ruchu, w wirtualnej rzeczywistości przemierza świat, personalnie 
jest coraz bardziej globalny, rzeczywiście stając się obywatelem „globalnej wioski”. 
 
Internet a gospodarka

 Rozwój Internetu determinuje działania firm, które muszą dopasować się 
do trendów zmieniającego się świata Pojawiło się zjawisko tzw. wirtualizacji, czyli 
przenoszenia realnych obiektów, jak i procesów do pamięci komputera. Wirtualizacji 
ulegają produkty, rynki finansowe czy procesy produkcyjne. Coraz częściej przez sieć 
internetową przepływają dokumenty, zawierane są transfery kupna czy sprzedaży. 
Pojawia się, więc nowy obraz gospodarki nazywany przez Dona Tapscotta gospodarką 

6  Globalna wioska w czterech aspektach — zbliżeniu, izolacji, wspólnocie i osamotnieniu, http://
rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/pdf/ii_8_malgorzata_trebicka.pdf, [dostęp: DD.MM.RRRR].
7  A. Ziętek, Globalizacja a kultura, [w:] Oblicza globalizacji, red. M. Pietraś, Lublin 2002, str. 200.
8 Oblicza globalizacji, „Charaktery” 2001, nr 12, s.48.
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cyfrową9. Podejście do roli Internetu w strategii działania firm ewoluowało wraz ze 
wzrostem liczby użytkowników. Mało tego, globalna sieć www staje się coraz ważniejszym 
medium w działaniach różnych kampanii. Dynamiczny rozwój gospodarki elektronicznej 
niesie ze sobą wiele korzyści tj. oszczędność kosztów zarówno po stronie klientów, jak 
i tych ponoszonych przez przedsiębiorców. Związane jest to m.in. z obniżeniem kosztów 
produkcji, czy presją konkurencyjną wynikającą   z  transparentności cen10. Wartym 
odnotowania zjawiskiem, które pojawiło się w gospodarce, będąc niejako implikacją 
rozwoju Internetu, szczególnie tego mobilnego, jest tzw. uberyzacja. Termin ten wziął 
swoją nazwę od popularnego w ostatnich latach serwisu „Uber”. Definiuje się go jako 
aktywności gospodarcze firm działających w Internecie, które dostarczają produkty lub 
usługi w samym momencie zgłoszenia przez klienta zapotrzebowania na nie. Wielkie 
i hierarchicznie zbudowane organizacje zmuszone zostały do przedefiniowania zasad 
swojego funkcjonowania, aby spełnić coraz większe wymagania konsumentów XXI wieku. 
Tak właśnie wytworzyło się zjawisko „uberyzacji gospodarki”11.

Cyfrowa rewolucja przebiega bardzo szybko. Firmy, które nie podążają za zmianami, mogą 
zostać wypchnięte z rynku. Bardzo ważna z ich punktu widzenia jest nie tylko obecność  
w Internecie, ale również przemyślana strategia działania w sieci12. Należy tu zwrócić uwagę 
na fakt, że globalna sieć oprócz dostarczania informacji i rozrywki pełni także, obecną od 
początku swojego istnienia, a w ostatnich latach gwałtownie zyskującą na znaczeniu, rolę 
społeczną. Dla potrzeb marketingu istotnym faktem jest organizowanie się użytkowników 
Internetu w społeczności wirtualne, jak na przykład fora tematyczne, blogi, czy portale 
społecznościowe w obrębie, których użytkownicy zainteresowani daną tematyką mogą 
swobodnie wymieniać się opiniami i komunikować. Śledzenie tych trendów oraz aktywne 
działania w sieci powinny być kluczowe w budowaniu strategii marketingu internetowego.

Zagrożenia

 Nie można zaprzeczyć, że korzystanie z Internetu niesie ze sobą wiele korzyści. 
Umożliwia on wszechstronną i wielowymiarową komunikację, ułatwia naukę i rozwijanie 
zainteresowań, umożliwia dostęp do praktycznie każdej informacji. Jednak poza treściami 
o dużych walorach edukacyjnych, ogromna część materiałów, jakie można znaleźć w sieci, 
jest nieodpowiednia, czy wręcz szkodliwa.

9  S. Czetweryński, Problem rzadkości w Internecie, „Studia Ekonomiczne” 2013, t. 139, s. 198.
10  B. Dobiegała-Korona, Zarządzanie klientem w Internecie, w: Konkurowanie o klienta e-marke-
tingiem, red. B. Dobiegła-Korona, T. Doligalski, B. Korona, Warszawa 2004, s.21.
11  http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.956, 
12  http://www.stralfors.pl/O-nas/Artykuly/2015/Ekonomia-cyfrowa-nowa-sila-napedowa

Cyberprzestępczość

Do głównych zagrożeń, jakie czyhają na użytkowników Internetu zalicza się:

1. Wirusy — złośliwe programy powodujące uszkodzenia komputera i informacji 
na nim, spowalniające lub nawet uniemożliwiające dostęp do Internetu i wyko-
rzystujące komputer do rozprzestrzeniania się na komputery innych użytkow-
ników sieci Web.

2. Nielegalne uzyskiwanie danych: 

•	 phishing — wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł lub 
szczegółów karty kredytowej) zazwyczaj poprzez podszywanie się pod 
godną zaufania osobę lub instytucję, której te informacje są pilnie po-
trzebne,

•	 pharming — bardziej niebezpieczna dla użytkownika oraz trudniejsza do 
wykrycia forma phishingu. Charakterystyczne dla pharmingu jest to, że na-
wet po wpisaniu prawidłowego adresu strony www, ofiara zostanie prze-
kierowana na fałszywą (choć mogącą wyglądać tak samo) stronę www. Ma 
to na celu przejęcie wpisywanych przez użytkownika do zaufanych witryn 
haseł, numerów kart kredytowych i innych poufnych danych.

3. Infoholizm (siecioholizm), czyli Uzależnienie od Internetu — niewielu ludzi 
zdaje sobie sprawę z tego, że komputer może uzależnić w taki sam sposób jak 
alkohol, praca czy narkotyki. Do symptomów istnienia uzależnienia należą 
m.in. 
 
1) silne zaabsorbowanie Internetem ukazujące się jako obsesyjne myślenie 
o wirtualnej aktywności;  
2) pojawiająca się konieczność coraz dłuższego przebywania online, aby osią-
gnąć satysfakcję; 
3) powtarzające się, nieudane próby kontroli (ograniczenia lub zaprzestania) 
własnego korzystania; 
4) pojawianie się silnych negatywnych afektów (przygnębienia, irytacji, po-
denerwowania itp.) w sytuacji redukowania czy też ograniczania korzystania 
z Internetu;  
5) problemy z kontrolą ilości czasu przebywania online;  
6) stres środowiskowy, problemy w życiu prywatnym i konflikty społeczne 
(zaburzenie relacji w szkole, pracy itd.) wynikające z zaabsorbowania korzysta-
niem z Internetu; 
7) kłamanie i inne formy manipulacji w relacjach z najbliższym otoczeniem 
społecznym, których celem jest ukrywanie informacji na temat własnego zaab-
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sorbowania Internetem (np. co do ilości czasu spędzanego w Internecie)13.

4. Cyberbulling (cyberprzemoc) — prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmie-
wanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektroniczne-
go takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie 
i inne. Taka forma znęcania się nad swoimi ofiarami, zdaniem psychologów wy-
nika z tego, że łatwiej poniżać, dyskredytować i szykanować, gdy istnieje szansa 
ukrycia się za internetowym pseudonimem i nie ma potrzeby konfrontacji z ofia-
rą oko w oko. Prześladowanie przez Internet jest szczególnie groźne dlatego, że 
kompromitujące czy poniżające materiały są dostępne w krótkim czasie dla wielu 
osób i pozostają w sieci na zawsze, jako kopie na wielu komputerach, nawet po 
ustaleniu i ukaraniu sprawcy14.

Wykluczenie cyfrowe

 Jeden z problemów związany z rozwojem globalnej sieci internetowej to tzw. 
wykluczenie cyfrowe, które do tej pory definiowane było jak brak dostępu do Internetu. 
Wraz z bardzo szybkim rozwojem technologii w opracowaniach dotyczących wykluczenia 
cyfrowego pojawiło się nowe, bardziej kompleksowe podejście do tego zjawiska. Zauważalny 
jest wzrost dostępności do Internetu, jak i do urządzeń umożliwiających korzystanie z sieci 
(komputerów, smartfonów itd.). Spowodowane jest to głównie spadkiem opłat za korzystanie 
z Internetu oraz coraz bardziej atrakcyjnymi cenami urządzeń. Nie wyeliminowało to 
jednak problemu wykluczenia cyfrowego, wyodrębniono kolejne dwa jego rodzaje15: 

•	 wykluczenie funkcjonalne — cechuje się ono trudnościami w przystosowaniu się 
do bardzo szybko zmieniających się technologii. Zjawisko szczególnie dotkliwe 
jest dla osób starszych, które stawiają „pierwsze kroki” w Internecie,

•	 samo wykluczenie — jest efektem przyjętej postawy życiowej, światopoglądu. 
Ten rodzaj wykluczenia wiąże się głównie z obawami o bezpieczeństwo i prywat-
ność w Internecie.

Obok zjawiska wykluczenia cyfrowego, w literaturze przedmiotu występuje również 
pojęcie tzw. nierówności cyfrowej, która odnosi się do nierówności w zakresie: dostępu 
do Internetu i  stopniu jego wykorzystania, znajomości strategii wyszukiwania informacji, 
jakości łączy internetowych i wsparcia społecznego, zdolności do oceny jakości informacji, 

13  http://siecioholizm.eu/mid.php?sel=w_pulapce_internetu, 
14   http://pol.tabby.eu/co-to-jest-cyberbullying.html
15  K.Polańska, Nierówność cyfrowa jako pochodna dyfuzji Internetu, Warszawa 2011, s. 239. 
http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/29-2012/si-29-235.pdf

a także różnorodności zastosowań sieci16.

Nierówność cyfrowa może występować w kilku obszarach zróżnicowania:

•	 jakości infrastruktury technicznej,

•	 doświadczenia (biegłość korzystania z zasobów Internetu),

•	 umiejętności (używanie sprzętu, oprogramowania itd.),

•	 stopnia autonomii korzystania z sieci (w zakresie ograniczeń instytucjonalnych),

•	 kompleksowości społecznych sieci wsparcia. 

Podsumowanie 

 XXI wiek to bez wątpienia czas bezprecedensowego rozwoju technologicznego. 
Technologie otaczają człowieka w jego codziennym życiu, zmieniając je. Czy tylko na 
lepsze? Na pewno rozwój globalnej sieci ułatwił człowiekowi życie, poszerzając jego 
horyzonty oraz zacierając fizyczne granice. Homogenizacja kultury i ujednolicenie 
wzorców przyczyniło się do powstania tzw. kultury globalnej, której każdy z nas jest 
współtwórcą. Powstanie i upowszechnienie Internetu było dla ludzkości radykalną 
innowacją. Korzyści płynące z jej użytkowania są oczywiste, rozsądne korzystanie z sieci 
otwiera wiele możliwości i sprawia, że życie codzienne staje się prostsze a prowadzenie 
biznesu bardziej opłacalne. Zawsze trzeba jednak pamiętać też o zagrożeniach, jakie niesie 
ze sobą wirtualizacja życia. Może ona negatywnie wpływać na relacje międzyludzkie oraz 
prowadzić do groźnych w skutkach uzależnień. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest 
również coraz dynamiczniej rozprzestrzeniająca się cyberprzestępczość. Internet, jako 
nowe medium bez wątpienia zrewolucjonizował świat, przenikając praktycznie każdą 
sferę ludzkiego życia. Trudno przewidzieć jak będzie wyglądał następny etap rozwoju 
Internetu, jednego można być jednak pewnym — będzie jeszcze mocniej oddziaływał 
i coraz wyraźniej nadawał kształt naszemu życiu.
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W nowych technologiach wspaniałe jest to,
że ludzie robią z nich zupełnie inny użytek

niż planowali twórcy tych nowinek.
Manuel Castells

Prawo własności intelektualnej – aspekty prawne

 Prawo własności intelektualnej jest terminem, który w swojej definicji obejmuje 
różne działy prawne regulujące zasady korzystania z własności intelektualnej. Przez 
własność intelektualną rozumiemy natomiast prawa dotyczące działalności intelektualnej 
w zakresie działalności literackiej, artystycznej, przemysłowej i naukowej. Szczegółową 
definicję tego pojęcia określa Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej. Zgodnie z jej wykładnią własność intelektualna to prawa, które odnoszą się 
kolejno do:

* dzieł literackich, naukowych, artystycznych;
* wykonań artystów wykonawców i interpretacji artystów interpretatorów;
* wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej;
* odkryć naukowych;
* wzorów przemysłowych;
* znaków towarowych i usługowych, nazw handlowych i oznaczeń handlowych;
* ochrony przed nieuczciwą konkurencją1;

1 Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Sztokholm 1976.

Ochrona własności intelektualnej 
na przykładzie prawa autorskiego 
w Internecie

Karolina Śliwińska
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inne rodzaje praw dotyczących działalności intelektualnej w dziedzinie naukowej, 
literackiej, przemysłowej, artystycznej.

 Zatem własność intelektualna najprościej definiowana to proces tworzenia 
i wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczeń. Jest wynikiem ludzkiej kreatywności 
i inwencji. Odnosi się do trzech aspektów: ludzkich wytworów, czyli dzieł, procesu ich 
wytwarzania oraz do cech twórczych osobowości2.

 W doktrynie prawnej własność intelektualna chroniona jest zarówno przez 
krajowe, jak i  międzynarodowe ustawodawstwo. Do krajowych źródeł prawa należy 
przede wszystkim: ustawa z 30 czerwca 2000 roku o prawie własności przemysłowej oraz 
ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zastosowanie 
znajdują akty wykonawcze do powyższych ustaw. Na uwagę w tym zakresie zasługują 
także ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe, które stały się źródłami prawa 
powszechnie obowiązującego - rozporządzenia wspólnotowe i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego. Źródłem prawa własności intelektualnej jest także międzynarodowa 
Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 roku. Ze względu 
na kompleksowy i dynamiczny charakter tej dziedziny prawnej nie należy ograniczać się 
jedynie do wymienionych aktów normatywnych, zastosowanie przy ochronie własności 
intelektualnej mają bowiem również przepisy z zakresu prawa karnego, finansowego, czy 
choćby prawa pracy.

 Rozległa tematyka własności intelektualnej pozwala na gruncie prawa polskiego 
na jej podział na 3 grupy: 

* prawo autorskie
* własność przemysłowa
*  know-how 

Prawa te mimo różnić łączy wiele cech wspólnych. Przede wszystkim dobra, których te 
prawa dotyczą, mają charakter niematerialny. Oznacza to, że wytwory te nie da się poznać 
zmysłami, lecz jedynie w sposób niematerialny, intelektualny3. W dużej mierze prawa te 
to prawa podmiotowe bezwzględne o charakterze wyłącznym. W praktyce oznacza to 
uprawnienie twórców do zakazania pewnych czynności związanych z eksploatacją dóbr. 
Prawa własności intelektualnej to także prawa o charakterze majątkowym i zbywalnym.

 Przechodząc dalej, chciałabym skupić się na charakterystyce prawa autorskiego, 
które w dalszej części mojej pracy odniosę do przewodniego tematu, jakim jest Internet.

 W swojej istocie prawo autorskie to swoisty dział prawa cywilnego obejmujący 
przede wszystkim normy zamieszczone w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim 

2  Ibidem.
3 A.M. Dereń, Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Warszawa 2014, s. 45.

i prawach pokrewnych4. Prawo autorskie definiować można także, jako część prawa 
własności intelektualnej, które w węższym znaczeniu oznacza przepisy wydane z myślą 
o ochronie interesów twórców oraz stosunków prawnych związanych z tworzeniem 
utworów, jak również z korzystaniem z nich i ich ochroną. W szerszym znaczeniu prawo 
autorskie rozumiemy jako prawo pokrewne, a więc odnoszące się do praw wyłącznych 
przyznanych artystom, wykonawcom, producentom5.

 Prawo autorskie należy odróżnić stanowczo od prawa rzeczowego, którego 
ochronie podlegają rzeczy. W przypadku prawa autorskiego są to dobra niematerialne, 
istniejące niezależnie od przedmiotu materialnego, na którym dane dobro zostało 
utrwalone6. Jednym z warunków powstania ochrony w ramach prawa autorskiego jest 
ustalenie utworu. Z ustaleniem takim mamy do czynienia w przypadku działania twórcy 
umożliwiającym w danych warunkach partycypowanie utworu przez osoby inne niż autor. 
Nie wymaga ono dopełnienia jakichkolwiek formalności. W  odróżnieniu od systemu 
anglosaskiego utrwalenie na nośniku materialnym nie jest konieczne.7 Nadrzędnym 
celem prawa autorskiego jest zabezpieczenie majątkowych interesów twórców. Autorskie 
prawa majątkowe obejmują więc prawo zarówno do korzystania z utworu, rozporządzania 
nim, jak i wynagrodzenia za korzystanie8.

 Współcześnie jednym z kluczowym i mocno dyskusyjnych tematów jest 
zagadnienie ochrony własności intelektualnej w Internecie. Internet jako źródło informacji 
bywa z jednej strony narzędziem niezwykle użytecznym, z drugiej jednak staje się powodem 
naruszeń dóbr intelektualnych. Wszechobecny rozwój technologiczny i informatyzacja 
społeczeństwa nie pozostaje bez wpływu na autorsko-prawne ustawodawstwo. Zmiana 
dotyczy w głównej mierze rozszerzenia ochrony prawem autorskim pracy twórczej 
człowieka - mamy tu na myśli programistów i bazy danych oraz konieczności zwrócenia 
w ustawodawstwie uwagi na korzystanie z utworów w formie zapisu cyfrowego.

 Przystępując do analizy prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego 
w Internecie należy podejść do tematu przez zadanie dwóch pytań. Pierwsze pytanie to 
pytanie świadomego użytkownika Internetu o to, gdzie leży granica legalności korzystania 
z zasobów. Drugie pytanie to pytanie twórców — gdzie leży granica nienaruszalności ich 
uprawnień.

 W niniejszej pracy postaram się udzielić odpowiedzi na dwa powyższe pytania 
na podstawie analizy działań internetowych w odniesieniu do prawa autorskiego.

4 J .Błeszyński, Wielka encyklopedia prawa, red .B. Hołyst, Warszawa 2005, s. 726.
5 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010, s. 17.
6 P. Podrecki, Środki ochrony prawa własności intelektualnej, Warszawa 2010, s. 31.
7 S. Grzybowski, Przedmiot i podmiot prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 93.
8  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 
poz.83), art.17
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Dozwolony użytek publiczny i prywatny

 Istotą dozwolonego użytku jest ograniczenie monopolu właściciela praw 
autorskich, czyli twórcy, które polega na zezwoleniu na korzystanie i rozpowszechnianie 
wytworu bez konieczności uzyskiwania zgody. Należy zwrócić uwagę na rozróżnienie 
dozwolonego użytku publicznego i prywatnego. O dowolnym użytku publiczny możemy 
mówić w przypadku wytworów już rozpowszechnionych trafiających do nieograniczonej 
liczby odbiorów. W praktyce dotyczy to tworzenia efemerycznych kopii utworu, prawa 
do cytatu i przedruku oraz rozpowszechniania utworów wystawianych w miejscach 
publicznych. Z dozwolonym użytkiem prywatnym spotykamy się w przypadku korzystania 
z utworów wyłącznie do własnych, prywatnych potrzeb. Dotyczy to zwielokrotniania 
utworów w czasie przeglądania stron www, pobierania i odtwarzania plików za pomocą 
komputera (bez dalszego ich rozpowszechniania), przesyłania materiałów drogą 
e-mailową do oznaczonych odbiorców oraz do drukowania materiałów ze stron www.

 Należy pamiętać, że dozwolony użytek osobisty dotyczy utworów już 
rozpowszechnionych, czyli tych, które posiadają zgodę twórcy. W Polsce nie obowiązuje 
zasada „zatrutego źródła”, co oznacza, że nie istnieje obowiązek sprawdzania poszczególnych 
ogniw łańcucha pośredników. Per analogiam wystarczy, by utwór został co najmniej raz 
publicznie udostępniony za zgodą twórcy (lub w sposób, w który racjonalny obywatel 
mógłby przypuszczać, że został). Z powyższego wynika, że za niedozwolone uznać 
należy ściąganie z Internetu przedpremierowych filmów/piosenek lub niepublikowanych 
rękopisów.

„Kopiuj-wklej”, czyli zjawisko niedozwolonego kopiowania tekstów w Internecie

 Internet w swojej istocie stanowi nieskończone źródło inspiracji. Co jednak 
w sytuacji, gdy wykorzystujemy internetowe zasoby nie w celu natchnienia czy impulsu 
twórczego, a jedynie w celu skopiowania gotowego już wytworu?

 Swoje rozważania nad nielegalnością takich zachowań skupię przede wszystkim 
na publikacjach naukowych szczególnie popularnych w środowiskach akademickich. 
Od pewnego czasu obserwujemy odejście od form drukowanych na rzecz ich cyfrowych 
zapisów. Wynika to z konieczności dostosowania się zarówno do postępu technologicznego, 
jak i do modelu współczesnego odbiorcy. Zjawisku temu nie można odebrać pozytywnego 
aspektu, jakim z całą pewnością jest cyfryzacja polskiej nauki, nie mniej jednak niesie ono 
za sobą szereg nieprawidłowości. Przede wszystkim elektroniczne publikacje w większości 
przypadków trafiają do odbiorców z wyłączeniem majątkowych praw autorskich twórców

.
 Analizując prawne aspekty tego zachowania, należy posłużyć się zatem pojęciem 

„zwielokrotniania”. Rozumiemy przez to reprodukcję utworu za pomocą zapisu w pamięci 

stałej komputera9. Potocznie jest to więc każde zachowanie, niezależnie czy przy użyciu 
myszy komputerowej/klawiatury, skanera czy innej procedury, wyczerpujące to pojęcie.

 Jak zatem ustawodawca może zatrzymać lawinowe zjawisko, określane mianem 
kopiuj-wklej? Rozwiązań tej sytuacji zdaje się być kilka. Przede wszystkim należałoby 
zająć się kwestiami zobowiązania dostawców treści. W tym przypadku sprawdziłoby 
się rozpowszechnienie uniwersalnych zasad korzystania z Internetu. W dyskusji nad 
problemem kopiowania treści z  Internetu pojawia się także pojęcie „netykieta”. Łączy 
się ono bezpośrednio z propozycją ustalenia zasad użytkowania sieci. Pojęcie to wynika 
z kombinacji słów net (sieć) oraz etiquette (zachowanie się)10. W swojej istocie wprowadzenie 
„netykiety” wiąże się z ideą zwiększenia świadomości użytkowników i odpowiedzialności 
za wszelkie przejawy korzystania z cudzej twórczości. Rozwiązaniem mogłoby okazać się 
wprowadzenie opłat z korzystania z uczelnianych baz naukowych. Pomysł ten spotyka 
się jednak ze sprzeciwem studentów, który argumentują go ograniczaniem dostępu do 
wiedzy i bronią jak najszerszego korzystania z dóbr kultury i nauki.

 W kontekście omawianego problemu warto przybliżyć także pojęcie 
„stowarzyszenie IFRRO” (the International Federation of Reproduction Rights 
Organisations). Organizacja ta ma na celu zbiorowe zarządzanie i ochronę praw autorskich 
w zakresie reprodukcji, wprowadzania do obrotu, pamięci komputera oraz zwielokrotniania 
i rozpowszechniania wytworów. Kluczowym celem IFRRO jest zabezpieczenie i ochrona 
majątkowych interesów twórców. Możliwe jest to na podstawie Systemu Rozliczania 
i Ewidencji. System ten za pomocą prowadzonych statystyk ustala uprawnionych 
z eksploatacji ich wytworów, płacąc im następnie odpowiednie wynagrodzenie11.

 Kluczowy problem dotyczący korzystania z cudzej twórczości w środowiskach 
akademickich pojawia się przy pisaniu prac dyplomowych. W tym wypadku nie ma 
znaczenia czy chodzi o pracę licencjacką czy habilitację. Plagiat, – bo z tym określeniem 
mamy do czynienia, oznacza każdorazowe skopiowanie cudzego tekstu i opatrzenie go 
swoim nazwiskiem. System edukacji rozpoczął walkę z plagą określaną mianem „kopiuj-
wklej”. Studenci mają obowiązek sprawdzenia swoich prac dyplomowych przed ich 
obroną w systemie antyplagiatowym. Wprowadzony przez Ministerstwo Nauki wymóg 
to odpowiedź na apel bezradnych uczelni. Czy jednak rozwiązuje to problem? Moim 
zdaniem nie do końca. Studenci owszem stają się i ostrożniejsi i rozsądniejsi w pisaniu 
prac, ale w dalszym ciągu wychodzą z założenia, że jeśli coś jest powszechnie dostępne, 
to znaczy, że należy do wszystkich. Te złe przekonania mogą zostać zniwelowane jedynie 
przez odpowiednią edukację w zakresie ochrony własności intelektualnej, której w polskim 
systemie edukacji wciąż brakuje.

9  Prawo własności intelektualnej, red. J. Sienczyło-Chlabicz, Warszawa 2013, s. 321.
10 J. Kulesza, Ius Internet, Etykieta w Internecie, Warszawa 2010, s. 36.
11 Własność intelektualna w sieci, red. D. Żak, Lublin 2014, s. 36.
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 Reasumując, współczesny rozwój technologii wiąże się z odejściem od 
drukowanych form zapisu wytworów. Cyfrowe formy to łatwość w dostępie, ale także problem 
z nierespektowaniem majątkowych praw autorskich. Rozwiązaniem tego problemu wydaje 
się z jednej strony systemowe zapewnienie wynagrodzenia twórcom za eksploatację ich 
dzieł, jak również z drugiej strony edukacja społeczeństwa zwiększająca świadomość istoty 
własności intelektualnej. Połączenie tych dwóch rozwiązań w mojej opinii gwarantuje rozwój 
nauki i kultury, przy jednoczesnym zapewnieniu twórców o sensowności ich działalności. 
 
Prawo do cytatu, czyli swoboda i ograniczenie

 W dobie Internetu, jako największego pola eksploatacji utworów, konieczna jest 
ochrona majątkowych praw autorskich. Jak jednak większość reguł prawnych i ta ma swoje 
wyjątki. Ograniczeniem prawnego monopolu twórcy w ramach dowolnego użytku jest 
bowiem tak zwana swoboda cytatu. Regulację tę ex lege stanowi art.29 ust.1 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Według definicji chodzi o prawo do przytaczania 
w utworach stanowiących samoistną całość urywków cudzych utworów. Zastosowania 
prawa do cytatu opatrzone jest koniecznością spełniania łącznie kilku przesłanek. Przede 
wszystkim utwór będący przedmiotem cytatu musi być utworem już rozpowszechnionym. 
Cytujący nie może zapomnieć także o odpowiednim jego oznaczeniu ― wskazaniu autora 
i źródła. Zastosowanie cytatu musi być uzasadnione i wiązać się z analizą i wzbogaceniem 
wywodu, a nie z ilościowym poszerzeniem argumentacji12.

 Przystępując do analizy granic swobody cytatu, zacznę od strony podmiotowej. 
Przede wszystkim zgodnie z ustawą prawo to nie zostało w żadne sposób ograniczone 
podmiotowo, tj. przysługuje wszystkim bez względu na posiadanie bądź nie stopnia 
naukowego. Od strony przedmiotowej prawo to dotyczy każdego, jak już wcześniej 
przytoczyłam, rozpowszechnionego utworu. Brak jest również jasnych granic, jeżeli 
chodzi o objętość cytatu. W tym wypadku decyduje jedynie cel użycia. Cytowanie nie 
wymaga także zgody pierwotnego twórcy. Korzystający uczuleni powinni być na zjawisko 
nierzetelnego wykorzystania cytatu, które ma miejsce w przypadku wprowadzania 
modyfikacji do cytowanego wytworu.

 W swojej istocie należy jednak zwrócić uwagę, że cytat w działalności 
naukowej jest koniecznym i niejednokrotnie niezbędnym elementem. Służy rzetelnemu 
zaprezentowaniu opinii innych autorów, bez których wartość merytoryczna prac 
naukowych nie byłaby wystarczająco znacząca. Ta sama reguła odnosi się do realizacji 
filmów edukacyjnych dostępnych w Internecie. Uzasadnieniem wykorzystania w nich 
fragmentów innych utworów jest cel dydaktyczny. Prawo cytatu powszechnie stosowane 
jest w Internecie. Używają go zarówno blogerzy, jak i wideoblogerzy wykorzystujący 
do swoich wytworów cytaty, fotografie, czy fragmenty audiowizualne innych twórców. 
Obowiązują ich powyżej przytoczone przesłanki. Wielu twórców internetowych uczyniło 
z działalności w sieci swoją pracę. W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że prawo do 

12 M. Szaciński, Dozwolone cytaty w prawie autorskim, Palestra 1996 nr 5-6, s. 19.

cytatu nie może zostać wykorzystane bez zgody pierwotnego autora w celach zarobkowych 
lub reklamowych. Ponadto, w Internecie popularnością cieszą się wytwory nawiązujące 
w sposób jednoznaczny do cudzego dzieła ― parodie, pastisze. W tym przypadku powołać 
należy się na art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mówiący o prawie 
gatunku twórczości. Posłużenie się taką formą w Internecie musi na tyle zmieniać sens 
pierwotnego dzieła, aby wiadomo było, że autor przedstawia własne spostrzeżenie tematu, 
jednocześnie jednoznacznie nawiązując do wytworu innego twórcy. W takim przypadku 
swoiste przejęcie cudzej twórczości nie wymaga zgody autora13.

 Reasumując, zarówno standardowy użytkownik Internetu, jak i osoba, 
która prowadzi w  sieci działalność zarobkową (bloger, vloger), może korzystać ze 
swobody cytowania. Musi jednak pamiętać, że to, co dla niej jest uprawnieniem, 
dla twórców jest ograniczeniem ich autorskich praw majątkowych. Z tego powodu 
kluczowym jest przestrzeganie przytoczonych reguł. Brak zastosowania się do tej 
wykładni grozi zarówno odpowiedzialnością karną, jak i z powództwa cywilnego. 
 
Świadczenie usług drogą elektroniczną

 Pojęcie to oznacza wszystkie usługi wykonywane bez jednoczesnej obecności stron 
polegające na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na 
indywidualne zamówienie usługobiorcy. Problematykę tego rodzaju usług reguluje ustawa 
z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Na potrzeby niniejszej 
pracy skupię się na tak zwanych pasywnych dostawcach usług w ramach: mere conduit, 
cachingu oraz hostingu, ze szczególnym uwzględnieniem wyłączenia ich odpowiedzialności. 
 
Mere conduit -  usługa „zwykłego przekazu”

 Zwykły przekaz, bo tak definiujemy mere conduit, oznacza w swojej istocie 
czynności polegające na pasywnym udziale w transmisji danych sieci informatycznej lub 
zapewniającej dostęp do sieci informacyjnej14. W najprostszym rozumieniu mamy tu do 
czynienia z zainicjowaną przez użytkownika transmisją danych, która realizowana jest 
przez operatorów internetowych.

 W przypadku podmiotów świadczonych omawianą usługę spotykamy się 
z wyłączeniem ich odpowiedzialności. To ograniczenie w łatwy sposób można omówić, 
porównując je do wyłączenia odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi 
kurierskie, czy przewozowe. Trudno w  ich przypadku przypisać im odpowiedzialność 
za treści, które transportują, czy dostarczają. W  podobnej sytuacji są także podmioty 
realizujące usługę mere conduit.

 Możliwość skorzystania z instytucji wyłączenia odpowiedzialności łączy się 
z  koniecznością spełnienia określonych przesłanek. Przede wszystkim usługa przekazu 

13 Orzeczenie SN z dnia 23 listopada 2004 r. (I Ck 232/04), OSNC 2005, nr 11, poz.195.
14 P. Podrecki, Prawo Internetu, Warszawa 2007, s. 52.
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danych musi być zainicjowana przez inną osobę niż usługodawca. Usługa powinna mieć 
charakter automatyczny i techniczny, pośrednie przechowywanie transmitowanych 
danych jest krótkotrwałe. Ponadto usługodawca nie ma możliwości wyboru odbiorcy 
jego przekazu, co potwierdza automatyczny charakter. Ważne jest również, by nie 
dokonywać modyfikacji informacji zawartych w przekazie oraz by usunąć wszystkie 
ewentualne kopie danych15. Spełnienie tych przesłanek wyłącza odpowiedzialność 
usługodawcy w ramach zwykłego przekazu. Dodatkową ochronę dla usługodawcy 
w przypadku roszczeń opartych na prawie autorskim w przypadku „zwykłego przekazu” 
realizuje także Dyrektywa Unii Europejskiej 2001/29/WE o handlu elektronicznym. 
W dyrektywie tej mowa o tymczasowych czynnościach zwielokrotniania, które mają 
charakter przejściowy lub dodatkowy, które stanowią integralną i  podstawową część 
procesu technologicznego i których jedynym celem jest a) umożliwienie transmisji wśród 
osób trzecich przez pośrednika lub b) umożliwienie legalnego korzystania z  utworu lub 
innego przedmiotu objętego ochroną będą wyłączone z prawa do zwielokrotniania (..)16. 
 
Usługa cachingu

 Caching jest kolejną usługą elektroniczną, którą chciałabym omówić w kontekście 
mojej pracy. Polega ona na przyśpieszeniu dostępu do danych, które realizowane jest 
przez czasowe przechowywanie ich w systemie teleinformatycznym znajdującym się 
między usługobiorcą, a dostawcą treści17. Skutkować to ma zwiększeniem efektywności 
przesyłanych informacji przez zmniejszenie ilości transmitowanych danych18.

 Usługodawcy cachingu także podlegają wyłączeniu odpowiedzialności 
za treść danych. Przesłankami wyłączenia jest oprócz braku modyfikacji danych 
także konieczność posługiwania się standardowymi technikami informatycznymi 
oraz zakaz zakłócania funkcjonowania technologii umożliwiającej uzyskiwanie 
treści. Podobnie jak w przypadku mere conduit w odniesieniu do usługi cachingu 
przy analizie wyłączenia odpowiedzialności należy powołać się na przytoczoną 
wyżej dyrektywę UE. Dozwolony użytek prawa autorskiego wynika tu bowiem 
z zwielokrotniania tymczasowego, które znika po zakończeniu transmisji przekazu. 
 
Usługa hostingu

 Przystępując do omawiania tej usługi należy zwrócić uwagę na to, że w obecnej 
dobie Internetu hosting zdaje się być niezbędnym narzędziem umożliwiającym 
rozwój stron internetowych. Administratorzy i twórcy Internetowi potrzebują bowiem 

15 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 
poz.1204), art.12 ust.1.
16 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 w sprawie har-
monizacji niektórych aspektów praw autorskich i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyj-
nym.
17 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 
poz.1204), art.13.
18 W. Chomiczewski, Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy, Warszawa 
2013.

przestrzeni, w której mogą zapisać swoje utwory, by móc je następnie udostępniać 
pozostałym użytkownikom.

 Definiując, hosting to udostępnianie pamięci podłączonych do sieci serwisów 
w celu przechowywania na nich materiałów pochodzących od dostawców treści obejmujące 
także udostępnianie tych materiałów w sieci19. Charakterystyczną cechą hostingu jest, co do 
zasady, nieograniczone w czasie przechowywanie danych. Podobnie jak przy poprzednich, 
tak również i w kontekście hostingu zachodzi możliwość wyłączenia odpowiedzialności 
usługodawcy20. Powszechnie usługa hostingu nie jest postrzegana jako działanie bierne, 
z tego powodu dla wyłączenia odpowiedzialności konieczne jest, by przechowywanie danych 
następowało na zlecenie usługobiorcy. Usługodawca będzie ponosił odpowiedzialność 
za świadczone usługi jedynie w przypadku, gdy ma wiedzę o bezprawnym charakterze 
przekazywanych treści. Co więcej, w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia 
o bezprawnym charakterze danych zobowiązany jest uniemożliwić do nich dostęp. 
 
Podsumowanie

 Internet to niewątpliwie jedno z ważniejszych, jak nie najważniejszy wynalazek 
ubiegłego wieku. Stanowi podstawowe źródło informacji zarówno tych bieżących, jak 
i tych trudno dostępnych. W ujęciu społecznym niejednokrotnie możemy spotkać się 
z określeniem „Internet - ziemia niczyja”. Świadomi użytkownicy muszą jednak zdawać 
sobie sprawę z tego, że powszechna dostępność nie oznacza braku ram prawnych. Nie 
wszystko, co jest wspólne, jest równocześnie za darmo. W kontekście praw autorskich na 
płaszczyźnie Internetu mamy bowiem dwóch graczy - użytkownika i twórcę. Rozszerzenie 
uprawnień jednego jest równocześnie ograniczeniem ich drugiemu.

 Rozproszony charakter globalnej sieci nie pozwala jednak na restrykcyjne 
kontrolowanie i sankcjonowanie obrotu wytworami. Prawo musi nadążyć nad rozwojem 
technologicznym i współczesnym społeczeństwem. Przytaczane przeze mnie przykłady 
uprawnień i usług internetowych znajdują swoje odzwierciedlenie w aktach normatywnych. 
Co jednak z faktycznym przestrzeganiem tych praw i jak do tego ma się świadomość ich 
użytkowników? W tym zakresie kluczowa zdaje się konieczność edukacji społeczeństwa 
w zakresie prawa własności intelektualnej. Poza sferą społeczno-edukacyjną na uwagę 
zasługuje także strona gospodarcza. Należy przeciwdziałać nieuczciwym usługodawcom 
i skierować swoją uwagę w stronę podmiotów czerpiących korzyści finansowe z działalności 
o charakterze pirackim.
 Kopiowanie, ściąganie, udostępnianie, transferowanie to codzienne ruchy 
użytkowników Internetu. Wobec tych czynności istnieje cienka granica między 
korzystaniem a kradzieżą. Granicę tę wyznacza dozwolony użytek. Poruszanie się 
w wirtualnym świecie ma swoje regulacje prawne, wobec których w dobie tak internetowo 
spopularyzowanego świata nie możemy pozostać obojętni. Musimy bowiem pamiętać, że 
ignorantia iuris nocet.

19 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010, s. 313.
20 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 
poz.1204), art.20.
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2001, w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i praw 
pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.
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W poniższym artykule analizie zostało poddane społeczeństwo informacyjne. 
Celem pracy jest próba odpowiedzenia na pytanie, czy społeczeństwo informacyjne 
faktycznie stanowi kluczowy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego? Analiza 
dostępnej literatury, raportów oraz Strategii Europa 2020 pozwoliła nakreślić rolę, jaką 
odgrywa to społeczeństwo. Wnioski płynące z tej pracy, stanowią o istocie zmian, jakie 
niesie za sobą wykształcenie się społeczeństwa informacyjnego.

Powstanie społeczeństwa informacyjnego wiąże się z gwałtownym rozwojem 
nauki i  techniki. W społeczeństwie informacyjnym kluczowa staje się informacja oraz 
sposób jej przepływu. Funkcjonowanie w takim społeczeństwie wymaga w coraz większym 
stopniu wykorzystania zdobyczy nowoczesnej technologii.

Polska, jako kraj pretendujący do bycia krajem wysokorozwiniętym musi cechować 
się wysokim zaawansowaniem technologicznym, w szczególności zaawansowaniem 
w  dziedzinie technologii cyfrowej, która stanowi wyznacznik naszych czasów. Polska 
ponadto, jako kraj członkowski Unii Europejskiej jest zobligowana do realizacji Strategii 
Europa 2020, której to fundamentalnym założeniem jest stworzenie gospodarki opartej 
na wiedzy oraz zapewnienie stałego i inteligentnego rozwoju państwom członkowskim. 
Kluczowym elementem, który ma zapewnić realizację strategii, są działania opierające się 
na wzmacnianiu roli społeczeństwa informacyjnego.

Społeczeństwo informacyjne  
i jego wpływ na rozwój społeczno-
gospodarczy Polski i Europy

Jakub Truty
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Charakterystykę społeczeństwa informacyjnego dobrze obrazuje definicja wyjęta 
z  raportu „Społeczeństwo Informacyjne w Polsce”, opracowanego przez Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji w 1996 roku. Zgodnie z tą definicją 

społeczeństwo staje się społeczeństwem informacyjnym, gdy osiąga stopień 
rozwoju oraz skali i skomplikowania procesów społecznych i gospodarczych wymagający 
zastosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania 
olbrzymiej masy informacji generowanej przez owe procesy. W takim społeczeństwie:

•	 informacja i wynikająca z niej wiedza oraz technologie są podstawowym czynnikiem 
wytwórczym, a wszechstronnym czynnikiem rozwoju jest wykorzystywanie teleinfor-
matyki,

•	 siła robocza składa się w większości z pracowników informacyjnych,

•	 większość dochodu narodowego brutto powstaje w obrębie szeroko rozumianego sekto-
ra informacyjnego1.

Powstanie społeczeństwa informacyjnego

Rewolucja informacyjna, której początki sięgają drugiej połowy XX wieku, 
zmieniła oblicze funkcjonowania niemal każdego aspektu życia człowieka. Gwałtowny 
rozwój technologiczny w ostatnich dziesięcioleciach napędzał przede wszystkim 
gospodarkę — mowa tutaj o trzeciej rewolucji przemysłowej, której naocznymi 
świadkami jesteśmy dzisiaj. Niejako w parze z rozwojem technologiczny następowała 
rewolucja informacyjna, którą wywołały wynalezienie komputera oraz ogromny postęp 
telekomunikacji.

Duży wpływ na powstanie terminu „społeczeństwo informacyjne” miały tzw. 
technologie intelektualne, których rozwój nastąpił w czasie II wojny światowej. Wiązały 
się one z badaniami operacyjnymi, programowaniem liniowym, tworzeniem symulacji, 
rozwojem cybernetyki, sztucznej inteligencji oraz powstaniem teorii gier, czy też teorii 
decyzji2. Nowe technologie sprawiły, że stało się możliwe prognozowanie przyszłości, 
co pozwalało zredukować margines niepewności w prognozowaniu chociażby 
procesów gospodarczych, społecznych, czy politycznych. Samo pojęcie „społeczeństwo 
informacyjne” zostało po raz pierwszy użyte w 1963 roku przez Tadao Umesao w artykule 
na temat ewolucyjnej teorii społeczeństwa opartego na informacji. Nazwą tą posługiwał 
się również prof. Yonei Masuda na początku lat siedemdziesiątych w swojej pracy na temat 
przemian społecznych w powiązaniu z rozwojem sektora informacji i telekomunikacji3. 

1  J.S. Nowak, G. Bliźniuk, Społeczeństwo informacyjne 2005, Polskie Towarzystwo informatycz-
ne, Katowice, 2005, s. 42 za Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Społeczeństwo informacyjne w 
Polsce — Wstęp do formułowania założeń polityki Państwa, Warszawa 1996; wg: http://kbn.icm.
edu.pl/pub/info/dep/spo.html [dostęp: 28.04.2005].
2  J. Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne, Warszawa 2008, s. 14.
3  J.S. Nowak, G. Bliźniuk, op. cit., s.47.

W Europie termin „społeczeństwo informacyjne” wprowadzili francuscy socjologowie 
Alain Minc oraz Simon Nora, którzy użyli go w raporcie „L’Informatisation de la Société”. Na 
popularyzację tego terminu w Europie duży wpływ miał Martin Bangemann, który w latach 
1993-1999 pełnił funkcję komisarza Unii Europejskiej, będąc odpowiedzialnym za rozwój 
telekomunikacji i technologii informacyjnych4. Z jego inicjatywy wydano raport „Europa 
a społeczeństwo globalnej informacji — zalecenia dla Rady Europejskiej”, zwany potocznie 
raportem Bangemanna. W raporcie ujęto najważniejsze aspekty tworzenia społeczeństwa 
informacyjnego. Wskazano, że budowa społeczeństwa informacyjnego powinna się 
opierać na finansach sektora prywatnego oraz mechanizmach rynkowych. Uwzględniono 
również rolę sektora publicznego w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego. Zdaniem 
autorów raportu sektor publiczny powinien skupić się na regulacjach prawnych, ochronie 
obywateli i konsumentów oraz podnoszeniu świadomości społeczeństwa5.

W raporcie wskazano również najważniejsze postulaty, które w dalszych latach 
wyznaczały politykę Unii Europejskiej w tym obszarze nowoczesnych technologii 
i społeczeństwa informacyjnego. Są to:

•	 rozwój społeczeństwa informacyjnego powinien kierować wolny rynek, co oznacza 
stworzenie warunków uczciwej konkurencji w dziedzinie usług informacyjnych 
i telekomunikacyjnych; 

•	 zapewnienie powszechnego dostępu do usług, współdziałania programów, usług 
i aplikacji informacyjnych na terenie UE; 

•	 pochodzenie środków finansowych na rozwój społeczeństwa informacyjnego 
przede wszystkim z sektora prywatnego; 

•	 ochrona i promowanie różnic językowych i kulturowych w UE; 

•	 ochrona prywatności i bezpieczny przepływ informacji; 

•	 rozwój współpracy z krajami mniej rozwiniętymi gospodarczo, w tym z krajami 
Europy Środkowej i Wschodniej; 

•	 ogół społeczeństwa musi być świadomy nowych możliwości, jakie niesie społeczeń-
stwo informacyjne oraz mieć dostęp do właściwych szkoleń na wszystkich pozio-
mach edukacji6.

Nowoczesna informacja i wiedza, jako determinanty rozwoju gospodarczego

Jeden z czołowych przedstawicieli nowej teorii wzrostu Paul Romer twierdzi, 

4  J. Papińska-Kacperek, op.cit., s. 16.
5  J.S. Nowak, G. Bliźniuk, op.cit. s. 53.
6  Ibidem, s. 54.
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że polityka wzrostu gospodarczego musi się bardziej skoncentrować na sposobach 
usprawniania i zwiększania prowadzonych w kraju prac technologicznych7. Działania 
zmierzające do poprawy infrastruktury technicznej zdałyby się na nic, gdyby nie kluczowe 
determinanty rozwoju, jakimi są wiedza i informacja. Wpływają one na rozwój technologii 
od wieków, jednak współcześnie mamy do czynienia z nowym technologicznym 
paradygmatem, skupionym wokół nowych, potężniejszych i bardziej elastycznych technik 
informacyjnych. Ten paradygmat sprawia, że sama informacja staje się produktem 
procesu produkcyjnego. Przejawia się to w tym, że produktami nowych branż technologii 
informacyjnych są urządzenia do przetwarzania informacji lub samo jej przetwarzanie8.

Nowe technologie informacyjne, zmieniające charakter procesów przetwarzania 
informacji, wpływają na wszystkie sfery działalności ludzkiej, wzajemnie je łącząc. 
Wyłania się z tego „usieciowiona” gospodarka głębokich współzależności, która wpływa 
na wzrost produktywności i wydajności9. Obecnie wzrost produktywności oparty na 
organizacji sieciowej jest znacząco napędzany przez branżę technik informacyjnych, 
w coraz większym stopniu zorganizowaną wokół Internetu, który stanowi źródło nowych 
technologii i który niewątpliwie tworzy wartość dodaną dla całej gospodarki10.

Badacz społeczeństwa informacyjnego Manuel Castells w swojej książce 
„Społeczeństwo sieci” wskazuje na fakt, iż w warunkach wysokiej wydajności, 
technologicznego zaawansowania, sieciowej struktury i globalizacji, gospodarka jest 
zdolna do długotrwałego wzrostu, niskiej inflacji i niskiego bezrobocia w krajach, 
które całkowicie przestawiły się na nowoczesny model rozwoju. Model gospodarki, 
o której mówi Castells charakteryzuje się tym, że wpływa na wszystko i wszystkich. 
Nie jest też wolna od wad, co głównie wiąże się z  systemową nieprzewidywalnością 
rynków finansowych i może spowodować regres oraz załamanie się gospodarki11. 
 
Społeczeństwo informacyjne a Strategia Europa 2020

Obecnie dokumentem, który wyznacza ramy rozwoju Europy, w tym rozwoju 
opartego na społeczeństwie informacyjnym, jest Strategia Europa 2020. Nadrzędnym 
celem strategii jest stworzenie narzędzi, które zapewnią trwały i inteligentny rozwój 
społeczeństwa. Zgodnie z założeniami strategii inteligentny rozwój oznacza uzyskanie 
lepszych wyników w dziedzinie:
•	 edukacji (zachęcanie do nauki, studiów i podnoszenia kwalifikacji),
•	 badań naukowych/innowacji  (stworzenie nowych produktów i usług, które 

wpłynęłyby na zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz pomogłyby 

7  Z. Brodnicki, A.M Nawrot, Świątynia w cyberkulturze, , Gdańsk 2007, s. 33 za P. Romer, The 
Originis of Endogenous Growth, „Journal of Economic Perspectives” 1994, s. 3-22.
8  M. Castells, Społeczeństwo sieci, , Warszawa 2011, s. 110.
9  Ibidem, s. 110.
10  Ibidem, s. 182.
11  Ibidem, s. 182.

w rozwiązywaniu problemów społecznych),
•	 społeczeństwa cyfrowego  (wykorzystanie technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych)12.

Jednym ze sposobów, które pomogą zrealizować cele strategii, jest stworzenie 
społeczeństwa cyfrowego. Zadanie to będzie realizowane przez program „Europejska 
agenda cyfrowa”. Celem projektu jest osiągnięcie trwałych korzyści ekonomicznych 
i społecznych z  jednolitego rynku cyfrowego płynących z szybkiego i bardzo szybkiego 
Internetu i aplikacji interoperacyjnych. W praktyce oznacza to:

•	 szerokopasmowy dostęp do Internetu dla wszystkich do roku 2013,

•	 dostęp do łączy o dużo większej prędkości transmisji danych (30 Mb/s i więcej) dla 
wszystkich do roku 2020,

•	 dostęp do łączy o prędkości powyżej 100 Mb/s dla co najmniej 50% europejskich 
gospodarstw domowych13.

Na poziomie UE Komisja Europejska zobligowała się:

•	 opracować stabilne ramy prawne pobudzające inwestycje w otwartą i konkurencyjną 
infrastrukturę szybkiego Internetu i usługi powiązane,

•	 opracować skuteczną politykę widma radiowego,

•	 ułatwić wykorzystanie funduszy strukturalnych UE na potrzeby realizacji tego pro-
jektu,

•	 stworzyć faktyczny jednolity rynek treści i usług online (co oznacza ponadgraniczny 
i bezpieczny unijny rynek zasobów cyfrowych i usług w sieci cieszący się dużym za-
ufaniem, racjonalne ramy prawne wyraźnie regulujące kwestie praw, propagowanie 
licencji wieloterytorialnych, odpowiednią ochronę i wynagrodzenie właścicieli praw, 
aktywne wsparcie cyfryzacji bogatego europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz 
stworzenie koncepcji globalnego zarządzania Internetem),

•	 zreformować fundusze badawcze i innowacyjne oraz zwiększyć wsparcie w  obsza-
rze technologii ICT (information and communication technologies), aby uwypuklić 
silne strony Europy w zakresie technologii w najważniejszych strategicznych sekto-
rach i stworzyć warunki umożliwiające szybko rozwijającym się MŚP (małe i średnie 
przedsiębiorstwa) pociągnięcie za sobą rynków wschodzących i pobudzanie innowa-
cji w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych we wszystkich sektorach;

•	 propagować powszechny dostęp do Internetu i korzystanie z niego przez wszystkich 
obywateli europejskich, szczególnie poprzez działania na rzecz podnoszenia umiejęt-

12  Komisja Europejska, Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nut-
shell/priorities/smart-growth/index_pl.htm, [dostęp: 05.06.2016].
13  Strategia Europa 2020, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, [dostęp: 
05.06.2016].
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ności informatycznych i dostępu do sieci14.

 Na poziomie krajowym państwa członkowskie będą musiały: 

•	 sporządzić strategie operacyjne dotyczące szybkiego Internetu i kierować środki pu-
bliczne, szczególnie fundusze strukturalne, na obszary nie w pełni obsługiwane przez 
inwestorów prywatnych;

•	 stworzyć ramy prawne służące koordynacji działań publicznych, aby obniżyć koszty 
procesu upowszechniania Internetu;

•	 propagować stosowanie i korzystanie z nowoczesnych usług online (takich jak e-ad-
ministracja, e-zdrowie, inteligentny dom, umiejętności informatyczne, bezpieczeń-
stwo)15.

Problemy w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Europy

Budowa społeczeństwa informacyjnego bazującego na gospodarce opartej na 
wiedzy i realizującego zasady trwałego i inteligentnego rozwoju jest dziś wyznacznikiem 
polityki Unii Europejskiej i największym wyzwaniem, zważywszy na fakt, jak różnorodna 
jest Europa pod względem gospodarczym, społecznym, czy kulturowym. W książce 
„Transformacje społeczeństw. Od informacji do wiedzy”, profesor Lech W. Zacher zwraca 
uwagę na polaryzację rozwojową Europy w aspekcie rozwoju wysokiej techniki (high tech). 
Autor wskazuje na fakt, iż Europa Zachodnia aktywnie włącza się do trendu rozwojowego 
wysokiej techniki poprzez inwestowanie w działalności z zakresu B+R. Wskazuje on, że 
w strategicznym myśleniu zachodnich Europejczyków oczywista jest rola nauki, techniki, 
innowacji oraz edukacji. W kontekście zaś społeczeństwa informacyjnego rozwój sektora 
wysokiej techniki oznacza tworzenie bazy technologicznej tego społeczeństwa16.

Budowanie swoistej bazy technologicznej społeczeństwa informacyjnego ściśle 
wiąże się z istnieniem narodowych przemysłów, czy wielkich koncernów. Profesor Zacher 
wskazuje w tym miejscu na ich brak lub niedostateczną ilość w Europie Wschodniej, 
co burzy niejako pozycję całej Unii w kontekście globalnej konkurencji. Podstawowym 
problemem jest dostosowanie infrastruktury informacyjnej do poziomu Unii Europejskiej. 
Niewspółmierny rozwój Europy w obszarze nauki, badań, techniki, edukacji przyczynia 
się do rozwarstwienia Europy, co jak wskazuje autor, jest zjawiskiem dalece niepokojącym. 
Profesor Zacher wskazuje na konieczność podjęcia w tym zakresie działań mających na 
celu inkluzję informacyjną państw słabiej rozwiniętych UE. Jest to zadanie niezwykle 

14  Strategia Europa 2020, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, [dostęp: 
05.06.2016].
15  Strategia Europa 2020, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, [dostęp: 
05.06.2016].
16  L.W. Zacher, Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, Warszawa 2007, s. 128.

istotne w kontekście dalszego rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego17.

Wyzwania dla Polski w budowaniu społeczeństwa informacyjnego 

U progu XXI wieku Polska stała przed obliczem dwóch wielkich transformacji. 
Pierwsza z nich wiązała się z dostosowaniem do wymagań Unii Europejskiej w celu integracji 
z nią. Druga transformacja wiązała się z dostosowaniem do globalnego społeczeństwa 
informacyjnego. Ta pierwsza transformacja odniosła wielki sukces, czego dowodem 
jest niebagatelny rozwój naszego kraju w ostatnim dziesięcioleciu. O transformacji do 
globalnego społeczeństwa informacyjnego przez lata mówiło się niewiele. Jak zaznaczają 
autorzy „Raportu o rozwoju społecznym”, zatytułowanym „Polska w drodze do globalnego 
rozwoju”, transformacja ta stanowi wyzwanie, którym żyje najbardziej rozwinięta część 
świata. Podkreślają oni, że udział Polski w transformacji do globalnego społeczeństwa jest 
jej walką o miejsce w świecie przyszłości18. Raport ten został sporządzony w 2002 roku, 
a zatem w czasie, kiedy zmiany technologiczne w Polsce dopiero następowały. Autorzy 
raportu wyznaczają w nim tendencje w rozwoju transformacji społeczeństwa Polski do 
społeczeństwa informacyjnego.

Autorzy raportu wskazują, że globalne społeczeństwo informacyjne i gospodarka 
elektroniczna stanowią naturalny efekt rozwoju. Na uwagę zasługują słowa autorów 
dotyczące globalizacji za pośrednictwem Internetu, w którym nie ma geografii. Specjaliści 
podkreślają, że globalizacja dla polskiej gospodarki oznacza zarówno szansę wejścia na 
rynki globalne, jak i zagrożenie pojawienia się zagranicznej konkurencji na polskim 
lokalnym rynku19. Mieli w tym przypadku pełną słuszność, bo dziś polski rynek jest 
zdominowany przez kapitał zagraniczny, niemniej jednak polskie przedsiębiorstwa 
równie skutecznie dokonują ekspansji na sąsiednie rynki, głównie w Europie Środkowo-
Wschodniej.

W omawianym raporcie specjaliści zwrócili uwagę na bardzo ważny czynnik, 
jakim jest konkurencyjność poszczególnych krajów w warunkach globalnej, elektronicznej 
gospodarki. Będzie ona głównie zależała od potencjału naukowo-badawczego, co 
w warunkach polskich wiąże się z odnowieniem więzi pomiędzy polską nauką i gospodarką 
oraz ukierunkowaniem badań na interdyscyplinarne potrzeby gospodarki elektronicznej 
i  globalnego społeczeństwa informacyjnego20. Ostatnim wyzwaniem wskazanym 
w raporcie jest konieczność zastosowania metod elektronicznego biznesu w administracji 
publicznej w celu obniżenia kosztów jej funkcjonowania i poprawy efektywności.

Patrząc na obecny poziom zaawansowania technologicznego Polski, można z całą 
pewnością stwierdzić, że poczyniono znaczące postępy na drodze do budowy społeczeństwa 

17  Ibidem, s. 130.
18  Raport o rozwoju społecznym. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, 
Program Narodów zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2002, s. 1.
19  Ibidem, s. 2.
20  Ibidem, s. 2.
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opartego na informacji. Konieczne są dalsze intensywne działania w tym zakresie, co oznacza, 
że wyżej wymienione zalecenia w dalszym ciągu powinny być wyznacznikiem zmian. 
 
Zakończenie

Obecny obraz społeczeństwa informacyjnego świadczy o poziomie zaawansowania 
technologicznego. Widać wyraźnie, że rolą społeczeństwa informacyjnego jest kreowanie 
rozwoju poprzez tworzenie nowych rozwiązań w technologii informacyjnej. Kluczową 
rolę w rozwoju społeczeństwa informacyjnego ma wiedza i informacja, bez których nie 
można by mówić o tym fenomenie społecznym. Wraz z rozwojem technologii, wzrostem 
nakładów na badania i rozwój, zmianie ulegnie samo społeczeństwo informacyjne. Coraz 
częściej mówi się o tym, iż społeczeństwo informacyjne powoli ulega przeobrażaniu 
w społeczeństwo oparte na wiedzy. Jednak wiedza i informacja są ściśle od siebie zależne, 
zatem nowy typ społeczeństwa będzie czerpał z dobrodziejstwa poprzedniego.

Społeczeństwo informacyjne stanowi o sile zaawansowana technologicznego 
danego kraju, które to z kolei wpływa na wzrost i rozwój gospodarczy. Polska wraz 
z pozostałymi krajami Unii Europejskiej musi dążyć do budowy jednolitego rynku cyfrowego, 
który będzie bazował na lepszym wykorzystaniu potencjału technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych.
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Abstrakt

 W poniższej pracy, na podstawie przedstawionych danych, dokonam analizy wy-
branych procesów, czy też zjawisk społeczno-gospodarczych, na podstawie których udo-
wodnię, że Internet jest obecnie zagrożeniem dla pracowników.

Wprowadzenie

Rewolucja cyfrowa wywołuje ogromne zmiany na rynku pracy na całym świe-
cie, zarówno w krajach bogatych, jak i ubogich. Symbolami cyfrowej technologii są: sieć 
połączeń, moc obliczeniowa komputerów oraz wszechobecność danych. Zmiany, które 
obecnie zachodzą, wywołują szereg zaburzeń i podziałów w świecie pracy. Dzieje się to na 
skalę, jakiej nie widziano od stuleci. Wytworzenie olbrzymiego bogactwa odbywa się bez 
udziału znacznej ilości pracowników, a do tego praca nie jest już czynnikiem, który gwa-
rantuje wzrost dochodu, z wyjątkiem pracy nielicznej elity. Skutki przemian cyfrowych 
najbardziej odczuwalne będą dla pracowników o niskim i średnim poziomie kompetencji 
z państw wysoko rozwiniętych. Wzrosły dochody osób z wyższym wykształceniem, a także  

Internet - szansa czy zagrożenie dla 
pracownika?  
Analiza wybranych procesów 
społecznych i gospodarczych 
mających wpływ na strukturę 
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Karol Wesołowski
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z wysokimi kwalifikacjami, natomiast u pracowników znajdujących się na niższych miej-
scach w hierarchii kompetencji dochody wyraźnie spadły1.

Znaczenie technologii ICT na współczesnym rynku

Podstawą do rozważań w kwestiach cyfrowych jest scharakteryzowanie techno-
logii, które są ich podstawą. Technologie informacyjne i komunikacyjne, ICT w skrócie z ję-
zyka angielskiego information and communication technologies, to pojęcie, które obejmuje 
szeroki zakres technologii umożliwiających przesyłanie i manipulowanie informacji. W za-
kres pojęciowy tych technologii wchodzą wszystkie media komunikacyjne (sieci bezprzewo-
dowe, Internet, sieci Bluetooth, telefonia komórkowa, stacjonarna, satelitarna, technologie 
komunikacji obrazu i dźwięku, telewizja, radio itp.) oraz media pozwalające na zapis in-
formacji (dyski twarde, pamięć przenośna, dyski DVD/CD itp.) oraz sprzęt umożliwiający 
przetwarzanie informacji (serwery, klastry, komputery osobiste, sieci komputerowe itp.). Do 
technologii ITC należą także aplikacje informatyczne oraz złożone systemy technologii in-
formacyjnej umożliwiające realizację przetwarzania i przesyłania danych na poziomie wyż-
szym niż poziom sprzętowy2.

Jak wynika z raportu Światowego Forum Ekonomicznego z 2009 roku techno-
logie informacyjne i komunikacyjne są kluczowym czynnikiem umożliwiającym rozwój 
i postęp społeczno-gospodarczy, zwiększającym wydajność pracy i wzrost gospodarczy, 
przyczyniają się do redukcji ubóstwa i poprawy poziomu życia. ICT w coraz większym 
stopniu rewolucjonizuje procesy produkcyjne, dostęp do rynków i źródeł informacji oraz 
relacje międzyludzkie. ICT wpływa również na efektywność działań rządów, wspierając 
transparentność, lepszą komunikację i poprawę jakości obsługi obywateli. Dobrym przy-
kładem oddziaływania ICT na działalność człowieka w niemal wszystkich jej aspektach są 
smartfony. Są one symbolem rewolucji przemysłowej, w której produkcja oraz konsump-
cja, podobnie jak i inne sfery działalności społeczno-gospodarczej, ulega procesowi glo-
balizacji i cyfryzacji, w której powszechny jest dostęp do informacji, stanowiący główne 
źródło rozwoju3.

Technologie informacyjne i komunikacyjne są synonimem nowoczesności, inno-
wacyjności oraz jednym z głównych motorów wzrostu społeczno-gospodarczego. Są przed-
miotem badań oraz rankingów, na podstawie których ocenia się poziom jakości życia obywa-
teli oraz szanse na rozwój poszczególnych krajów na świecie. Dzięki rozwojowi ITC powstaje 
wiele profesji, na które możemy się zdecydować podczas wyboru ścieżki kariery zawodowej. 

1  The third great wave, “The Economist”,http://www.economist.com/news/special-repor-
t/21621156-first-two-industrial-revolutions-inflicted-plenty-pain-ultimately-benefited,[dostęp: 
29.05.2016].
2  Strona Europejskiej Szkoły Informatycznych Technologii, http://www.esit.pl/doradztwo/poje-
cie-technologii-ict [dostęp 29.05.2016].
3  A. Żyławski, Kariera w ICT - dobry wybór, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, https://
it-szkola.edu.pl/materialy/homo_informaticus/homo_informaticus_cz9.pdf,
[dostęp: 29.05.2016].

Sektor ICT w Polsce

Sektor ICT należy do najbardziej innowacyjnych, z tego powodu wywiera ogrom-
ny wpływ na efektywność i operacyjność również innych sektorów gospodarki. Rynek ICT  
w Polsce dzięki wysokiej jakości zasobów kadrowych bardzo dynamicznie się rozwija. Jest 
to jeden z najmłodszych rynków.

Według ekspertów z DCF Consulting branża ICT w Polsce rozwija się  
z corocznym wzrostem na poziomie 8%, a jej dalszy stopniowy wzrost będzie możliwy tyl-
ko przy zwiększeniu nakładów na rozwój i badania oraz na ścisłej współpracy nauki z biz-
nesem. Zgodnie z danymi przedstawionymi na targach CeBIT 2013 w Hanowerze przez 
Bożenę Lublińską-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wartość 
całego polskiego rynku ICT wynosi około 20 mld euro (84 mld zł). Z kolei European In-
formation Technology Observatory wyceniają polski rynek ICT na prawie 16 mld USD, 
co daje Polsce miejsce w pierwszej dziesiątce spośród krajów Unii Europejskiej. Według 
PARP dziś jego udział w tworzeniu polskiego Produktu Krajowego Brutto to około 5%, 
w 2020 roku ma wynieść między 9% a 13% PKB, natomiast resort gospodarki mówi nawet 
o 15%. Obecnie wartość eksportu polskich rozwiązań ICT to według Głównego Urzę-
du Statystycznego około 34 miliardów euro, co stanowi 6,2% całego polskiego eksportu. 
Główna jego część to sprzedaż za granicę urządzeń elektronicznych.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Polsce działa aktu-
alnie 1540 firm z sektora ICT, z czego 1322 zajmuje się usługami, a 218 produkcją. Łącznie  
w sektorze tym pracuje szacunkowo 174 tysięcy osób. W 2020 roku udział firm ICT  
w tworzeniu polskiego PKB ma osiągnąć wartość w granicach od 9,5% do 13,1%4.

Wyżej wymienione statystyki jasno pokazują, jak prężnie rozwija się branża ICT, 
jak Polska plasuje się na tle innych krajów Unii Europejskiej pod tym względem oraz jak wiele  
w przyszłości będzie zależeć właśnie od tej branży. ICT mogą stać się głównym motorem 
napędowym wszelkich przemian oraz działać pozytywnie na wizerunek Polski w Europie.

Technologie informacyjno-komunikacyjne, jako motor gwałtownych przemian 
w strukturze zatrudnienia

W przypadku, gdy technologia cyfrowa nadal będzie rozwijać się w takim tempie 
jak do tej pory, jej wpływ na rynek pracy przez najbliższe 40 lat będzie nie tylko zwiększony  
w porównaniu do minionego czterdziestolecia, lecz może okazać się również znacznie 
bardziej gwałtowny, niż to miało miejsce podczas pierwszej czy drugiej rewolucji prze-

4 Potencjał Wzrostu Sektora ICT w Polsce w perspektywie 10 lat, Ministerstwo Gospodarki, 
http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/potencjal_wzrostu_sektora_ict_w_polsce.pdf [dostęp: 
30.05.2016].
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mysłowej. Przypuszczalnie zmiany będą dokonywać się szybciej niż w ciągu jednego po-
kolenia, co pociągnie za sobą znaczące problemy z  przystosowaniem się  pracowników 
do nowych warunków ekonomicznych. Z   tego powodu   tak szybki proces cyfryzacji  
i robotyzacji zaczyna być nazywany szokiem ICT, rozumianym jako wybiegający od 
współczesności w przyszłość szok nowych technologii5.

Wiele zawodów zostanie częściowo lub w pełni zastąpionych przez maszyny. Z jed-
nej strony oznacza to, że pracownicy będą mogli wytwarzać nowe dobra, powiększając roz-
miary gospodarki, z drugiej strony - przyspieszenie mechanizacji może pogłębić problemy 
na tle społecznym (zwłaszcza, gdy proces realokacji siły roboczej będzie istotnie rozłożony  
w czasie)6.

 
Zagrożenie ICT wobec starzejących się zasobów pracy

Niezależnie od szoku   związanego z ICT, polska gospodarka stoi przed nowy-
mi wyzwaniami, skorelowanymi z zachodzącymi na coraz większą skalę niekorzystny-
mi zmianami demograficznymi. Średnia liczba dzieci, jaka przypada na jedną kobietę 
w Polsce wynosi 1.3, podczas gdy wymagany poziom dla prostej zastępowalności pokoleń 
przekracza dwójkę dzieci na jedną kobietę. Jednocześnie wzrasta średnia długość życia  
w okresie poprodukcyjnym, co prowadzi do zwiększania się odsetka ludzi starszych  
w polskim społeczeństwie i większego obciążenia systemu emerytalnego. Opierając się  
o prognozy Komisji Europejskiej, w horyzoncie 2060 roku zasoby pracy zmniejszą się 
o 6,22 miliona osób, czyli  o ponad 1/3 obecnego zasobu, jakim dysponujemy.

Można zatem zakładać, że tak znaczne skurczenie się zasobu, jakim jest siła ro-
bocza będzie miało „kojący” wpływ na transformacje. Zachodzące zmiany będą związa-
ne z automatyzacją i robotyzacją, szczególnie biorąc pod uwagę, że większość zawodów 
zagrożonych wprowadzaniem nowych technologii stanowić będą prace fizyczne, rzadziej 
wykonywane przez osoby w podeszłym wieku. 

 W przypadku zawodów, które są zakwalifikowane przez model, jako zasadni-
czo wolne od ryzyka automatyzacji, efekt starzenia się Polaków będzie różnorodny, za-
leżnie od zawodu. Dla przykładu popyt na pracowników z dziedziny opieki zdrowotnej 
z dużym prawdopodobieństwiem będzie rósł wraz z procesem starzenia się społeczeń-
stwa. Jest to dział wyjątkowo mało podatny na zastępowanie przez maszyny i roboty, 
które jedynie mogą wspierać i ulepszać jego działania. Łatwo sobie wyobrazić, że nawet 
w przypadku dojścia do przełomu w diagnostyce, nadal niezrobotyzowane pozostaną 
sfery, które są związane z  pielęgnacją chorych. Jednakże z drugiej strony, z racji nadal 
spadającego odsetka dzieci w populacji, popyt na nauczycieli i wykładowców z różnych 

5  Praca w dobie przemian strukturalnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 
2014, http://ibs.org.pl/app/uploads/2015/10/zwp_2013_pl.pdf [dostęp: 29.05.2016].
6  Ibidem.

szczebli edukacji będzie malał. Warto tutaj również zwrócić uwagę, że aktualnie jest 
to bardzo pokaźna ilościowo grupa zawodowa, a osoby studiujące kierunki związane 
z kształceniem są trzecią co do ilości grupą w gronie ogółu słuchaczy studiów wyższych7. 
 
Bezrobocie technologiczne

Bezrobocie technologiczne jest jednym z kluczowych zjawisk, wokół którego 
koncentrują się obawy związane z opisywanymi przemianami. W wyniku robotyzacji  
i automatyzacji pracy w ciągu 10-20 lat może zniknąć ponad siedemset zawodów. Problem 
ten dotknie wszystkie kraje. W Polsce, aż jedna trzecia zawodów jest zagrożona techno-
logicznym bezrobociem. Jednocześnie o 500% wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów 
związanych z cyfrowym biznesem.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Warszawski Instytut Studiów 
Ekonomicznych, Polska znajduje się w gronie krajów, którym bezrobocie technologiczne 
może zagrozić najbardziej. Krótko rzecz ujmując, w przypadku, gdy kraj jest słabo rozwi-
nięty,  a większość pracowników wykonuje dosyć proste zajęcia, mogą oni zostać w krót-
kim okresie zastąpieni robotami. Dlatego w Szwajcarii i Norwegii odsetek miejsc pracy 
najbardziej  zagrożonych automatyzacją utrzymuje się na poziomie mniejszym niż 20%. 
Z kolei na Węgrzech, Słowacji i właśnie w Polsce odsetek ten oscyluje wokół poziomu 36% 
i jest najwyższy spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Wynika z tego, że nasz kraj może najbardziej ucierpieć przez bezrobocie tech-
nologiczne. Zagrożone są przede wszystkim osoby związane z branżą turystyczną, spo-
żywczą, sprzątającą, budowlaną, górniczą i transportową. Automatyzacji nie powin-
ny się bać osoby kreatywne w działaniu, takie jak kadry zarządzające, marketingowcy  
i dziennikarze. Jednakże niektóre grupy zawodowe zyskają na coraz większej automatyza-
cji. Będą to głównie inżynierowie i pracownicy techniczni. Trudno się jednak spodziewać, 
że wszyscy nagle się przebranżowią i  staną się inżynierami. Tym bardziej że pracę stracą 
osoby, które nie posiadają wystarczających kwalifikacji, natomiast inżynierowie zajmujący 
się szeroko pojętą automatyką i robotyką są zdecydowanym przeciwieństwem takich ludzi8. 
 
Wykluczenie cyfrowe

Wraz z rozwojem technologicznym, w tym szczególnie z upowszechnieniem In-
ternetu, został zapoczątkowany proces przenoszenia wielu aspektów życia społecznego do 
przestrzeni cyfrowej. Również administracja państwowa nie pozostała w tyle, proponując 
elektroniczny dostęp do korzystania z urzędów i nieustannie powiększający się zakres usług 
świadczonych za pomocą Internetu. Stał się on uniwersalnym instrumentem, służącym do 

7  Praca w dobie przemian strukturalnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 
2014, http://ibs.org.pl/app/uploads/2015/10/zwp_2013_pl.pdf [dostęp: 29.05.2016].
8  D. Kosiński, Bezrobocie technologicznie to realne zagrożenie — szczególnie dla Polski,  http://
www.spidersweb.pl/2016/03/bezrobocie-technologiczne.html [dostęp: 29.05.2016].
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szybkiego i skutecznego poruszania się w przestrzeni społecznej, mającym znaczący wpływ 
na poszerzanie kompetencji społecznych jednostki. Jest nie tylko środkiem komunikacji  
i źródłem informacji, ale daje możliwość załatwienia wielu spraw bez potrzeby wychodze-
nia z własnego domu. Jesteśmy uczestnikami kreowania się społeczeństwa informacyjnego, 
czyli takiego, które potrafi skorzystać z nowoczesnych technologii w celu poprawy jakości 
życia. Fakt ten ma jednak dwie strony. Dostęp do Internetu stanowi obecnie nie tylko duże 
usprawnienie, ale niekiedy wręcz warunek konieczny do pełnego i aktywnego uczestnictwa  
w życiu kulturalnym, społecznym i zawodowym. Jednostce coraz trudniej jest w pełni 
działać w przestrzeni społecznej bez wykorzystywania tego instrumentu. Na skutek tego 
część społeczeństwa pozostaje, z bardzo różnych i niekiedy złożonych przyczyn, na mar-
ginesie tych zmian, co doprowadza do pojawienia się zjawiska zwanego „wykluczeniem 
cyfrowym” (e-wykluczeniem). Pojęcie „wykluczenia cyfrowego” nawiązuje do koncepcji 
„wykluczenia społecznego” interpretowanego jako brak dostępu do określonych dóbr nie-
zbędnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie9.

Jak wynika z danych statystycznych przedstawionych w tabeli poniżej, w 2015 roku 
nieco poniżej jednej czwartej (24,2%) gospodarstw domowych nie posiadało dostępu do 
Internetu. Zarówno dostęp do Internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych był 
zróżnicowany pod względem typu gospodarstwa, klasy miejsca zamieszkania oraz stopnia 
urbanizacji. Warto zwrócić uwagę na różnicę dzielącą gospodarstwa domowe, w których 
zamieszkują dzieci, a te, w których dzieci nie ma, przy czym u tych pierwszych tylko nie-
liczne rodziny nie posiadają Internetu10. Dzieci potrzebują Internetu, by mogły się roz-
wijać, spełniać swoje obowiązki szkolne, czy też po prostu zapełniać swój wolny czas. Te 
właśnie dzieci w przyszłości będą pracownikami, zdolnymi do obsługi i wykorzystywania  
w codziennym życiu  zawodowym zaawansowanych technologii. Nie będą potrzebowały 
dodatkowych szkoleń, ponieważ uczą się tego od najmłodszych lat.

9  Wykluczenie Cyfrowe w Polsce, Kancelaria Senatu, Warszawa 2015, https://www.senat.gov.pl/
gfx/senat/pl/senatopracowania/133/plik/ot-637_internet.pdf, [dostęp: 29.05.2016].
10  Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015r., Główny Urząd Statystyczny, 2015, http://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-infor-
macyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2015-r-,2,5.html, [dostęp: 29.05.2016].

Tabela 1. Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych w 2015r.

Wyszczególnienie

Dostęp do Internetu 
(w % ogółu gospo-
darstw)

ogółem
w tym  
szeroko- 
pasmowy

Ogółem 75,8 71,0

Według typu gospodarstwa

Gospodarstwo domowe z dziećmi (poniżej 16 lat) 95,0 89,7

Gospodarstwo domowe bez dzieci (poniżej 16 lat) 66,5 61,8

Według klasy miejsca zamieszkania
Duże miasta 81,2 77,5
Mniejsze miasta 74,1 69,1
Obszary wiejskie 72,0 66,7
Według stopnia urbanizacji
Wysoki 79,4 76,0
Średni 74,1 69,9
Niski 72,8 66,4

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

Praca zdalna jako korzyść dla pracownika i pracodawcy

Praca zdalna jest coraz częściej wybieranym sposobem wykonywania powierzo-
nej pracy. Pracownicy chętnie wybierają wykonywanie obowiązków z zacisza domowego, 
korzystając z komputerów osobistych, od przesiadywania często bez celu przez długie go-
dziny w ciemnych odseparowanych od społeczeństwa biurach.

Jak powszechnie wiadomo, prace zdalną są w stanie wykonywać pracobiorcy 
z wielu sektorów: najkorzystniejszą  nomen omen technologią dla pracy zdalnej jest rzecz 
jasna sektor ICT. Formę pracy zdalnej wybierają programiści, webmasterzy, graficy, czy 
copywriterzy. Główną korzyścią w tym sektorze jest elastyczność czasu poświęcanego na 
pracę i znacznie prostsze pogodzenie sfery zawodowej i prywatnej. Pracownik może efek-
tywniej zarządzać własnym czasem.
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Kluczowymi profitami uniwersalnymi, niezależnymi od zawodów czy branż, są redukcje:

•	 czasu związanego z dojazdem do pracy,

•	 kosztów dojazdu z i do miejsca zatrudnienia,

•	 rotacji załogi (jako czynnika, który dodatnio wpływa na jakość pracy wykonywanej 
przez pracownika),

•	 nasilenia stresu pracowniczego.

Ta ostatnia redukcja jest niezwykle ważna i zaliczana jest do korzyści psychologicz-
nych, a ma ścisły wpływ na efektywność pracy. Pracobiorca zdalny ma obniżony poziom 
stresu, gdyż nikt mu nie patrzy „na ręce”, nie kwestionuje poszczególnych czynności czy 
przerw. Ważny jest jedynie efekt jego pracy. Niższy poziom stresu zazwyczaj przekłada się 
na większą satysfakcję z pracy,  a ta zaś na zwiększoną efektywność.

Korzyści wynikające z pracy zdalnej czerpią również pracodawcy.  
W gronie  najważniejszych korzyści firmy każdy wyszczególnia aspekt ekonomiczny, czyli 
zwiększenie wydajności. Oprócz bezspornie lepszego zagospodarowania kosztów pracy 
pracodawcy odnotowują wpływ wielu innych czynników poza ekonomicznymi, takich jak 
między innymi:

•	 zależność pomiędzy efektami pracy a wynagrodzeniem, jako czynnik motywujący,

•	 wdzięczność i oddanie pracodawcy, co korelowane jest mniejszą rotacją,

•	 innowacyjność.

Kolejnym znaczącym zyskiem jest oszczędność pracodawcy na kosztach wynaj-
mu przestrzeni biurowej oraz kosztach materiałów, które są wykorzystywane w pracy biu-
rowej. W tym miejscu trzeba oczywiście dodać, że w przypadku akcesoriów niezbędnych 
do wykonywania pracy zdalnej, pracodawca nie ominie tego kosztu. Może jednak nie pła-
cić kosztów utrzymywania oprzyrządowania, bo te spadają na pracownika.

Aktualnie sama technologia komunikacji sprzyja  redukcji kosztów. Przykładem 
może być ogólne porzucanie telefonii klasycznej na rzecz systemów VoIP, które mogą być 
udostępniane pracownikom zdalnym, nie skutkując przy tym istotnym obciążeniem eko-
nomicznym dla pracodawcy.

Praca zdalna daje możliwość prawdziwej rewolucji kadrowej. Pracodawca ma 
faktyczny dostęp do zasobów pracy poza miejscem, czy idąc dalej nawet makroregionem. 
Skoro bowiem pracownicy nie muszą dojeżdżać, to realnie nie ma większego znaczenia, 
gdzie znajdują się w trakcie wykonywania pracy względem siedziby pracodawcy.

Kolejną korzyścią jest redukcja obciążenia pracodawcy związana z wypłatą za-
siłków chorobowych. I nie chodzi tu tylko o zwolnienia z tego obciążenia, ale o faktycz-
nym spadek liczby pracobiorców zdalnych, którzy przebywają na zwolnieniach chorobo-
wych. Wynika to z powszechnej praktyki wykorzystywania zwolnień lekarskich w celu 
załatwiania spraw domowych lub chorób partnera czy dziecka. Pracownik zdalny pracuje 
w domu, więc zdecydowanie rzadziej korzysta z tego typu   „dodatkowych dni wolnych”11. 
 
Cyfryzacja tworzy miejsca pracy

Rosnąca cyfryzacja usług i postęp sektora e-commerce daje swój wyraz  
w zapotrzebowaniu na nowych pracowników, głównie z działów marketingu i sprzedaży.

Według analizy, jaką przeprowadziła firma Michael Page najważniejszym czynnikiem 
wywołującym potęgowanie chęci najmowania nowych pracowników w działach marketingu  
i sprzedaży jest rosnąca digitalizacja usług i prężny rozwój sektora e-commerce od paru 
lat notującego coroczne dwucyfrowe przyrosty. Najbardziej dostrzegalne zainteresowa-
nie nowymi pracownikami tych branż przejawiają firmy z sektora handlu niehurtowego, 
najwięcej stanowisk pracy  mają im do zaoferowania firmy z sektora FMCG (Fast-moving 
consumer foods), tymczasem najlepszy poziom wynagrodzenia mają przedsiębiorstwa 
funkcjonujące w sektorze nowych technologii.

Przemiany związane z rosnącym znaczeniem gospodarki cyfrowej od niespełna 
roku wzmagają walkę pracodawców o najbardziej uzdolnionych młodych pracowników 
odpowiedzialnych za wzrost sprzedaży. Nieustannie wzrasta popyt na specjalistów, którzy 
zajmują się sprzedażą bezpośrednio od producenta do sieci detalicznych, co jest efektem 
progresywnej konsolidacji rynku w kierunku sieci, co również skutkuje zmianą obrazu 
polskiego handlu. Bardzo ważny jest również rozrost internetowych oraz mobilnych sieci 
sprzedaży i wynikający z niego popyt na specjalistów e-commerce. Jeśli chodzi o eksper-
tów do spraw marketingu online, wzrost popytu jest skokowy. Wzrasta ilość firm, w tym 
zwłaszcza z branży handlu niehurtowego. Firmy te podążając potrzebami swoich nabyw-
ców postanowiły zwiększyć obecność w sieci przez rozrost internetowych oraz mobilnych 
sieci sprzedaży. Zatrudnienie fachowców kierujących budową wizerunku i powiększa-
niem świadomości marek online oraz umacnianie komunikacji marketingowej z nabyw-
cami w tym kanale staje się, więc fundamentalne. Cyfryzacja wywołała zainteresowanie 
kierownikami internetowego marketingu ze zdolnościami technicznymi i zainteresowa-
nych problematyką Internetu i mobilności. Kierownik internetowego marketingu w sferze 
handlu niehurtowego może zainkasować od 12 do 22 tysięcy złotych.  Dyrektor w firmie 
z sektora dóbr konsumenckich nawet w przedziale 20-40 tysięcy złotych12.

11  C. Tchorek-Helm, Praca zdalna, czyli korzyści dla obu stron, http://www.komputerwfirmie.org/
informacje/mobilna-firma/pelny/7691/praca-zdalna-czyli-korzy,  
[dostęp: 29.05.2016].
12  Cyfryzacja tworzy miejsca pracy, http://it.wnp.pl/cyfryzacja-tworzy-miejsca-pra-
cy,232725_1_0_0.html, [dostęp: 29.05.2016].
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Skuteczny pracownik w cyfrowym świecie

Oddziaływanie, jakie postęp technologii informatycznych i komunikacyjnych 
(ICT) ma na rozwój mikro oraz małych przedsiębiorstw wydaje się nie podlegać dysku-
sji. Pracodawcy wymagają od swoich podwładnych biegłości w obsłudze podstawowych 
programów komputerowych. Jednak oczekiwania te niejednokrotnie nie mają pokrycia  
z rzeczywistością ze względu na istotne opóźnienia edukacyjne w zakresie podstawowych 
umiejętności informatycznych. Badania wykazują, że stosunkowo niski poziom „piśmien-
niczości cyfrowej” pracowników ma ścisłe i negatywne oddziaływanie na   wydajność 
i efektywność pracy w sektorze mikro i małych firm.

Brak podstawowych umiejętności informatycznych pracowników wywołuje:

•	 obniżenie jakości wykonywanej przez nich pracy,

•	 ograniczenia związane z innymi wykonywanymi obowiązkami,

•	 wzrost kosztów działalności, ponieważ zachodzi konieczność zatrudnienia dodatko-
wego personelu,

•	 utratę możliwości korzystania z najskuteczniejszej promocji i marketingu (Internet),

•	 wyhamowanie procesu rozwoju firmy.

Dlatego też na rynku możemy znaleźć wiele ofert dotyczących szkoleń kompu-
terowych, które mają pomóc firmie w zwiększeniu efektywności pracy jej pracowni-
ków, zniwelować koszty, a także wesprzeć wdrażanie najnowszych form promocji13. 
 
Podsumowanie

Cyfrowy rynek pracy jest zagrożeniem dla pracowników, którzy ze względu na 
wykluczenie cyfrowe nie mają praktycznych umiejętności informatycznych, ale także dla 
pracodawców, którzy chcą wdrażać w swoich firmach nowe technologie informacyjne  
i komunikacyjne, ale nie posiadają odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Cyfryzacja to 
także zagrożenie dla gospodarki ze względu na pojawiające się bezrobocie technologiczne. 
Jednak cyfryzacja oprócz zagrożeń niesie za sobą wiele korzyści. Dla pracodawcy jest to 
elastyczność zasobów pracy, obniżenie kosztów, wzrost produktywności pracy oraz pod-
noszenie kapitału ludzkiego. Dla pracownika elastyczność czasu i miejsca pracy, rozwój 
kompetencji, płynność zmiany pracy, natomiast dla państwa podnoszenie produktywności  
i konkurencyjności gospodarki.

 Polska jest bardzo złożonym krajem. Chociaż branża ICT rozwija się bardzo prężenie  
i jej wartość rośnie w naszym kraju, jest ona bardzo dużym zagrożeniem. Niestety tak mu-

13  Skuteczny pracownik w cyfrowym świecie, Powiatowy Urząd Pracy w Kole, 2012,  http://pupko-
lo.pl/wydarzenie/29/-skuteczny-pracownik-w-cyfrowym-swiecie-?print=1 [dostęp: 29.05.2016].

simy traktować wyjątkowo dynamiczny rozwój tego sektora. Polska nie jest przygotowana 
na zbliżające się zmiany. Nasze społeczeństwo starzeje się, przebranżowienie w wielu przy-
padkach nie będzie możliwe, co nieuchronnie będzie prowadzić do wzrostu bezrobocia. 
Wiele osób o niższych kwalifikacjach i zaawansowanych wiekowo straci pracę ze względu 
na brak odpowiednich kompetencji, co doprowadzi do wzrostu wydatków rządowych na 
pomoc socjalną. Branża ICT, która przez wielu widziana jest jako motor napędowy gospo-
darki, może tę gospodarkę doprowadzić do kryzysu i spadku produkcji. Sektor technolo-
gii cyfrowych jest bardzo ciekawym i z całą pewnością rozwojowym sektorem, jednakże 
w Polsce powinien być traktowany z dużą rezerwą. Tylko w przypadku odpowiednich 
reform w sferze społecznej, możliwe będzie korzystanie z dobrodziejstwa, jakim jest cy-
frowy „świat”.
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Wielkie rzeczy dokonywane są
jako serie małych rzeczy,

wziętych razem.
Vincent Van Gogh

XXI wiek został opanowany przez cyfryzację. Wiele dziedzin życia funkcjonuje 
obecnie w dwóch płaszczyznach — realnej i wirtualnej. Nastąpił dynamiczny rozwój 
Internetu, co wpłynęło na działalność wielu organizacji i przedsiębiorstw. Obok 
tradycyjnych form finansowania innowacji, pojawiła się nowa, wykorzystująca łącza 
internetowe. Wcześniej rozwój innowacji wspierany był m.in. środkami własnymi 
instytucji, nakładami uzyskanymi drogą współpracy z aniołami biznesu, kredytami, 
funduszami europejskimi, czy venture capital. W obecnym stuleciu coraz większe 
znaczenie ma tzw. cyfrowy tłum, użytkownicy Internetu tworzący społeczność, która 
zabiera głos, a tym samym decyduje w  ważnych dla niej kwestiach. Najlepszym tego 
przykładem jest crowdfunding, w polskim tłumaczeniu finansowanie społecznościowe, 
nowatorska metoda pozyskiwania środków finansowych na realizację innowacyjnych 
rozwiązań.

Crowdfunding.  
Cyfrowy tłum a innowacyjność 
gospodarki

Maria Wirchniańska
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Definiowanie oraz istota crowdfundingu

Ze względu, iż zjawisko to dopiero umacnia się na gruncie cyberprzestrzeni, 
ciągle ewoluuje, nie istnieje jego oficjalna definicja. W literaturze przedmiotowej można 
zapoznać się z licznymi propozycjami wyjaśnienia istoty crowdfundingu. Finansowanie 
społecznościowe trafnie opisuje Rick Wash, uznając, że jest to działalność polegająca 
na staraniu się — przez otwarte zgłoszenie (open call) — o pozyskanie zasobów od dużej 
grupy uczestników rynku na potrzeby realizacji nowych idei1. Z kolei Thomas Frank Dapp 
utrzymuje, iż jest to alternatywny lub komplementarny typ finansowania mniejszymi 
kwotami start-upów, freelancerów i kreatywnych osób2. Obie propozycje dotyczą 
węższego ujęcia crowdfundingu. Mianowicie zwracają uwagę na cel zbiórek. W tym 
kontekście wsparcie finansowe dotyczy projektów innowacyjnych stworzonych przez 
przedsiębiorców, artystów bądź organizacje non profit. Osoby fizyczne za pośrednictwem 
platformy crowdfundingowej przesyłają środki finansowe na realizację przedsięwzięcia. 
Natomiast w szerszym ujęciu dowolny jest cel gromadzenia środków. Dopuszcza się 
pozyskiwanie kapitału na realizację prywatnego przedsięwzięcia, które przyniesie korzyści 
jedynie twórcy3 np. sfinansowanie wydania albumu muzycznego.

 Sam termin crowdfunding to neologizm stworzony przez Michaela Sullivana 
w 2006 roku. Powstał przez złączenie angielskich słów crowd (tłum) i funding 
(finansowanie). Nazwa ta w pełni oddaje kluczowy sens narzędzia, czyli pozyskiwanie 
środków finansowych od „tłumu”, aby zrealizować projekt. Crowdfunding to nowa i bardzo 
perspektywiczna forma finansowania. Pomysłodawcy szukają wsparcia pieniężnego wśród 
użytkowników Internetu, potencjalnych klientów, którzy przeznaczają drobne sumy na 
daną kampanię.

 Finansowanie społecznościowe istniało jeszcze zanim powstał termin określający 
je. Pierwszą zbiórkę pieniężną przeprowadzono w 1997 roku. Beneficjentem była rockowa 
grupa Marillion z USA. Rodzimi fani chcieli sfinansować trasę koncertową zespołu, który 
nie miał na to środków. W kampanii internetowej udało się pozyskać 60 tys. USD. Trzy lata 
później powstały pierwsze platformy crowdfundingowe z myślą o muzykach (JustGiving.
com i ArtistShare). O znaczącym rozwoju finansowania przedsięwzięć przez cyfrowy tłum 
można mówić dopiero od roku 2008. Wówczas w Stanach Zjednoczonych powstał serwis 
Indiegogo. Rok później na rynku pojawił się Kickstarter, obecnie największa platforma, 
która osiągnęła najwyższy odsetek udanych akcji. Dopiero w 2011 roku w Polsce powstała 
pierwsza rodzima platforma PolakPotrafi.pl wzorowana na amerykańskim odpowiedniku 
z 2009 r.

1  R. Wash, The Value of Completing Crowdfunding Projects, [w:] Proceedings of the Internatio-
nal Conference on Weblogs and Social Media, Boston 2013, s. 1-2.
2 T. F. Dapp, Crowdfunding: An Alternative Skurce of funding with potential, [w:] Banking Tech-
nology Snapshot. Digital economy and structural change, Frankfurt am Main 2013, s. 1.
3  D. T. Dziuba, Rozwój systemów crowdfundingu  — modele, oczekiwania i uwarunkowania, „Pro-
blemy Zarządzania” Warszawa 2012,, nr 3 (38), s. 84.

 Koncepcja crowdfundingu wywodzi się z crowdsourcingu. Termin ten powstał 
również w 2006 roku, a jego autorem jest Jeff Howe. Według niego crowdsourcing to 
czynność podejmowania pracy, tradycyjnie realizowanej przez określonego pracownika 
i zlecania jej na zewnątrz do niezdefiniowanej, najczęściej dużej grupy osób w formie otwartego 
zgłoszenia4. W tym przypadku materiały promujące przedsięwzięcie zamieszczane są na 
platformie crowdsourcingowej nie w celu pozyskania dofinansowania, lecz aby zdobyć 
cenne informacje, wiedzę, wskazówki prowadzenia projektu, szkice podobnych akcji. 
Motywatorem mogą być gratyfikacje finansowe bądź rzeczowe podobnie jak w przypadku 
crowdfundingu.

Modele biznesowe crowdfundingu

Crowdfunding internetowy można realizować przy użyciu różnych modeli 
biznesowych. Wybór konkretnego typu determinuje cel finansowania. Wyróżnia się pięć 
podstawowych form prowadzenia platform społecznościowych, a także ich modyfikacje5.
 Najbardziej rozpowszechniony jest model donacyjny (donations model). 
W ujęciu tradycyjnym nie ma przewidzianych nagród dla osób wpłacających (non-
rewards model), których działania można uznać za przejaw filantropii. W zmodyfikowanej 
wersji modelu donacyjnego, w modelu sponsorskim (reward-based model) pojawia się 
dodatkowy motywator w postaci nagród, najczęściej są to drobne upominki lub możliwość 
pozyskania zrealizowanego już przedmiotu projektu bez dodatkowych opłat. Model ten 
koncentruje się na wsparciu kreatywnych projektów. W ten sposób funkcjonują m.in. 
Kickstarter.com oraz PolakPotrafi.pl.

 Popularnością cieczy się także model pożyczkowy (lending-based crowdfunding). 
Jego największa zaletą jest możliwość bezpośredniego pożyczania środków pieniężnych, 
pomijając instytucje finansowe (np. banki). Wyróżnia się tutaj dwa podsystemy: pożyczki 
społeczne oraz mikropożyczki. W przypadku tych drugich niewielkie kwoty gromadzone 
są na platformach non profit, które później rozdysponowują je pomiędzy najbardziej 
potrzebujące projekty. Przykładem serwisu stosującego powyższy model jest Kiva.org 
(USA). Protoplastą powyższej idei jest bangladeski ekonomista Muhammad Yunus, twórca 
Grameen Banku. Natomiast pożyczki społeczne dotyczą wyższych kwot. Użytkownicy 
gromadzą kapitał, który później jest pożyczany na określonych w regulaminie warunkach. 
Dobrym przykładem jest brytyjska strona Zopa.com, a także polski Kokos.pl.

 Trzeci pod względem popularności jest model inwestycyjny. Model ten 
sprawdza się najlepiej,wspomagając start-upy, czy firmy dopiero wchodzące na rynek. 
Można wyróżnić tutaj trzy modyfikacje systemu: model kolektywnego współfinansowania 
firm (collective investment), fundusz inwestycyjny (investment fund) oraz model akcyjny 

4  Ibidem, s. 85.
5  M. Chrzanowski, S. Dziedzic, Crowdfunding nowym sposobem finansowania innowacyjnych 
projektów, [„Modern Management Review” Rzeszów 2014,, nr 21,  s. 11.
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(securities model)6. W przypadku modelu kolektywnego inwestorzy (osoby fizyczne 
finansujące rozwój danej firmy, aniołowie biznesu) z zamian oczekują gratyfikacji w postaci 
udziału w dochodach firmy, tantiem. Fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego 
inwestowania, polega na przeznaczaniu środków pieniężnych na konkretny cel. Prawo do 
tego mają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Nagrody za pomoc w realizacji projektu 
są podobne jak w modelu kolektywnym. Nieco inaczej wygląda sprawa z modelem 
akcyjnym. W zamian za wsparcie finansowe inwestor może nabyć akcje firmy bądź prawo 
własności. W ten sposób działa australijska platforma ASSOB.com.
Przedostatni typ występujący w crowdfundingu to model hybrydowy (mixed solutions), 
gdy platforma oferuje kilka modeli. Dobrym przykładem jest rumuńska strona 
Multifinantare.ro, umożliwiająca finansowanie w modelu inwestycyjnym, sponsorskim 
i tradycyjnym donacyjnym.
Rzadziej preferuje się korzystanie z agregatorów projektów. Jest to dosyć specyficzny 
system, ponieważ nie jest typową platformą crowdfundingową, a wyszukiwarką, która 
wynajduje na wszystkich platformach projekty interesujące użytkownika. Mając określone 
wymagania bardzo ułatwia szukanie projektów, a także jest dużą oszczędnością czasu. 
 
Strategie nagradzania w modelu sponsorskim

W odróżnieniu od modelów biznesowych, strategie nagradzania dotyczą korzyści 
dla pomysłodawców, którzy zamieścili projekty na platformach crowdfundingowych. 
Powszechnie stosuje się trzy gratyfikacje dla beneficjentów: wszystko albo nic (All-or-
Nothing), wszystko (Keep it All), wszystko i więcej (All & MoreTM)7. Pierwszy model jest 
najkorzystniejszy dla inwestorów, ponieważ w chwili niepowodzenia projektu lub gdy 
nie uda się zebrać pełnej kwoty w określonym czasie wpłacone środki wracają do nich. 
Chociaż mogą być pomniejszone o prowizje wcześniejszych transferów w systemach 
mikropłatności. Pomysłodawca nie otrzymuje żadnych środków, projekt nie jest 
realizowany. Następne modele wiążą się z większym ryzykiem dla sponsora. W systemie 
wszystko pomysłodawca ma prawo do zebranej kwoty nawet, gdy nie osiągnęła zamierzonego 
pułapu, a tym samym nie wystarczy na zrealizowanie projektu w takiej formie, na jaką 
fundator przeznaczył pieniądze. Strategię wszystko i więcej obrazowo Dariusz Dziuba: 
Oferenci projektów mogą zatrzymać dotąd uzyskane środki finansowe, nawet jeśli nie 
zgromadzono ich w 100%. Oznacza to, że wszystko tracą fundatorzy, sponsorzy, a kwota 
ta jest profitem oferentów i platformy8. W tym wypadku istnieje dylemat, czy pieniądze 
fundatora nie posłużą prywatnym korzyściom pomysłodawcy upadłego projektu. 
 

6   D. T. Dziuba, Rozwój systemów crowdfundingu… ,op. cit., s. 87.
7  D. T. Dziuba, Przesłanki badań w zakresie ekonomiki crowdfundingu, „Roczniki Kolegium 
Analiz Ekonomicznych” Warszawa 2015, nr 36, s. 185.
8  D. T. Dziuba, Rozwój systemów crowdfundingu , op. cit., s. 89.

Zanim rozpocznie się zbiórka…

Kulisy każdej akcji crowdfundingowej są dosyć obszerne. Pomysłodawcy 
poświęcają dużo czasu na przygotowanie kampanii promocyjnej, zebranie informacji 
o podobnych projektach. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić to wybrać platformę, na 
której projekt zostanie wystawiony. Błędem jest wybieranie najpopularniejszych. Czasami 
dobrze jest się zastanowić, czy nie lepiej skierować uwagę na platformę mniej obleganą, ale 
za to taką, która skupia wyselekcjonowaną grupę odbiorców9. Kolejnym ważnym aspektem 
jest przeprowadzenie tzw. researchu polegającego na zebraniu przydatnych informacji 
(liczba podobnych inicjatyw, odsetek projektów zakończonych sukcesem, cele finansowe 
poprzedników, stopień przekroczenia ich przez fundatorów). Tym samym bada się 
poziom zainteresowania konkretną dziedziną. Bardzo istotny jest odzew mediów. W dużej 
części one właśnie odpowiadają za sukces projektu. Rozpowszechnianie projektu przez 
serwis crowdfundingowy, świadczy o jego dużej wartości. W sukurs przychodzą media, 
dzięki którym informacja o przedsięwzięciu dociera do szerszej grupy potencjalnych 
darczyńców, a  tym samym rośnie prawdopodobieństwo zakończenia zbiórki sukcesem. 
Za sprawą czwartej władzy więcej innowacyjnych rozwiązań zostaje wdrażanych.
 Praca nad kampanią to przede wszystkim cztery połączone ze sobą elementy: 
wiarygodność, społeczność, treść (content) i analiza danych10. Tak twierdzi Jakub 
Kozik, dyrektor ds. marketingu w start-upie Musicon, który obecnie przygotowuje 
się do wystartowania w serwisie Kickstarter.com z interaktywną zabawką 
muzyczną. Wszystkie te działania, z wyjątkiem analizy danych, można zawrzeć 
w filmie promocyjnym. Wizualizacja powinna zawierać krótki opis produktu, 
historię powstania, odpowiedź na pytanie, dlaczego warto zainwestować w daną 
działalność. Pomóc może tutaj również zaprezentowanie wcześniejszych osiągnięć, 
publikacji firmy. Dzięki temu marka buduje wiarygodność, ale także społeczność, 
ponieważ otwiera się na klienta, pokazuje, że faktycznie zależy jej na sukcesie projektu. 
 
Statystyki

Zgodnie z szacunkami w 2015 roku na całym świecie pozyskano ok. 34 mld USD 
za pomocą platform crowdfundingowych. W roku poprzednim suma ta była ponad dwa 
razy niższa (16,2 mld USD), natomiast w stosunku do roku 2012 (2,7 mld USD) w 2015 
roku zgromadzono prawie trzynaście razy więcej środków pieniężnych. Największe zyski 
sięgające 17 mld USD zanotowano w Ameryce Północnej (w szczególności w Stanach 
Zjednoczonych). Drugie miejsce zajęła Azja (10 mld USD), natomiast najniższy stopień 
podium w 2015 roku przypadł Europie (6 mld USD). Kolejne miejsca to już sumy „tylko” 
milionowe (Australia i Oceania — 69 mln USD, Ameryka Południowa — 86 mln USD, 

9  B. F. Malinowski, M. Giezłak, Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego 
tłumu, Gliwice 2015,\ s. 76.
10  http://mamstartup.pl/crowdfunding/8708/zanim-ruszysz-na-kickstartera-jak-wygladaja-przy-
gotowania-przed-kampania [dostęp: 25.05.2016].
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Afryka — 24 mln USD)11. Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie crowdsourcing.
org, która na bieżąco podaje liczbę istniejących platform crowdfundingowych, do dnia 26 
maja 2016 roku zarejestrowano 2968 witryn zajmujących się crowdsourcingiem, w tym 
630 platform crowdfundingowych. Obecnie systemy crowdfundingowe wdrożono w 53 
krajach, z czego ponad 32% zlokalizowano w USA (203 platformy). Druga, co do ilości 
stron finansujących projekty, jest Wielka Brytania (10%, 63 platformy), a trzecia Francja 
(5%, 34 platformy)12. Rozwój crowdfundingu przekłada się na wdrażanie nowoczesnych 
rozwiązań w gospodarce, a tym samym usprawnienie wielu dziedzin życia.

 
 
Kickstarter.com

Rok 2009 przełomem w dziedzinie crowdfundingu

Dotychczas największą na świecie platformą crowdfundingową jest amerykański 
start-up kickstarter.com powstały 28 kwietnia 2009 roku. Jego założycielami są Perry 
Chen, Yancey Strickler i Charles Adler. Początkowo siedziba firmy mieściła się w starej 
fabryce ołówków w Nowym Jorku. Obecnie nad sprawnym funkcjonowaniem serwisu 
pracuje 137 osób, wśród których znajdują się programiści, projektanci, specjaliści od 
reklamy, marketingu, pisarze, muzycy, poeci, gracze komputerowi. Twórcom platformy 
przyświecała misja wsparcia kreatywnych pomysłów, których pomysłodawców nie stać 
na ich sfinansowanie, a które w znacznym stopniu mogłyby wpłynąć na podniesienie 
innowacyjności gospodarki. Dlatego też kickstarter.com stworzył narzędzia do realizacji 
wielu projektów. Przez narzędzia należy rozumieć przede wszystkim platformę o zasięgu 
światowym, a także współpracę z mediami, dzięki czemu informacje o konkretnych 
przedsięwzięciach docierają do większej grupy odbiorców. Portal bardzo ceni sobie 
swoich klientów, zarówno beneficjentów, jak i fundatorów. Zapewnia pełną ochronę 
danych osobowych, uniemożliwiając korzystanie z nich innym serwisom bądź 
organizacjom. Kickstarter.com pomaga wdrażać pomysły m.in. z zakresu muzyki, filmu, 
designu, gier komputerowych, technologii, fotografii, komiksów oraz tańca. Dużym 
plusem jest rozwiązanie wprowadzone przez twórców platformy, które zmniejsza 
ryzyko utraty środków finansowych w przypadku nieosiągnięcia potrzebnego limitu. 
Finansując konkretny projekt, środki pieniężne nie zostają od razu przelane na konto 
pomysłodawcy, są jedynie zablokowane na koncie fundatora, który może w każdej chwili 
trwania zbiórki zmienić decyzję. W momencie niepowodzenia przedsięwzięcia środki te 
są odblokowywane, a tym samym maleje ryzyko ich utraty.

 Rejestracja jest bezpłatna. Również nie pobiera się opłat za zamieszczenie 
projektu. Właściciel musi jedynie określić wymaganą sumę do realizacji celu, a także czas 
przeznaczony na zbiórkę. Platforma pobiera prowizję tylko od zbiórek zakończonych 
sukcesem, co stanowi 5% pozyskanych środków i jest jedynym źródłem dochodów serwisu. 

11  http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/, [dostęp: 25.05.2016].
12  Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie http://www.crowdsourcing.
org/ [dostęp: 23.05.2016].

Pieniądze te wystarczają na opłacenie pracowników, współpracy z mediami, wdrażanie 
nowych rozwiązań na stronie oraz koordynowanie bieżących projektów. Dodatkowo 
każdego roku platforma przeznacza 5% swoich dochodów na rozwój edukacji muzycznej 
i artystycznej wśród dzieci oraz na walkę z nierównościami społecznymi wynikłymi ze 
zróżnicowania systemu. Świadczy to o wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań nie tylko 
za sprawą realizacji nowoczesnych projektów, ale także dzięki oddolnym działaniom 
platformy. Kickstarter wchodzi w rolę przedsiębiorstwa społecznego, próbując poprawić 
byt osób w  trudnej sytuacji finansowej, a także wspiera rozwijanie kreatywności 
u najmłodszych.

 Największą wadą portalu jest fakt, że projekty można zgłaszać jedynie w Stanach 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Finansować projekty można za to z każdego miejsca 
na świecie, gdzie tylko dociera łącze internetowe. W pierwszym kwartale 2012 roku po 
raz pierwszy złamano granicę 1 mln USD. Odtąd zdarzało się to częściej, a platforma 
zyskiwała coraz większą popularność.

 Dotychczas na platformie kickstarter.com uruchomiono 301  175 projektów, 
z czego zrealizowano 106  468, co stanowi 36% ogółu13. Jest to najwyższy odsetek 
udanych akcji spośród wszystkich istniejących platform crowdfundingowych. Łącznie 
dzięki Kickstarterowi pozyskano ponad 2 mld USD na realizację wielu postępowych 
projektów, o których długo rozpisywały się media. Skupienie uwagi na takich 
przedsięwzięciach można tłumaczyć ich znaczącym wpływem na innowacyjność 
gospodarki. Projekty młodych twórców często wprowadzają nowoczesne bądź ulepszone 
rozwiązania, które usprawniają działanie wielu sektorów gospodarki światowej. 
 
Projekty zrealizowane

Na uwagę zasługują trzy najzyskowniejsze zbiórki. Największą hojność darczyńcy 
okazali względem smartwatcha Pebble. Zebrano 20 mln USD, podczas gdy potrzebowano 
500 tys. USD. Czterdziestokrotne przekroczenie potrzebnej sumy na zrealizowanie 
projektu uchodzi za jeden z najbardziej imponujących rezultatów odniesionych na 
Kickstarterze. Lista zalet urządzenia jest długa. Pebble jest dobrym przykładem wpływu 
crowdfundingu na rozwój innowacyjności. Nowe gadżety jemu podobne mogą ułatwić 
życie codzienne. 
 Kolejną perełką Kickstartera jest turystyczna wielofunkcyjna lodówka Coolest. 
Pomysłodawcy wyposażyli ją m.in. w głośniki Bluetooth, które wytwarzają wysokiej 
jakości dźwięk. Lodówka posiada ładowarkę USB, co umożliwia ładowanie telefonu 
komórkowego w podróży. Zaskakującym rozwiązaniem jest wyposażenie sprzętu nawet 
w mikser do koktajli. Popyt na to dobro wskazuje na powodzenie projektu oraz duże 
zapotrzebowanie. Nowatorskie urządzenie okazało się bardzo przydatne podczas podróży. 
Twórcy zakładali, że na zrealizowanie planu wystarczy im budżet w wysokości 50 tys. 
USD, zyskali jednak aż 13,2 mln USD, co stanowi 2640% planowanej stawki.

13   https://www.kickstarter.com/ [dostęp: 25.05.2016].
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 Warto wspomnieć o polskich sukcesach odniesionych za Oceanem. Za 
projektami, które zyskały największe wsparcie oraz popularność stoi jeden człowiek, 
Marek Cieśla, Krakowianin nazywany w Polsce Mistrzem Kickstartera. Wspólnie 
z Bartem Zimnym i  Teodorem Koschem przygotował projekt inteligentnego portfela 
(Woolet). Panowie, aby zrealizować swój cel potrzebowali 15 tys. USD, projekt cieszył 
się tak ogromnym zainteresowaniem, że po upływie wyznaczonego czasu 35 dni, na 
realizację celu mieli aż 333 tys. USD, czyli 2218% zakładanej sumy. Wcześniej dzięki 
platformie udało się zrealizować inne projekty Marka Cieśli (Sherlybox, RoboCORE), ale 
żaden nie zdobył tak ogromnego poparcia, jak portfel, którego nie da się zgubić. Gadżet 
nawiązuje połączenie (dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth) z aplikacją dostępną 
dla systemów Android, iOS i  Windows Phone. Alarmuje ona użytkownika, gdy ten 
oddali się od portfela na odległość od 6 do 25 metrów. Potrafi także zlokalizować jego 
położenie. To kolejny przykład innowacyjnego rozwiązania, które poza tym, że usprawnia 
codzienne życie, znajduje nowe zastosowanie technologii cyfrowej. Najnowsze projekty 
Krakowianina to Swimmo (inteligentny zegarek do pływania) i Crosslifter (marka ubrań 
dla sportowców).

Projekty upadłe

Najbardziej znaną porażką jest upadek projektu zegarka CST-01 uznawanego 
za najcieńszy zegarek na świecie, nie grubszy niż karta kredytowa. Miał być wykonany 
z  elektronicznego papieru i działać miesiąc na jednym 10-minutowym ładowaniu. 
Na pomysł stworzenia go wpadła firma Central Standard Timing, pomóc miał E Ink 
— twórca elektronicznego papieru. Na zrealizowanie projektu potrzebowano 200 tys. 
USD. Ogromne zainteresowanie fundatorów pozwoliło zebrać kwotę sięgającą 1 mln 
USD. Kilka miesięcy po zbiórce firma ogłosiła upadłość. Powodem prawdopodobnie 
było prawie dwumilionowe zadłużenie14. Nie podano wyjaśnienia, na co przeznaczono 
środki pochodzące z finansowania społecznego na Kickstarterze. Pieniędzy nie zwrócono 
fundatorom, stratnych było aż 7658 osób. Przypadek ten wywołał wiele kontrowersji oraz 
sprawił, że zbiórki crowdfundingowe zaczęto traktować z większą dozą ostrożności.

 
 
PolakPotrafi.pl

Polska ma swojego Kickstartera

Najlepiej prosperującą polską platformą crowdfundingową jest PolakPotrafi.pl 
wzorowany na amerykańskim Kickstarterze. Nad powstaniem serwisu pracowało osiem 
osób. Projekt wszedł w życie w 2011 roku. Serwis działa w modelu sponsorskim, na 
zasadzie wszystko-albo-nic. Jak mówi Jakub Sobczak, menadżer platformy, priorytetem 
strony jest maksymalizacja korzyści dla kreatywnych osób, które będą umieszczać projekty 

14  http://mamstartup.pl/crowdfunding/8770/zebrali-ponad-milion-dolarow-na-kickstarterze
-zbankrutowali-a-pieniadze-sie-rozplynely, [dostęp: 25.05.2016].

w serwisie15. Pomysł stworzenia polskiego Kickstartera pojawił się podczas studiów, gdy 
twórcy sami przekonali się, jak trudne jest zdobycie funduszy, aby zrealizować swoje 
przedsięwzięcie. W celu ułatwienia tego innym młodym i ambitnym działaczom stworzyli 
stronę internetową, na której każdy może wystawić swój projekt. Musi jedynie zostać 
on wcześniej przeanalizowany oraz zatwierdzony przez ekspertów współpracujących 
z witryną. Gdy trafi już na platformę, a tym samym rozpocznie się zbiórka, fundatorzy 
mogą wpłacać datki. Po poprawnym zaksięgowaniu pieniądze będą czekać do końca 
realizacji projektu. Jeśli zakończy się on sukcesem — środki zostaną przekazane do twórcy 
projektu. W przypadku niepowodzenia zostaną zwrócone na konto darczyńcy. Koszt 
zwrotów pokrywa PolakPotrafi.pl. Serwis pobiera opłaty jedynie od udanych zbiórek, 
prowizja wynosi 7,4%. Kwota ta przeznaczana jest na wspieranie nowych projektów, 
pomoc ich twórcom np. przez finansowanie filmów przybliżających dany produkt.

 Dużą zaletą strony jest możliwość umieszczania na niej projektów nie tylko 
z Polski. Jedynym warunkiem jest posiadanie polskiego konta bankowego, co weryfikowane 
jest przez zespół platformy. Twórcami mogą być zarówno osoby fizyczne, organizacje, 
firmy, jak i  jednostki administracyjne. Ważna jest również możliwość modyfikowania 
swojej oferty podczas trwania zbiórki. Dozwolone jest wprowadzanie zmian w obrębie 
przypisywania konkretnych nagród do kwot, opisu przedsięwzięcia, przygotowania 
filmu/obrazów promocyjnych. Serwis zabrania zmian w sferze kwoty potrzebnej na 
zrealizowanie celu oraz czasu zbiórki16.
 

Projekty wystawiane na platformie

Przez pięć lat istnienia, PolakPotrafi.pl stał się najbardziej rozpoznawalną 
platformą crowdfundingową w Polsce, przyczynił się do zrealizowania wielu projektów 
z różnych dziedzin. W tym okresie na stronie pojawiło się 2337 projektów, a łączna suma 
pozyskanych środków finansowych w celu realizacji tych projektów przekroczyła 13 mln 
zł, z czego rekordowy projekt zebrał 385 615 zł. Kwota ta jest sumą sfinansowaną przez 
3688 osób. Łącznie na stronie dokonano 143 001 wpłat.
 Wspomniany rekord dotyczył projektu Secret Service17. Nazwą nawiązuje do 
kultowego w latach 90. magazynu o grach o tym samym tytule. W 2014 roku czasopismo 
zostało wskrzeszone przez Roberta Łapińskiego, organizatora konwentu Pixel Heaven, 
Piotra Mańkowskiego, dawnego dziennikarza czasopisma oraz Waldemara Nowaka, 
współzałożyciela pierwszego Secret Service. Nowe wydanie nie było kopią tego sprzed 
kilkudziesięciu lat, a jego ulepszeniem. Celem było informowanie czytelnika-miłośnika 
gier, o faktach, których nie może znaleźć w Internecie, czy innym medium. Dominowały 
recenzje nowopowstałych animacji, wywiady z ich twórcami, ekspertami w dziedzinie 

15   http://mamstartup.pl/wywiad/159/polakpotrafi-pl-kickstarter-po-polsku [dostęp: 
25.05.2016].
16  Opracowanie własne na podstawie strony http://polakpotrafi.pl/ [dostęp: 27.05.2016].
17  http://polakpotrafi.pl/ [dostęp: 27.05.2016].
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techniki komputerowej. Dużym plusem jest również odpowiednio dobrana, dopracowana 
grafika. Zebrane fundusze przekroczyły zamierzony próg 93 tys. o ok. 414%.

 Na uwagę zasługuje również międzynarodowy projekt TATENDE — uratujmy 
słonie, żyrafy, nosorożce!18. Pomysłodawca Tomasz Michniewicz, dziennikarz i podróżnik, 
nawołuje do ratowania populacji dzikich zwierząt w Afryce, których jest coraz 
mniej, ponieważ padają ofiarami kłusowników. Projekt TATENDE dotyczy wsparcia 
finansowego dla rezerwatu Imre w Zimbabwe, jednego z sześciu tam istniejących. 
Dziesięć lat wcześniej było ich około trzystu. Twórcy projektu podają wiele sposobów, 
które mogłyby zwiększyć bezpieczeństwo przed kłusownikami. Proponują zaopatrzenie 
strażników rezerwatu w krótkofalówki, latarki patrolowe, buty trekkingowe zamiast 
za dużych i niedostosowanych do warunków klimatycznych kaloszy. Ambitniejszymi 
planami jest zainwestowanie w drony z kamerami na podczerwień oraz laserowe obwody 
na ogrodzeniu rezerwatu. Pozwoli to na patrolowanie w nocy terenów rezerwatu, a także 
wczesne wykrycie wszelkich prób wtargnięcia na jego teren. Działania te pomogły chronić 
dzikie zwierzęta Afryki, a wdrożenie nowatorskich rozwiązań tylko usprawniło pracę. 
Pomysł Tomasza Michniewicza docenili Internauci, przeznaczając na niego 54 245 zł, co 
stanowi 542% potrzebnej kwoty.

Kickstarter a jego polski odpowiednik

Jak zostało już wspomniane PolakPotrafi.pl, wzorowany jest na amerykańskiej 
platformie Kickstarter.com z tego względu mają podobne cechy, ale można także doszukać 
się różnic.

 Obydwa serwisy działają w modelu donacyjnym sponsorskim oraz stosują 
strategię wszystko-albo-nic. Podobny jest również cel ich powstania — pomoc osobom 
kreatywnym, wspieranie innowacyjności gospodarki. Istnienie takich serwisów, jak 
Kickstarter i PolakPotrafi daje możliwość zdobycia pracy, rozwoju osobistego, poprawy 
warunków życia, ale też w szerszym znaczeniu wpływa na otoczenie. Nowe gadżety 
ułatwiają życie codzienne, usprawniają procesy gospodarcze. Korzyści ekonomiczne 
z korzystania z obu stron crowdfundingowych osiągają donatorzy, inwestorzy, a także 
same platformy. Rejestracja projektu zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych 
jest darmowa.

 W odróżnieniu od Kickstartera PolakPotrafi.pl dopuszcza wprowadzanie 
określonych zmian w projekcie w czasie trwania zbiórki. W przypadku sukcesu pobierane 
są prowizje. Różnią się one wysokością (Kickstarter — 5%, PolakPotrafi.pl — 7,4%). 
Serwis zza Oceanu ma szerszy zakres działań w sferze wsparcia innowacyjnych projektów, 
ponieważ finansuje wysokobudżetowe kampanie promocyjne, nawiązuje kosztowną 
współpracę z mediami, a  mimo to lepiej prosperuje niż rodzima strona. Może sobie 

18  http://polakpotrafi.pl/projekt/tatende?utm_source=projects#o_co_chodzi [dostęp: 
27.05.2016].

pozwolić na to ze względu na znacznie większy budżet. Tamtejsze projekty coraz częściej 
przełamują barierę 1 mln USD, stąd też 5% od udanej zbiórki to i tak więcej, niż 7,4% 
pobierane w Polsce od maksymalnie kilkuset tysięcy. Różnica pomiędzy platformami 
widoczna jest też w poruszonej właśnie kwestii wysokości zbiórek. W USA kwoty te są 
znacznie większe niż w Polsce, coraz częściej udaje się pozyskać nawet do kilku milionów. 
Kickstarter cieszy się popularnością oraz zaufaniem o zasięgu globalnym. Pojawiające się 
tam projekty zauważane są nie tylko przez Amerykanów, ale też internautów mieszkających 
w różnych zakątkach Świata. Natomiast odbiorcami pomysłów na stronie PolakPotrafi.pl 
są przeważnie obywatele naszego kraju, ponieważ serwis ten nie jest rozpowszechniony 
zagranicą. Gdy autor projektu celuje tylko w  polskich odbiorców, opisywana rodzima 
platforma jest najlepszym rozwiązaniem. W kraju gwarantuje największy rozgłos, reklamę, 
a także dzięki modelowi sponsorskiemu oraz strategii wszystko-albo-nic budzi zaufanie 
wśród potencjalnych fundatorów.

 Przez ostatnie pięć lat Polacy udowodnili, że faktycznie potrafią! Za 
pośrednictwem serwisu zrealizowano wiele świetnych projektów, czym udowodniono, że 
crowdfunding to szansa na pokazanie nowej, kreatywnej, innowacyjnej i ambitnej strony 
polskiej działalności. Mimo drobnych niuansów polska platforma spełnia swoje cele, 
w czym w pełni dorównuje swojemu starszemu „koledze” z Ameryki Północnej. Nowe 
rozwiązania wprowadzone dzięki udanym zbiórkom ułatwiają codzienne życie ludziom, 
ale też poprawiają sytuację zwierząt, czy wspierają rozwój gospodarczy oraz pracę wielu 
sektorów poprzez wdrażanie nowych metod i technologii.
 
Podsumowanie

Warto podkreślić, że zjawisko crowdfundingu posiada obecnie charakter 
globalny, wdrożenia zanotowano na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. 
Finansowanie społecznościowe jest alternatywnym źródłem pozyskiwania dochodów 
na realizację innowacji. Stało się ważnym graczem ekonomicznym. W coraz większym 
stopniu dziedzina ta przyczynia się do generowania PKB, a także determinuje popyt 
i podaż, chociażby przez promocję danego przedsięwzięcia, wsparcie finansowe. Jest to 
tym łatwiejsze, iż de facto nie istnieją żadne ograniczenia wejścia na rynek. Dzisiejsze 
osiągnięcia w tej dziedzinie liczone są w co najmniej kilkudziesięciu mld USD. Wszelkie 
zmiany w zakresie crowdfundingu są bardzo dynamiczne, wpływając tym samym na 
stan gospodarki. Dlatego też zaleca się monitorowanie tego segmentu rynkowego, 
pozbawionego trwałości i umowności.

 Ciągle powstają nowe platformy crowdfundingowe, a te niemające powodzenia 
znikają ze sceny. Prognozy są bardzo pozytywne. Według nich część rynkowa uznawana 
za finansowanie społecznościowe znacznie powiększy swoje rozmiary na przestrzeni 
kilku najbliższych lat. Pozwoli to wygenerować ok. 2,2 mln nowych miejsc pracy do 2020 
roku. World Bank przewiduje, że wartość samego rynku crowdfundingu inwestycyjnego 
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osiągnie w  2025 roku 93 mld USD19. Analogicznie crowdfunding donacyjny, w tym 
sponsorski, powinien osiągnąć co najmniej dwa razy większe zyski ze względu na fakt, że 
cieszy się dużo większa popularnością. Istotna jest też rola crowdfundingu z perspektywy 
zapełniania nisz rynkowych (np. zdominowanie rynku technologicznego czy tworzenia 
gier komputerowych).

 Wdrożenie platformy crowdfundingowej to proces długotrwały i kosztowny. 
Wiąże się z coraz większą konkurencją, a także przymusem użycia nowatorskich metod. 
Ma to jednak pozytywne skutki, ponieważ determinuje wzrost innowacyjności. Zjawisko 
finansowania społecznościowego na chwilę obecną nie jest dostatecznie zbadane. Dogłębne 
poznanie tej dyscypliny powinno stać się kierunkiem przyszłych badań. Prowadzenie 
prac nad crowdfundingiem pozwoli lepiej zrozumieć działania społeczno-ekonomiczne 
w szerszym kontekście.

 Powstanie finansowania społecznościowego wypełniło pewną lukę na rynku. 
Statystyki oraz zbiórki zakończone sukcesem obrazują, jak duże możliwości daje 
crowdfunding, poczynając od poprawy warunków bytowych, przez generowanie zysku, 
powstanie nowych start-upów, po wspieranie rozwoju gospodarki wdrażając innowacyjne 
rozwiązania. W niektórych odsłonach serwisy crowdfundingowe działają podobnie 
jak przedsiębiorstwa społeczne, udzielają mikropożyczek, walczą z nierównościami 
społecznymi, wspierają edukację dzieci. Finansowanie przez cyfrowy tłum samo w sobie 
jest innowacyjnym, wielofunkcyjnym rozwiązaniem. W obecnych czasach korzystanie 
z Internetu wiąże się z pozytywnymi i negatywnymi skutkami. Osiągnięcia crowdfundingu 
zalicza się do tej pierwszej grupy.

Abstrakt

 Niniejsza praca dotyczy crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego 
w Internecie. Zamiarem autora jest przybliżenie istoty zjawiska, które coraz częściej wywiera 
znaczący wpływ na podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki. W pierwszej części 
pracy można zapoznać się z genezą crowdfundingu, sposobem działania oraz modelami 
biznesowymi. Następna poświęcona jest amerykańskiej platformie kickstarter.com, 
najlepiej prosperującej na świecie stronie tego typu. W kolejnym rozdziale opisany jest 
sposób działania polskiej witryny polakpotrafi.pl, aby później porównać funkcjonowanie 
obu serwisów, wymienić ich wady i zalety.
 Celem jest uzmysłowienie, jak znaczący wpływ ma opisywane zjawisko na 
implementację nowatorskich rozwiązań w gospodarce, a tym samym jak ważne jest 
prowadzenie regularnych badań, aby monitorować zmiany zachodzące na rynku. Dzieje 
się tak, ponieważ crowdfunding jest nowym i bardzo dynamicznym zjawiskiem, które 
rozwinęło się dopiero w XXI w. i wciąż ewoluuje.

19  World Bank, Crowdfunding’s Potential for the Developing World, Washington DC 2013.
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Przyglądając się temu, na jaką skalę marketing treści (content marketing) jest 
wykorzystywany w internecie, można dojść do wniosku, że jest to koncepcja stworzona 
właśnie na jego potrzeby. W rzeczywistości jednak był on stosowany już wcześniej, po 
raz pierwszy przez Augusta Oetkera, producenta proszku do pieczenia, który pod koniec 
XIX wieku zaczął umieszczać na opakowaniach przepisy1. Także później przedsiębiorcy 
za pomocą treści budowali swoją pozycję na rynku. Internet stał się dla nich środkiem do 
robienia tego w sposób efektywniejszy.

Celem pracy jest wykazanie, że marketing treści jest wartościowym wsparciem 
procesów sprzedażowych w Internecie. Daje on narzędzia do realizacji celów takich jak 
pozyskiwanie nowych klientów, a także zwiększanie świadomości marki. Dla uzasadnienia 
tezy posłużono się przykładami działań content marketingowych podejmowanych przez 
podmioty specjalizujące się w internetowej sprzedaży książek.

 
 
 Marketing treści jest techniką polegającą na tworzeniu treści atrakcyjnych, 
ale także użytecznych z punktu widzenia odbiorców dla przyciągnięcia ich uwagi. 
Publikowane materiały tworzą wartość dodaną i umożliwiają przepływ wiedzy, 

1  Podręcznik do content marketingu — proste sposoby na zmianę twojego podejścia do marke-
tingu, „Content Marketing Experts”, Warszawa 2014, http://cmex.eu/wp-content/uploads/2014/11/
CMH_PL_www.pdf [dostęp: 28.05.2016].

Wykorzystanie marketingu treści 
w internetowej sprzedaży książek

Monika Zbozień

Dlaczego przedsiębiorstwa dzielą się wiedzą z klientami?

przyczyniając się do wprowadzania obecnych oraz potencjalnych klientów w obszar danej 
marki, produktu bądź usługi2. Content marketing stanowi alternatywę dla tradycyjnej 
reklamy. Klient nie jest namawiany przy jego użyciu do kupna danego produktu lub 
skorzystania z określonej usługi. Zamiast tego otrzymuje treść, która wzbogaca jego 
wiedzę na temat zwiemata z tym produktem/usługą 3. W praktyce marketing treści 
przybiera różne formy — tekstu, dźwięku bądź obrazu. Najczęściej są to artykuły, 
podcasty, infografiki, newslettery, raporty, poradniki albo studia przypadków publikowane 
na blogu firmowym, w mediach społecznościowych czy na portalach tematycznych. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Zdaniem specjalistów do spraw marketingu pracujących w polskich 
przedsiębiorstwach content marketing pozwala realizować cele takie jak budowanie 
świadomości marki (według 75% ankietowanych) oraz pozyskiwanie klientów i sprzedaż 
(69%). Wiążą się z tym kolejne wyzwania stawiane przed marketingiem treści, czyli 
tworzenie wizerunku eksperta (68%), czy zwiększanie ruchu na stronie i poprawianie 
pozycji w wyszukiwarkach (60%). Najmniej ekspertów (odpowiednio 37% i 32%) twierdzi, 
że przyczynia się on do zwiększania zaangażowania klientów, a także pozwala zadbać o ich 
lojalność. 

Chociaż z założenia marketing treści nie jest narzędziem służącym bezpośrednio 
przekonywaniu klienta do kupna produktu czy usługi, może on wspierać proces sprzedażowy. 

2  W. Świeczak, Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji nauko-
wych, „Marketing i rynek” 2013, nr 10.
3  K. Turoń, M. Juzek, Content marketing — koncepcja marketingu alternatywnego na przykładzie 
firm kurierskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2015, nr 87.

Źródło: P. Górecka, G. Pyjas, P. Strykowski, Content marketing w Polsce. Efektywność, strategie, 
prognozy 2016, Bielsko-Biała 2015.

Wykres 1. Cele realizowane za pomocą marketingu treści
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Jest to ważne szczególnie z perspektywy sklepów internetowych, w przypadku których 
ruch na stronie przekłada się na przychody ze sprzedaży. Klient przekonany wartościową 
treścią do zakupu może dokonać go od razu. Podmioty prowadzące sprzedaż książek w sieci 
mają  do dyspozycji szereg instrumentów umożliwiających efektywne jej wspomaganie. 
 
 
 
Podstawowym narzędziem komunikacji z klientem wykorzystywanym do przekazywania 
wartościowych i angażujących treści są media własne (owned media), a więc te kanały, 
nad którymi podmiot ma całkowitą kontrolę4. Zalicza się do nich przede wszystkim stronę 
internetową, bądź blog firmowy. W ich ramach można prowadzić następujące działania: 

- przygotowywanie opisów produktów,

- skłanianie użytkowników do tworzenia własnych treści (user-generated content),

- publikowanie artykułów eksperckich.

Tworzenie opisów produktów, które dostarczają potencjalnemu klientowi 
szerokiej wiedzy na ich temat, ma ułatwiać podjęcie decyzji o zakupie. Mocną stroną 
tego typu treści jest fakt, że trafiają one bezpośrednio do osób już zainteresowanych 
konkretnym produktem. Opisy w formie tekstu realizują jeszcze jeden cel poza tym 
najbardziej oczywistym, sprzedażowym — poprawiają wyniki w wyszukiwarkach dzięki 
zawartym w nim słowom kluczowym, co z kolei ma prowadzić do zwiększenia ruchu na 
stronie. Ich minusem jest jednak to, że mogą zostać ocenione przez klienta jako mniej 
wiarygodne niż inne formy marketingu treści5.

Przykładem dobrych praktyk w zakresie publikowania opisów produktów są 
działania twórców księgarni internetowej Wydawnictwa Znak. Na podstronie poświęconej 
konkretnej książce zamieszczona jest nie tylko krótka notatka na temat fabuły, ale także 
dodatkowe materiały takie jak wywiady z autorem w formie wideo czy odnośniki do 
poświęconych mu stron oraz recenzje użytkowników strony. W widocznym miejscu 
znajdują się również propozycje innych tytułów z tego samego gatunku, które mogą 
zainteresować kupującego. Różnorodność materiałów oraz form ich prezentacji pozwala 
przeglądającemu stronę na dokładne zapoznanie się z książką i ostateczne podjęcie decyzji 
o jej zakupie, ale także buduje pozycję serwisu jako podstawowego źródła informacji 
na temat pisarzy czy wreszcie ich dzieł. Docierając do swoich autorów oraz gromadząc 
materiały pojawiające się na ich temat w internecie, Wydawnictwo Znak wykorzystuje 
przewagę konkurencyjną, jaką posiada nad tymi księgarniami internetowymi, które nie są 

4  Jak wykorzystać owned media do spotkania klientów z marką i odnieść contentowy sukces, 
http://www.contentking.pl/blog/owned-media-najlepsze-miejsce-do-spotkania-klientow-z-marka 
[dostęp: 28.05.2016].
5  Content marketing w sklepach internetowych?, http://nowymarketing.pl/a/1332,content-mar-
keting-w-sklepach-internetowych [dostęp: 28.05.2016].

W jaki sposób wykorzystuje się marketing treści w sprzedaży książek? 

bezpośrednio związane z żadnym wydawcą.

Twórcami content marketingu są jednak nie tylko sprzedawcy, ale także klienci 
wyrażający swoją opinię na temat zakupionych wcześniej produktów (user-generated 
content). W przypadku tych treści problem braku wiarygodności właściwie nie istnieje. 
Według badań 72% ludzi przy podejmowaniu decyzji o zakupie kieruje się opiniami 
z sieci6. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest fakt zyskiwania na bieżąco wiedzy na 
temat potrzeb swoich odbiorców, a także sugestii dotyczących tego, jakich zmian oczekują 
oni w przyszłości7. Równocześnie jednak pojawia się ryzyko wystąpienia przewagi ocen 
negatywnych nad tymi pozytywnymi. Przedsiębiorstwa zamierzające koncentrować się na 
treściach tworzonych przez swoich klientów stoją także przed wyzwaniem skłonienia ich 
do dzielenia się opiniami.

Podmiotem prowadzącym sprzedaż książek opartym w dużym stopniu 
na rekomendacjach użytkowników są Księgarnie Matras. W sklepie internetowym 
funkcjonuje kilka rozwiązań, które mają prowadzić do zwiększania częstotliwości 
wystawiania ocen książek już przeczytanych przez jego użytkowników. Jednym z nich 
jest zniżka na kolejne zakupy za każdą wystawioną recenzję. Cyklicznie organizowane 
są również konkursy, w których do wygrania są zestawy książek, a zadaniem biorących 
w nich udział jest polecenie książki związanej z konkretnym tematem.

Treści przygotowane przez użytkowników są eksponowane w taki sposób, 
by kupujący mógł skupić się przede wszystkim na nich. Po wejściu na stronę książki 
otrzymuje on informację na temat punktowej oceny przyznanej danemu tytułowi przez 
innych użytkowników w skali od 0 do 5. Zaraz pod krótkim opisem fabuły i informacjami 
technicznymi zostały zamieszczone recenzje użytkowników. Na stronie znajduje się również 
wybór książek poleconych na podstawie tego, co przeglądali inni klienci zainteresowani 
tym tytułem (Klienci, których interesował ten produkt, oglądali również…). Odwiedzający 
wirtualną księgarnię otrzymuje więc treści, które jego zdaniem są wiarygodne i na ich 
podstawie podejmuje decyzję o zakupie.

Kolejnym sposobem dystrybucji treści ocenianym pozytywnie przez 
marketingowców jest publikowanie artykułów eksperckich na stronie internetowej lub 
blogu firmowym8. Ich tematyka powinna być związana z branżą, w której funkcjonuje 
dany podmiot, nie oznacza to jednak, że treści należy odnosić jedynie do oferowanych 
produktów. Ważne jest, aby artykuły dawały czytelnikowi możliwość zdobycia użytecznej 
i ciekawej wiedzy z danej dziedziny. Pozwala to budować wizerunek eksperta znającego 
rynek, a także nawiązywać bliższe relacje z klientami, wiąże się też jednak z większymi 

6  P. Fura, Kiedy rekomendacje działają?, „Marketing w praktyce” 2014 nr 9.
7  Pozwól użytkownikowi zostać twórcą treści, http://dajemyslowo.com/blog/pozwol-uzytkowni-
kowi-zostac-tworca-tresci/ [dostęp: 29.05.2016].
8  P. Górecka, G. Pyjas, P. Strykowski, Content marketing w Polsce. Efektywność, strate-
gie, prognozy 2016, WhitePress, Bielsko-Biała 2015.
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kosztami. Tworzenie treści na bloga wymaga uruchomienia dodatkowych zasobów 
w postaci czasu (lub pieniędzy, jeśli jest zlecane na zewnątrz).

Wiele wydawnictw i księgarń internetowych prowadzi blogi z artykułami na 
tematy związane z literaturą. Najczęściej zamieszczane są na nich wywiady z autorami 
czy informacje o przyznawanych nagrodach. Artykuły dotyczące książek publikują także 
serwisy oferujące znacznie więcej produktów, takie jak Allegro. W serwisie użytkownik 
z poziomu strony głównej ma możliwość kliknięcia zakładki „Kultura i rozrywka”, gdzie 
znajdzie recenzje książek i zestawienia przygotowane między innymi przez blogerów 
specjalizujących się w literaturze i dziennikarzy. Zaproszenie ich do współpracy sprawiło, 
że proponowane treści przestały być anonimowe, zyskały na wiarygodności.

Artykuły można znaleźć także z poziomu serwisowej wyszukiwarki ofert. Po 
wpisaniu zapytania o konkretny produkt otrzymuje się listę trwających aukcji, pod 

Działanie Cel mocne strony słabe strony

opisy produktów 
sprzedaż

 sprzedaż, popra-
wienie pozycji  
w wyszukiwar-
kach

treści trafiające bez-
pośrednio do osób 
zainteresowanych 
produktem, ułatwia-
jące podjęcie decyzji

mniejsza wiarygodność 
niż w przypadku pozo-
stałych form

user-
generated content

zwiększenie 
zaangażowania 
klientów

treści oceniane 
przez klientów jako 
obiektywne, godne 
zaufania

konieczność skłonienia 
klientów do dzielenia 
się opiniami, ryzyko 
wystąpienia przewagi 
ocen negatywnych nad 
pozytywnymi

blog 
z artykułami 
eksperckimi 

budowanie wize-
runku eksperta

treści angażujące, 
pozytywnie wpływa-
jące na wizerunek i 
umożliwiające loko-
wanie produktu

stosunkowo wysokie 
koszty wynikające  
z prowadzenia blogu

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 1. Wykorzystanie marketingu treści w internetowej sprzedaży książek

którą w sekcji: „Nie możesz się zdecydować?” umieszczono tematycznie dopasowane 
treści. Pozostając w obrębie jednej strony, użytkownik ma więc możliwość poszerzenia 
wiedzy na temat konkretnej książki lub znalezienia innych, które także mogłyby go 
zainteresować. 

 Podsumowując, zarówno wydawnictwa, jak i księgarnie wykorzystują 
różne formy content marketingu mające wspierać proces sprzedaży książek w sieci. 
Przygotowanie oraz dystrybucja wartościowych treści wiąże się z koniecznością 
poniesienia kosztów, podczas gdy pomiar efektów działań może być trudny lub 
wręcz niemożliwy. Z uwagi jednak na fakt, że współczesny klient chce mieć dostęp 
do informacji o produkcie bądź usłudze przed jej nabyciem, właściwie opracowane 
materiały na ich temat są niezbędnym elementem każdego sklepu internetowego. 
 
Zakończenie

Marketing treści jest, jak wykazano powyżej, wartościowym wsparciem procesów 
sprzedażowych w Internecie. Przedsiębiorstwo zyskuje dzięki niemu przede wszystkim 
możliwość budowania świadomości swojej marki oraz pozyskiwania klientów. 

Narzędzia content marketingu takie jak tworzenie opisów produktów, skłanianie 
użytkowników do tworzenia własnych treści oraz publikowanie artykułów eksperckich, 
są z  powodzeniem wykorzystywane przez podmioty prowadzące internetową sprzedaż 
książek. Na polskim rynku już teraz można znaleźć przykłady dobrych praktyk w tym 
zakresie, ich różnorodność jest jednak dowodem na to, że nie istnieje jeden wzór strategii 
opartej na marketingu treści gwarantujący najlepsze efekty.
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Wstęp

 Herbert Marschall McLuhan — kanadyjski filozof i socjolog — nazwał świat 
w  1964 roku „globalną wioską”1. Pojęcie to odnosiło się do gwałtownego rozwoju 
technologii, ułatwiającej przepływ informacji i szybkość komunikacji. Spowodowało to 
zbliżenie do siebie społeczeństw, które wcześniej dzieliły różnorakie bariery. Zatem takie 
„zbliżenie” to pewnego rodzaju „zmniejszenie” świata. Mowa tu oczywiście o niczym 
innym jak o globalizacji.

 Według „Słownika języka polskiego PWN” - globalizacja to zjawisko, które 
przejawia się w światowej polityce, ekonomii, demografii, życiu społecznym i kulturalnym. 
Polega na rozpowszechnianiu się jednakowych tendencji na całym świecie, pomijając 
bariery geograficzne, rozwojowe2. Globalizacja cechuje się wielowymiarowością, dotyczy 
wielu płaszczyzn. Jest to proces o dużej złożoności i wielowątkowości. Ściśle kojarzona 
jest z międzynarodową integracją w  wielu dziedzinach. Jest uwarunkowana postępem 

1  Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/globalna-wioska;2536540.html [dostęp: z 
dnia 03.06.2016].
2  R. Smolski, M.Smolski, E. H. Stadtmuller, Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska, - 
Wrocław 1999, s.

O zmniejszaniu świata, czyli 
Internet a globalizacja

Aleksandra Zuziak
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technicznym. Można temu zjawisku przypisać również dialektyczność, co oznacza, że jest 
to obszar konfrontacji przeciwstawnych tendencji3.

 Można wyróżnić trzy etapy globalizacji. Pierwsza fala globalizacji to czas XV 
i XVI wieku, kiedy zaczęło dochodzić do przenikania się kultur i nasilania się wymiany 
handlowej4. Etap ten został zapoczątkowany wielkimi odkryciami geograficznymi. 
W danym czasie rozgrywała się również rewolucja komunikacji społecznej, na którą 
wpływ mogło mieć odkrycie czcionki i prasy drukarskiej. Kolonizowano obce tereny, 
co łączyło się destrukcją tamtejszych kultur. Zaczęła następować liberalizacja rynków, 
prowadząca do tego, iż poszczególne kraje zaczęły specjalizować się w produkcji dóbr 
przeznaczanych na eksport, co wiązało się z naciskiem na likwidację barier w handlu. 
Drugi etap globalizacji rozpoczął się w  XIX wieku wraz z rewolucją przemysłową, 
industrializacją, czemu towarzyszyła silniejsza integracja niektórych państw w Europie. 
Kraje te nadal dokonywały kolonizacji na innych kontynentach. Handel pomiędzy 
krajami przebiegał bez ingerencji zewnętrznej, wierzono, że rynek sam jest w stanie 
doprowadzić do równowagi. Państwa rozwinięte były miejscem koncentracji siły roboczej 
i kapitału. Kolejny etap został zapoczątkowany po II Wojnie Światowej, po stworzeniu 
Światowej Organizacji Handlu. Towarzyszyło temu natężenie przepływu kapitału. Wraz 
z upadkiem ZSRR i bloku wschodniego, bariery transferu kapitału oraz siły roboczej 
zostały zlikwidowane. Lata 90. to okres intensyfikacji globalizacji, do czego przyczynił się 
Internet, a co za tym idzie gospodarka oparta na wiedzy5.

Nie ma wątpliwości, że Internet to narzędzie, które zrewolucjonizowało świat i odgrywa 
znaczącą rolę w funkcjonowaniu dzisiejszej ekonomii, sfery społeczno-kulturowej 
oraz polityki. Pragnę jednak zbadać, jak Internet warunkuje procesy składające się 
na poszczególne obszary oraz jak, i czy w ogóle, wpływa na zuniwersalizowanie 
tychże procesów. Uniwersalizacja to, innymi słowy, nabycie przez określone elementy 
cech tożsamych, jednakowych dla obszarów, których dotyczy. Dlatego też zostanie 
udzielona odpowiedź na pytanie, czy Internet rzutuje na zniesienie różnic, ograniczeń 
w  funkcjonowaniu sfery ekonomicznej, społeczno-kulturowej, politycznej, wpływając 
w ten sposób na „zmniejszenie” świata oraz czy dane zmiany mają charakter pozytywny, 
czy też negatywny.
 
Internet a globalizacja — kwestie ekonomiczne

 Na globalizację gospodarki składają się kwestie podziału pracy 
w skali międzynarodowej, natężenia zjawiska obrotu handlu międzynarodowego oraz 

3  D. Łapuszek, Rola postępu technicznego w procesie globalizacji,
 http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?strona=biul_globlap&nr=6&p= [dostęp: 
03.06.2016].
4 E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki.. Globalizacja. Demokracja. Państwo narodowe, Kraków 
2004.
5  K. Jankowska, Globalizacja, http://www.kopernik.org.pl/bazawiedzy/artykuly/kulturaglobaliza-
cja-globalizacja/ [dostęp: 03.06.2016].

intensyfikacji transferu kapitału, ludzi, technologii, towarów, potęgowania powiązań 
między krajami. Globalizacja w wymiarze ekonomicznym warunkowana jest rozwojem 
środków komunikacji, liberalizacją handlu międzynarodowego, a także zlikwidowaniem 
barier transferu kapitału i towarów6.

 Rynek niejako przeniósł się do wirtualnej przestrzeni, jest obszarem dostępnym 
dla osób, które mają możliwość korzystania z Internetu. W latach 90. wiele korporacji 
zostało objętych fuzjami, które miały charakter międzynarodowy. Są one możliwe dzięki 
zaawansowanym technologiom oraz Internetowi. Polegają one na wchłonięciu jednej 
firmy przez drugą, ale bardzo często już bez ich pracowników, ponieważ nowoczesne 
technologie umożliwiają bezzatrudnieniowe zwiększanie zasięgu. Fuzje wiążą się 
z większymi możliwościami rozwoju produktów, ale i mniejszą decyzyjnością firm 
wchłanianych.

 W Internecie można sprzedawać, zamawiać, dokonywać płatności, korzystać 
z  kredytu, inwestować na giełdzie, pozyskiwać informacje o konkurencji. Procesy te 
w  znacznej mierze są możliwe do obsługi przez zainteresowanych samodzielnie, przez 
co zatrudnia się mniej pracowników. Dotyczy to np. sfery bankowej. Globalizacja 
i wszechobecne nowoczesne technologie doprowadziły do przyznania gospodarce miana 
nowej gospodarki lub e-gospodarki. Coraz istotniejsza była w niej rola kooperacji sektorów 
prywatnego i państwowego. Przeniesienie się firm do Internetu oraz handel walutami 
i papierami wartościowymi w sieci przez całą dobę przyczynił się do finansowych krachów. 
Ich charakter jest niebezpieczny, ponieważ pojawiają się nagle, nawet w momencie 
pozornej równowagi. Można tu przytoczyć przykład zachwiania stabilności walut w latach 
1992-93 w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech7.

 W obecnych czasach wiele firm sprzedaje swoje produkty i usługi przez Internet. 
Niektóre firmy prowadzą dwa kanały sprzedaży zarówno tradycyjny, jak i internetowy. 
Takie firmy nazywane są click and mortar lub bricks and clicks. Oznacza to, że z jednej 
strony kupowanie odbywa się za pomocą „klikania”, a z drugiej strony działa w tradycyjny 
sposób w  rzeczywistym otoczeniu (bricks to cegły, mortar to zaprawa murarska). 
Przedsiębiorstwa istniejące wyłącznie w tradycyjnej rzeczywistości to brick and mortar, 
natomiast te jedynie wirtualne to pure on-line firms. Internetowa sprzedaż daje możliwość 
udostępnienia oferty szerokiej grupie potencjalnych klientów, również zagranicznych, 
ponieważ w tego rodzaju dystrybucji bariery geograficzne nie stanowią problemu, 
podobnie jak kwestie dostarczenia przesyłki. Co więcej, towar, który już nasycił lokalny 
rynek, dzięki internetowej sprzedaży może zostać spożytkowany przez społeczność spoza 
najbliższego otoczenia. Klient wirtualny ma przed sobą wiele  ofert i producenci mając 
tego świadomość, próbują szukać możliwości budowania swojej przewagi. Dlatego też taka 
konkurencja pobudza ich kreatywność, skłonność do tworzenia produktów o wysokiej 

6 Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Globalizacja_gospodarki [dostęp: 03.06.2016].
7  J. Kaliński, Globalizacja w perspektywie historycznej [w :] Globalizacja od A do Z, Warszawa, 
2004, s. 31-33.



130 131

jakości. Z drugiej strony informacja o rynkach zagranicznych i chęć konkurowania 
prowadzić może do przesadnej homogeniczności profilu produkcyjnego firm.
Internet daje możliwość poznania opinii na tematy związane z kupowanymi produktami, 
ponadto wyszukiwarki internetowe, dzięki zawężonym kryteriom selekcji, umożliwiają 
odnalezienie produktów, które dopasowują się do potrzeb potencjalnych klientów. Wielu 
przedsiębiorców wierzy, że internetowa działalność to droga do „oszczędnego” biznesu, ale 
Carl Stedtmann z PricewaterhouseCoopers (PwC) wskazuje, że wielu z nich bankrutuje, 
ponieważ nie przewidzieli kosztów internetowej działalności8.

 Internetowy kanał sprzedaży wpływa również na to, jak kształtowane jest 
zatrudnienie. Po pierwsze mogą być zatrudnione nowe osoby w związku z rozrostem 
produkcji i  zapotrzebowaniem na siłę roboczą, po drugie część dotychczasowych 
pracowników może zostać przekwalifikowana. Co więcej, zintegrowanie pewnych 
stanowisk w związku z reorganizacją pracy może przyczynić się do redukcji etatów9.

 Działalność marketingowa firm w Internecie nabrała nowego znaczenia. Do 
reklamowania swoich usług i produktów wykorzystywane są szeroko dostępne media 
społecznościowe. Stosowane są wyspecjalizowane strategie takie jak marketing automation, 
które umożliwiają dostosowanie przekazywanych informacji do potrzeb ich odbiorców, 
personalizację treści przekazywanej klientom, w związku z czym dostają oni informację 
o produktach, które ich interesują. Inną funkcjonalnością jest e-mail marketing, polegający 
na wykorzystywaniu poczty elektronicznej do celów marketingowych10.

 
 

8 G. Chodak, Internet jako dodatkowy kanał dystrybucji — efekt synergii, czy kapitalizm?, Wro-
cław 2010, s. 2-5.
9 Ibidem, s. 10.
10 SALESmanago, O firmie, https://www.salesmanago.pl/marketing-automation/about.htm 
[dostęp: 04.06.2016].
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 Internet ułatwia w ramach tzw. rekrutacji 2.0 konfrontację pracownika 
i pracodawcy, którzy zgłaszają na siebie wzajemny popyt. Służą do tego wyspecjalizowane 
portale, jak LinkedIn, czy GoldenLine, na których zakłada się profile pełniące 
funkcję  Curriculum Vitae. Określają one doświadczenia, wykształcenie, wymagania, 
zainteresowania. Ponadto na takich profilach istnieje możliwość umieszczenie referencji, 
które czynią portale bardziej wiarygodnymi. Kontakt mogą ze sobą nawiązać pracodawcy, 
rekruterzy, pracownicy z najodleglejszych zakątków świata. Brak barier geograficznych, 
a przez to umożliwione zetknięcie się pracodawców i pracowników, umożliwia 
bardziej trafne dopasowanie się do swoich potrzeb, lepszy rozwój firm i gospodarki. 
Media społecznościowe to źródło wiedzy dla pracodawców, którzy dzięki aktywności 
pracowników w Internecie, mogą zyskać informacje o ich prywatnych zachowaniach11.

 Internet umożliwia zdalne wykonywanie pracy, co nosi miano telepracy. Według 
Komisji Europejskiej jest to sposób spełniania obowiązków zawodowych poza granicami 
miejsca wykonywania pracy przez pracodawcę, przez większą część czasu pracy. Rezultaty 
pracy dostarczane są dla pracodawcy drogą wykorzystania nowoczesnych technologii, 
w  szczególności Internetu. Inne źródła wskazują, że jest to każdy rodzaj wykonywania 
umysłowych obowiązków zawodowych i przesyłanie dzięki technologiom informatycznym 
wyników pracodawcom12. Dzięki temu pracę można wykonywać dla pracodawców nawet 
z innych kontynentów.
 
Internet a globalizacja. Kwestie społeczno-kulturowe

 Zagadnienie globalizacji kultury można odnaleźć w pracach Bronisława 
Malinowskiego — antropologa społecznego żyjącego w latach 1884-1942. Na wyspach 
polinezyjskich był on świadkiem konfrontacji tamtejszej rdzennej kultury z kulturą 
Zachodu. To zetknięcie było widoczne w krajach kolonizowanych, którym narzucano 
nowe wzorce. Rdzenne zachowania, przyzwyczajenia były modyfikowane tym, co obce, 
być może wygodniejsze. Z jednej strony można takie zjawisko traktować, jako pewnego 
rodzaju misję krzewienia tego, co „dobre”, zgodne z religią zachodu, oświecone, zdrowe, 
bezpieczniejsze dla życia. Z drugiej natomiast często była to zwyczajna droga do 
zaprzepaszczenia rodzimej kultury, przywiązania do tradycji, wyparcia pierwotnych, 
niezniszczonych wartości. W czasie wojen widoczne było zjawisko chęci wpojenia własnej 
kultury na podbijanych terenach, co było elementem walki

 W czasach dzisiejszych kultura nie ma w zwyczaju rozprzestrzeniać się w sposób 
polegający na przemocy. Wzorce rozprzestrzeniają się dzięki Internetowi, mediom 
społecznościowym, mediom masowym, rozwiniętej turystyce, dystrybucji jednakowych 

11 Whitepress, GoldenLine i LinkedIn, czyli jak zrobić karierę za pomocą mediów społeczno-
ściowych, https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/92/goldenline-i-linkedln-%E2%80%93-czyli-jak
-zrobic-kariere-z-pomoca-mediow-spolecznosciowych [dostęp: 04.06.2016].
12  M. Janiec, T. Czerniak, W. Kreft, R. Piontek, Prowadzenie działalności biznesowej z zastosowa-
niem telepracy — poradnik, Warszawa 2006, s. 16-17.
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produktów na całym świecie13.

 Prowadząc rozważania na temat społeczno-kulturowego wymiaru globalizacji, 
nie sposób nie wspomnieć o komunikacji międzyludzkiej w dobie globalizacji za pomocą 
Internetu. Umożliwia on nam za pomocą komunikatorów, mediów społecznościowych, 
poczty elektronicznej pozostanie w ustawicznym kontakcie, niezależnie od miejsca 
zamieszkania. Kontakt internetowy przynosi na myśl oszczędność czasu, dostępność, 
łatwość nawiązywania rozmowy, być może nie wiąże się ze stresem typowym w momencie 
konfrontacji twarzą w  twarz. Pozostawanie w ciągłym kontakcie pozornie sugeruje 
intensyfikację kontaktów międzyludzkich, ale wymiana wiadomości nigdy nie będzie 
równoznaczna z tradycyjną rozmową.

 Badania wskazują, że zaledwie 20% wiedzy uzyskujemy drogą werbalną, 
a resztę drogą niewerbalną, poprzez mowę ciała, brzmienie głosu. Oczywiście istnieje 
możliwość odbywania wideo rozmów, jednakże najczęściej stosuje się wymianę słów 
pisanych. W  takiej formie komunikacji nie mamy możliwości zaobserwowania mowy 
ciała, usłyszeć tonu głosu, które są bardzo ważnym źródłem informacji. Sytuacje, kiedy 
dwie siedzące obok siebie osoby nie rozmawiają, ale korzystają z telefonu wyposażonego 
w Internet, można zaobserwować niemalże codziennie. Po pierwsze tradycyjne rozmowy 
są wypierane przez komunikację internetową pod względem częstotliwości, a po drugie 
korzystanie z komunikatorów znacznie osłabia umiejętności prowadzenia rozmów twarzą 
w twarz. Jest to sprzeczne z naszą naturą, bo przecież człowiek to istota społeczna. 
Współcześnie funkcjonuje wiele blogów, stron internetowych, których autorzy publikują 
własne przekonania poświęcone dowolnej tematyce. Za pomocą Internetu mają możliwość 
ukazywania odbiorcom niemalże z całego świata własnej osobowości, przedstawiania 

13 P. Sztompka P., Socjologia. Analiza Społeczeństwa, Kraków 2012, s. 438-443.
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zainteresowań, prowadzonego stylu życia. Osoby czytające blogi nierzadko pragną 
inspirować się odczytywanymi treściami, pragnąc zaimplementować pewne rozwiązania 
do swojego życia14. Służyć to może rozpowszechnianiu się pozytywnych przyzwyczajeń, 
skutecznych i sprawdzonych praktyk, ale z drugiej strony przesadne monitorowanie 
czyjegoś życia może prowadzić do homogenizacji społeczeństwa, utraty własnej 
tożsamości.

 Internet to narzędzie, które umożliwia rozprzestrzenianie się takich elementów 
kultury jak muzyka, filmy. Społeczeństwo ma bardzo łatwy dostęp do takich treści i im 
lepiej są one promowane, tym większe prawdopodobieństwo, że zostaną odsłuchane, 
obejrzane. Twórcy, którzy usilnie próbują wypromować swoje dzieła, pragną wpasować 
się w „masowe” gusty, produkując treści „lekkie, łatwe i przyjemne”. Zjawisko to można 
nazwać komercjalizacją kultury15.

 Możliwość ciągłego dostępu do Internetu na urządzeniach mobilnych, 
a przez to łączenia z całym światem w każdym momencie, prowadzi do uzależnień. 
Przejawia się to nadmiernym, nerwowym weryfikowaniem statusu wiadomości 
oraz udostępnianych informacji. Ivan Goldberg i Kimberly Young to psycholodzy, 
którzy zaczęli definiować zjawisko Zespołu Uzależnienia od Internetu16. 
 
Internet a globalizacja — kwestie polityczne
 
 Globalizacja polityczna to nic innego jak działania prowadzące do nadania 
stosunkom społecznym oraz politycznym charakteru międzynarodowego. Innymi słowy, 
jest to przekazanie pewnych praw i obowiązków z poziomu instytucji państwowych 
na poziom instytucji międzynarodowych. Globalizacja polityczna warunkowana jest 
pogłębianiem relacji międzynarodowych, zmniejszaniem wpływu poszczególnych państw 
na sprawy gospodarcze, a także wszechobecny rozwój nowoczesnych technologii17. 
Organizacje ponadnarodowe używają Internetu jako narzędzia komunikacji z obywatelami 
państw członkowskich. W  Internecie możemy uzyskać informacje o działalności 
organizacji międzynarodowych, ograniczeniach, które implementują oraz o prawach, 
które nadają. Internet jest narzędziem sprawowania polityki. Podobnie jest w przypadku 
organizacji pozarządowych, które spełniają funkcje kojarzone z państwem opiekuńczym. 
Działają one w interesie publicznym, usiłując zaspokoić podstawowe ludzkie potrzeby. 
Za pomocą Internetu informują o swoich akcjach, pokazują drogi przyłączenia się do 
pomocy.

14 Heuristic, Wpływ Internetu na relacje międzyludzkie, http://www.heuristic.pl/blog/internet/
Wplyw-internetu-na-relacje-miedzyludzkie;213.html [dostęp: 04.06.2016].
15 W. Kawecki., Komercjalizacja Współczesnej Kultury- Kultura, Media, Teologia, Kraków 2011 s. 8.
16 A. Jakubik, Zespół Uzależnienia od Internetu, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-ar-
tykuly/235-zespol-uzaleznienia-od-internetu-zui-em-internet-addiction-syndrome-ias-em.html 
[dostęp: 04.06.2016].
17  http://portalwiedzy.onet.pl/125525,,,,globalizacja_polityczna,haslo.html [dostęp: 04.06.2016].
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 Internet to przestrzeń, która umożliwia politykom kreowanie własnego wizerunku 
i prowadzenie kampanii wyborczej. Jest to coraz chętniej stosowane narzędzie, ponieważ 
daje możliwość dotarcia do szerokiego grona społeczeństwa w bardzo nieskomplikowany, 
szybki, niewymagający wysokich nakładów pieniężnych sposób. Od polityka niejako 
oczekuje się, by był nowoczesny, zorientowany na przyszłość, a takie postrzeganie 
zapewnia mu stosowanie najnowszych zabiegów z zakresu personal brandingu. Dzięki 
skutecznym technikom dociera do coraz większej liczby obywateli, a co za tym idzie, jego 
szansa na zwycięstwo zwiększa się. Sukces jednak wymaga ustawicznej obecności polityka 
w mediach, by mógł on na bieżąco pozostawać w kontakcie z internautami. Obywatele 
w odpowiedzi na takie działania często integrują się albo w grupę popierającą danego 
polityka, albo krytykującą, stosując metody marketingu szeptanego18.

 Marketing polityczny określa relacje polityków z wyborcami mianem 
zaawansowanej technologicznie komunikacji politycznej. Marketing polityczny 
w Internecie to coraz intensywniej stosowana na całym świecie forma pozyskiwania 
zwolenników. Internet, a zarazem nieprzerwany dostęp do informacji ze świata polityki, 
warunkuje wzrost świadomości politycznej społeczeństwa19. Warto również wspomnieć 
o e-głosowaniu (e-voting). Wybieranie polityków drogą elektroniczną stosowane jest 
w Estonii, Norwegii, Szwajcarii. Taki system umożliwia przystąpienie do udziału 
w wyborach osobom, które na przykład z przyczyn niepełnosprawności czy opieki nad 
osobami zależnymi nie mogą dotrzeć do lokali wyborczych. Ponadto jest to ułatwienie dla 
osób, które na co dzień mieszkają z dala od miejsca zameldowania, np. w innym mieście, 
czy nawet za granicą. E-głosowanie to przybliżenie się do obywateli20.
 
Zakończenie

 Podsumowując, Internet bez wątpienia wpływa na zuniwersalizowanie procesów 
składających się na sferę ekonomiczną, społeczno-kulturową, polityczną, które bardzo 
szybko stają się tożsame niemalże na całym świecie. Wszystkie te obszary ulegają 
niepowstrzymanej globalizacji, która rozwija się, nasila dzięki wynalazkowi, jakim jest 
Internet.

 Fuzje, które umożliwione są przez Internet, z jednej strony są zjawiskiem 
pozytywnym z uwagi na szanse rozwoju, jakie zostają stworzone dla produktu oraz 
zastosowanie sprawdzonych technik, z drugiej strony wpływa to na zmniejszenie 

18 M. Adamik- Szysiak , Social Media Marketing — Kreowanie wizerunku polityka w przestrzeni 
wirtualnej na przykładzie liderów polskiej sceny politycznej, ”Roczniki Nauk Społecznych” 2014, 
nr 1 s. 111- 115.
19 A. Leszczuk-Fiedziukiewicz, Internet jako narzędzie kreowania wizerunku polityka,„Nowe 
media Studia i rozprawy” 2011, nr 2,, s. 33-37.
20 WPmoney, E-wybory, głosowanie przez Internet receptą na niską frekwencję, http://zmienia-
cunie.money.pl/e-wybory;glosowanie;przez;internet;recepta;na;niska;frekwencje,168,0,1535400.
html [dostęp: 04.06.2016].

decyzyjności osób zarządzających firmą wchłanianą. W przypadku prowadzenia sprzedaży 
internetowej jej sukces zależy od dziedziny, której dotyczy sprzedaż, zasobów, jakie firma 
posiada, a które warunkują sukces takiego działania. Docieranie do zwiększonego grona 
potencjalnych klientów jest niezwykłą szansą dla przedsiębiorstwa, ale może być zgubne 
dla firm, które nie korzystają z takiego kanału sprzedaży. To natomiast może wpłynąć na 
homogeniczność produktów. Internet bez wątpienia rzutuje na strukturę zatrudnienia, 
wpływając na stworzenie nowych miejsc pracy, ale także na zanik innych. Stąd 
niezwykle istotne jest, by być elastycznym i otwartym na naukę nowych funkcjonalności. 
Korzystanie z  internetowych kanałów reklamy jest z pewnością najtańszym zabiegiem 
marketingowym o  największym zasięgu działania. Co więcej, zarówno aplikowanie 
o pracę, jak i wykonywanie jej umożliwione jest przez Internet, bez wychodzenia z domu, 
bez ograniczeń w postaci barier geograficznych.

 Media społecznościowe są ogromną szansą dla ludzkości, ponieważ dzięki nim 
można pozostawać w kontakcie. Jednakże nie możemy wypierać tradycyjnych metod 
komunikacji komunikacją internetową, ponieważ w takim przypadku o „integrującej” roli 
Internetu nie będzie mowy. Co więcej, o ile Internet umożliwia dostęp do dorobku kultury 
dla większej liczby osób, to z drugiej strony takie zabiegi wpływają na obniżenie jakości 
zarówno w dziedzinie filmu, jak i muzyki, co nosi miano komercjalizacji kultury.
 Politycy nigdy wcześniej nie mieli takiej okazji jak teraz, by móc tak przybliżyć 
się do obywateli. Powinni wykorzystywać Internet nie tylko do kampanii wyborczej, by 
jedynie osiągać zakładane cele, ale by móc doprowadzić do dialogu ze społeczeństwem, 
wypracowywać kompromisy. Dzięki dostępowi do informacji politycznych obywatele mają 
zwiększoną świadomość, ale wymagają od nich czujności na zafałszowane informacje, 
które stają się formą walki z przeciwnymi opcjami politycznymi.

 Internet integruje pewnie działania, które w innych warunkach wymagałyby 
wiele przygotowań, czasu, energii, środków finansowych. Niewątpliwie wpływa on 
na zmniejszanie się świata, likwidowanie dystansów, przybliżanie do siebie ludzkości. 
Trudniej jest odpowiedzieć na pytanie, czy zmiany te mają pozytywny, czy też negatywny 
wymiar, ponieważ wnioski nie są jednoznaczne. Internet jest narzędziem, które może być 
niezwykle pomocne w wielu dziedzinach życia, przysłużyć się rozwojowi, zwiększeniu 
zasięgu działań, jednakże nie ma jednej uniwersalnej recepty, która bezwarunkowo 
sprawdzi się w każdej sytuacji. Mimo globalizacji i zuniwersalizowania wielu czynności 
zawsze należy brać pod uwagę indywidualne uwarunkowania, ponieważ to one stanowią 
podłoże sukcesu.
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