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Wst p
Rozwój gospodarki elektronicznej w Polsce w 2006 roku, wkroczył w faz
dojrzałych przemian jako ciowych, których efekty ilo ciowo-warto ciowe zostan
zdyskontowane za około 2–3 lata. Konstatuj c dotychczasowy rozwój mo na
wyró ni okres do około 2004 roku, w którym analizowano głównie dynamik
wska ników ilo ciowych (mierzonych zgodnie ze standardami OECD) – np.
wzrostu
liczby
u ytkowanych
komputerów,
g sto ci
infrastruktury
teleinformatycznej, liczby u ytkowników sieci Internet. Przełom roku 2005
zasygnalizował potrzeb istotnych zmian jako ciowych w obszarze tre ci i
funkcjonalno ci e-usług, rozwi za systemowych i platform obsługowych,
upowszechnienia standardów gwarantuj cych niezawodno i bezpiecze stwo w
sieci Internet, a tak e dostosowywanie przepisów prawa do wymaga uczestników
transakcji elektronicznych - przedsi biorstw i społecze stwa informacyjnego.
Wszyscy mamy wiadomo , e gospodarka elektroniczna w naszym codziennym
funkcjonowaniu zaj ła trwałe miejsce, natomiast wzrost jej masowego
wykorzystania w latach 2007-2008 i pó niej, b dzie uzale niony od spełnienia
potrzeb u ytkownika i zakresu kreowania warto ci. Przykładem takich działa w
minionym 2006 roku, ukierunkowanych na jako i warto dla klienta, było
rozpocz cie przesyłania e-deklaracji CIT, PIT i VAT, opracowanie i powszechne
udost pnienie standardu e-faktury, uruchomienie pierwszego w Polsce e-urz du w
Bydgoszczy (Elektronicznego Biura Obsługi Klientów EBOK), czy uruchomienie
Centrum Telepracy w Garwolinie.
Przedstawione dalej przykłady działa celowych, wydaj si potwierdza tez
obecnego okresu inkubacji i przygotowania masowego wykorzystania narz dzi egospodarki. W 2006 roku społecze stwo polskie za spraw paszportów
biometrycznych, stało si pełnoprawnym uczestnikiem „europejskiej przestrzeni
informatycznej”, a pierwszy polski sklep internetowy otrzymał presti owy
certyfikat Euro-Label. Sukces biometrycznych paszportów z mikroprocesorem
(który wykreował w 2006 roku około 2000 dodatkowych miejsc pracy w zakładach
fotograficznych), pozwala mie nadziej na jego kontynuacj , przy wprowadzaniu
nowego biometrycznego dowodu osobistego, planowanego na wrzesie 2008
roku1.
1

Konferencja na temat informatyzacji Pa stwa 25.01.2007,
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/4407/,
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Wyniki bada wskazuj , e w minionym roku zanotowany został dalszy wzrost
zaanga owania przedsi biorstw w obsług sprzeda y drog elektroniczn . Warto
netto transakcji on-line wyniosła 94 mld zł (ok. 6% przychodów netto ze
sprzeda y) i była o blisko 50% wy sza ni w roku poprzednim. Bior c jednak pod
uwag , e tylko 11% przedsi biorstw wykorzystuj cych komputer realizowało
sprzeda z wykorzystaniem Internetu, jest to wynik stanowi cy zaledwie 60%
redniej dla Unii Europejskiej (UE 25 – 15%). Przedsi biorstwa doceniaj
opłacalno
wykorzystywania Internetu w strategii rozwoju działalno ci
gospodarczej i prowadzeniu skutecznego e-marketingu swoich produktów,
natomiast do głównych problemów, podobnie jak w poprzednich latach, zaliczaj
brak bezpiecze stwa transakcji i płatno ci elektronicznych oraz wysoki koszt
systemu elektronicznej wymiany danych.
Znacz cym impulsem do działa administracji publicznej w obszarze egospodarki Polski, był przyj ty przez Rad Ministrów w sierpniu 2006 roku, Plan
Informatyzacji Pa stwa na lata 2007–2010. Zgodnie z zało eniami planu, Minister
Spraw Wewn trznych i Administracji otrzymał kompetencje do koordynowania w
imieniu Prezesa Rady Ministrów procesu informatyzacji administracji publicznej.
Now jako
ma tak e zapewni Mi dzyresortowy Zespół do Spraw
Informatyzacji, powołany jako organ pomocniczy Rady Ministrów w zakresie
informatyzacji administracji publicznej, rozwoju społecze stwa informacyjnego,
infrastruktury sieci teleinformatycznych oraz zastosowa
technologii
teleinformacyjnych (TTI) w budowie gospodarki opartej na wiedzy.
Po wielu latach dyskusji specjalistów ró nych dziedzin, w 2006 roku
zorganizowano I Kongres Gospodarki Elektronicznej. Przedstawiciele rz du i
wielu organizacji pozarz dowych stworzyli forum wymiany my li na temat
kierunków rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce. Uczestnicy kongresu
podj li prób podsumowania kierunków dotychczasowych działa , analizy
dotychczasowych osi gni i pora ek, a tak e okre lenia kierunków dalszych,
skoordynowanych działa rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce, w latach
2007-2013. O znaczeniu dla gospodarki i administracji publicznej wielu projektów
informatycznych planowanych do realizacji w latach 2007-2013 (np. projektów
realizowanych w ramach e-administracji: e-PUAP, PESEL-2, CEPiK, STAP)
wiadczy kwota ponad 3,5 mld zł. Przewidywana warto 4,7 mld zł alokacji
rodków przeznaczonych ogólnie na rozwój społecze stwa informacyjnego jest w
stosunku do rodków z lat 2004-2007 prawie 8,6 razy wi ksza2.
2

Głomb Krz., Głomb Kon, Musiejewski W., Stan wdra ania polityki strukturalnej w zakresie budowy
infrastruktury społecze stwa informacyjnego w województwach w latach 2004-2006 (Działanie 1.5
ZPORR) – Raport, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów-Warszawa, wrzesie 2006, str.30
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O ywienie prze ywał w 2006 roku rynek usług elektronicznych. Rozpocz ł
działalno system płatno ci on-line PayPal, umo liwiaj cy firmom i klientom
indywidualnym posiadaj cym adres e-mail, bezpieczne i wygodne wysyłanie
pieni dzy i przyjmowanie wpłat, w oparciu o istniej c infrastruktur rachunków
bankowych i kart kredytowych. Z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, został
zawarty przez Internet spektakularny kontrakt firmy Polkomtel z firm PGF na
elektroniczn obsług zamówie . Wci
rozwijane usługi e-administarcji,
umo liwiły w Poznaniu w 2006 roku obsług elektronicznego zamówienia odpisu
aktu stanu cywilnego – np. aktu urodzenia, lubu czy zgonu. Do wielu przykładów
rozwoju usług gospodarki elektronicznej w roku 2006, mo na zaliczy tak e
Internetow Giełd U ywanych Podr czników, uruchomion w formie e-usługi na
Elektronicznym Serwisie O wiatowym.
Istotne dla przedsi biorstw funkcjonuj cych w ła cuchach dostaw dane o
produktach, b dzie gromadził najwi kszy w Europie katalog elektroniczny
SINFOS, który rozpocz ł swoj działalno w Polsce w 2006 roku. Zgromadzenie
w jednym miejscu elektronicznych danych, niezb dnych dla przeprowadzenia
sprawnych procesów sprzeda y i zaopatrzenia, zapewni ich szybk i prost
aktualizacj , automatyczn
dystrybucj
danych do odbiorców i pełn
synchronizacj mi dzy systemami informatycznymi dostawcy i odbiorcy.
Elektroniczna Gospodarka w Polsce – Raport 2006, prezentuje wyniki bada
oraz statystyki, okre laj ce stan i dynamik rozwoju elektronicznej gospodarki w
Polsce, w odniesieniu do danych z Raportów 2004 i 2005 oraz na przestrzeni
ostatnich kilku lat3. Decydenci rozwoju gospodarczego w Polsce, analitycy i
gremia kreuj ce rozwój poszczególnych bran i sektorów gospodarki, znajd w
tre ci raportu dane ródłowe metod i mo liwo ci zwi kszania produktywno ci,
rentowno ci i konkurencyjno ci działalno ci gospodarczej.
Na podstawow tre raportu składaj si dwie cz ci, zorganizowane wg
wzorców monitorowania4 przyj tych dla raportów ICT i e-business w Unii
Europejskiej:
Cz
B – raport prezentuj cy wyniki analizy rynku i obszarów zastosowa egospodarki w Polsce,

3

Gospodarka elektroniczna jest jednym ze strategicznych kierunków działa Instytutu Logistyki i
Magazynowania w Poznaniu. Instytut realizuje badania stanu elektronicznej gospodarki w Polsce,
w ramach swojej działalno ci statutowej.
4
OECD Annual Theme Reports; Public Affairs and Communications Directorate;
The European e-Business Report; European Commission, Enterprise Directorate General,
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Cz
C – raport prezentuj cy baz rozwoju e-gospodarki w Polsce, tzn. eusługi, standardy oraz przepisy prawne i inicjatywy wspomagaj ce rozwój ebiznesu w Polsce.
Cz
B raportu została podzielona na cztery obszary tworz ce podstawy
elektronicznej gospodarki w Polsce, które jednocze nie stymuluj jej rozwój:
Społecze stwo Informacyjne – b d ce beneficjentem i jednocze nie
konsumentem przynosz cym przychód na rynku e-gospodarki,
e-Biznes – przedsi biorstwa, których podstawowa działalno gospodarcza
dotyczy wykorzystania narz dzi e-gospodarki lub, których działalno
jest
wspomagana systemami ICT. Z tej działalno ci przedsi biorstwa tworz przychód
własny oraz dochód dla bud etu pa stwa,
e-Administracja – urz dy i instytucje, które w oparciu o systemy ICT obsługuj
działalno gospodarcz przedsi biorstw i polskie społecze stwo informacyjne.
Obsługa przedsi biorstw i społecze stwa informacyjnego przez eAdministracj , b d cej de facto konsumentem bud etu pa stwa, powinna
umo liwi wielokierunkowe korzy ci - redukcj kosztów funkcjonowania
przedsi biorstw i społecze stwa, wzrost jako ci wiadczonych usług i poziom
obsługi obywatela oraz wzrost ilo ci i zasi gu wiadczonych usług przy
okre lonych zasobach ludzkich. Ostatni postulat jest wci aktualnym sposobem
realizacji koncepcji „Taniego pa stwa” zaprezentowanej w exposé rz dowym w
2005 roku, uwzgl dniaj c zredukowanie kosztów funkcjonowania administracji
publicznej poprzez zastosowanie efektywnych technik informatycznych.
Struktur Raportu 2006 przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Struktura raportu Elektroniczna Gospodarka w Polsce – Raport 2006

Wst p
Cz
A
Streszczenie raportu o stanie e-gospodarki w Polsce w 2006 roku
Cz

B : Analiza rynku i obszarów zastosowa e-gospodarki w Polsce
Rynek

Twórcy przychodu
z e-gospodarki

B.1 Społecze stwo informacyjne
- profil polskiego u ytkownika Internetu
- infrastruktura i technologia
- e-Zakupy
- e-Finanse
- e-Zdrowie
- e-Learning
- edukacja informatyczna
Cz

Obsługa społecze stwa
i przedsi biorstw

B.2 e-Biznes
- rynek B2B
- rynek B2C – handel detaliczny
- rynek finansowy
e-Bankowo
e-Ubezpieczenia
e-Makler

B.3 e-Administracja

C : Baza rozwoju e-gospodarki w Polsce
C.2 Standardy

C.1 e-Usługi
C.4 Inicjatywy

C.3 Prawo

C.5 Kalendarium

Podsumowanie – analiza słabych i mocnych stron
elektronicznej gospodarki w Polsce

ródło: opracowanie własne ILiM

Wyniki bada elektronicznej gospodarki w Polsce, zamieszczone w Raporcie
2006, stanowi szczegółowe dla badanych zagadnie i jednocze nie syntetyczne
dla analizowanych sektorów gospodarki ródło danych. Intencj autorów jest
dostarczenie obiektywnych i potwierdzonych wynikami bada informacji,
pomocnych w ukierunkowaniu dalszego rozwoju gospodarki elektronicznej w
Polsce, na popraw
poziomu obsługi przedsi biorstw, społecze stwa
informacyjnego i administracji publicznej.
Przedstawione w raporcie za 2006 rok obszary działalno ci rynkowej, w
których osi gni to wysoki obrót i efektywno , dzi ki zastosowaniu narz dzi
gospodarki elektronicznej, mog by przydatne w procesach podejmowania decyzji
inwestycyjnych na poziomie przedsi biorstwa, bran y lub sektora oraz całej
gospodarki. Równie cenne mog by wyniki bada wskazuj ce na obszary o
niewystarczaj cym tempie rozwoju, niskiej produktywno ci lub wysokich kosztach
– zalecane dla inwestycji osłonowych lub wspomagaj cych.
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Konkluduj c, mo na zaobserwowa
wzajemne uzale nienie rozwoju
gospodarki Polski i gospodarki elektronicznej. Znacz cy wzrost gospodarczy i
szybko rozwijaj ca si polska gospodarka, wymaga elektronicznych narz dzi,
umo liwiaj cych szybk i niezawodn realizacj transakcji gospodarczych,
masow wymian danych, wspomagaj c w konsekwencji konkurencyjno
produktów i rozwój gospodarczy.
Z drugiej strony rozwijaj ca si niezwykle dynamicznie gospodarka
elektroniczna, wspomagaj c działalno przedsi biorstw, wywiera coraz wi kszy i
realny wpływ na dalsz dynamik wzrostu gospodarczego Polski.
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Cz A
Streszczenie raportu o stanie e-gospodarki w
Polsce w 2006 roku
Stabilny rozwój gospodarki elektronicznej w Polsce w 2006 roku niesie ze sob
znacz cy potencjał dynamicznego rozwoju elektronicznej gospodarki w ci gu
najbli szych kilku lat. Obserwowane zmiany jako ciowe stosowanych rozwi za
e-gospodarki wspomagaj cych funkcjonowanie społecze stwa informacyjnego w
Polsce i procesów gospodarczych na trwałe powi
ich rozwój i wzajemne
oddziaływanie. Zauwa alne powi zania wynikaj zarówno z wymogów
dzisiejszego dynamicznego rozwoju społecze stwa i systemów gospodarczych, jak
i z nowelizowanych przepisów prawa, czy podejmowanych w skali Polski i UE
wielu inicjatyw i projektów. Stopniowo post puj cy rozwój wiadomo ci i
potrzeba wykorzystania w codziennym yciu systemów elektronicznej obsługi
klienta w urz dzie, banku czy w przedsi biorstwie, w pracy i w czasie wolnym, w
domu i w podró y (w 2006 roku a o 68,1% wzrosła liczba wykorzystywanych
laptopów w gospodarstwach domowych), s najlepszym miernikiem potrzeby
rozwoju gospodarki elektronicznej. Po okresach inkubacji i wczesnego rozwoju
oraz wzmo onych przygotowa , wspomaganych w skali kraju znacz cym
strumieniem finansowania z funduszy UE, nast pi dynamiczny i powszechny
rozwój wykorzystania narz dzi e-gospodarki w ci gu nast pnych kilku lat. Koniec
aktualnie rozpoczynaj cego si okresu programowania funduszy UE na lata 20072013 (w tym okresie na cele rozwojowe w Polsce przeznaczonych b dzie 400 mld
zł dofinansowania ze rodków unijnych), mo e zbiec si zdaniem wielu
specjalistów, z przej ciem elektronicznej gospodarki w Polsce w faz dojrzałego
jej wykorzystania.
Wyniki przeprowadzonych bada wskazuj , podobnie jak w poprzednim roku,
nierównomierne tempo rozwoju i wykorzystania elektronicznych systemów
wymiany danych, tak w sferach ycia społecze stwa (e-zakupy, e-finanse, ezdrowie, e-learning, itd.), jak i w sektorach polskiej gospodarki (e-zaopatrzenie, efinanse, e-sprzeda ). Wysokie było tempo rozwoju infrastruktury i technologii ICT
w Polsce, a obrazowy redni przyrost ł czy DSL do Internetu wyniósł 60,1%
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,osi gaj c liczb 1,67 mln ł czy DSL5, podczas gdy w UE liczba ł czy DSL
wzrosła o 40%, osi gaj c liczb 60,3 mln.
Wyniki bada szczegółowych przedstawione w Raporcie 2006, zostały
podzielone na dwa podstawowe obszary analiz:
Cz
B – prezentuj c analiz rynku i obszarów zastosowa e-gospodarki w
Polsce,
Cz
C – prezentuj c baz rozwoju e-gospodarki.
W cz ci B na pierwszym miejscu przedstawiono analiz zastosowa egospodarki w ród najwi kszej grupy odbiorców - społecze stwa informacyjnego,
w przekroju wieku, płci, grup zawodowych, dochodu oraz miejsca zamieszkania.
W 2006 roku z Internetu w Polsce korzystało 14,1 mln Polaków, co oznacza 47,9%
Polaków w wieku 16-74 lat. Jest to rosn cy rynek konsumentów usług
elektronicznych tworz cych przychód w obszarze e-gospodarki, a 63,9% tej grupy
pracowało przy komputerze codziennie lub prawie codziennie. Wynikaj cym z
bada celem rozwoju usług elektronicznych jest ich dostosowanie do potrzeb
społecze stwa informacyjnego, a ich brak powoduje, e Polacy wykorzystuj
Internet głównie do wyszukiwania informacji (91,6%), komunikowania si
(83,7%). Wykorzystanie usług elektronicznych i realizacji transakcji (zamawianie,
sprzeda i usługi bankowe) wzrosło w stosunku do roku 2005 o 2,5%, do poziomu
28,5%. Profil polskiego internauty, jego struktura wiekowa, wykształcenie i status
zawodowy, stanowi istotne parametry docelowego segmentu odbiorców tych
usług. Zwłaszcza, e wyniki bada pokazuj wzrost popularno ci dost pu do
Internetu zarówno na wsi (wzrost z 18,8% do 25,1%) jak i w miastach, a tak e
w ród mniej i bardziej zamo nych gospodarstw domowych.
Dynamika rozwoju infrastruktury i przyrost o 60% stałych ł czy do Internetu
(warunkuj cych zasi g wykorzystania narz dzi e-gospodarki) oraz osi gni ty
poziom 39,5% dost pu gospodarstw domowych do sieci Internet, zmniejszył
znacz co dystans do redniej europejskiej wynosz cej 51% dla UE-25.
Zdecydowanie wzrosła warto zakupów dokonanych w Internecie w 2006
roku, przekraczaj c ł czn warto 2,7 mld złotych, przy czym co czwarty
internauta (27,4%) dokonywał zakupu w sieci. Najwi kszym operatorem w 2006
roku autoryzuj cym transakcje internetowe, pozostał nadal eCard, z udziałem 90%
wszystkich transakcji autoryzowanych w sieci. Kolejny rok z rz du najwi ksz
popularno ci w zakupach on-line cieszyły si ksi ki (37,9%), odzie i sprz t
sportowy (33,4%) oraz filmy i muzyka (25,8%). Rynek e-zakupów w Polsce ma
5

widerek T., Na wiecie przybywa tygodniowo milion u ytkowników Internetu, Gazeta Prawna nr
246, str. 9, 19.12.2006
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bardzo du y potencjał, a grupa 10,5 mln polskich internautów - którzy nigdy nie
dokonali zakupu przez Internet - jest wyzwaniem dla specjalistów e-marketingu w
zakresie zwi kszenia atrakcyjno ci i personalizacji ofert oraz budowania
wiarygodno ci. W raporcie przedstawione zostały analizy przekrojowe kategorii i
warto ci kupowanych produktów, cz stotliwo ci zakupów oraz najcz ciej
przedstawiane przez Polaków bariery i obawy przed transakcjami kupna-sprzeda y
przez Internet.
Wraz ze wzrostem popularno ci e-zakupów oraz innych transakcji
finansowych, znacz co wzrosła liczba usług bankowych, z których w pierwszym
kwartale 2006 roku korzystało około 2,7 mln internautów (w analogicznym okresie
2005 roku, z usług bankowych korzystało 1,74 mln osób). Obsługa płatno ci i
transferów pieni nych on-line wywołała lawinowy przyrost kont bankowych z
dost pem przez Internet, z 4,6 mln osób posiadaj cych konta bankowe w 2005
roku, do 8,2 mln osób w 2006 roku. Zakłady ubezpiecze id c ladem banków
wzbogacały w minionym roku swoj ofert usług internetowych.
Niewielka była dost pno usług e-zdrowia i telemedycyny w 2006 roku, a z
nowoczesnych urz dze diagnostycznych umo liwiaj cych zdalny monitoring
zdrowia pacjenta skorzystało zaledwie około 2 tysi cy osób. Powodem niskiej
popularno ci usług e-zdrowia, był brak finansowania przez NFZ tej grupy usług
medycznych oraz brak zaufania Polaków (tylko około 10,5%) do elektronicznej
drogi wiadczenia usług medycznych. Natomiast w planach NFZ znalazło si
wdro enie e-recept, w wyniku których szacowane s oszcz dno ci wynikaj ce z
eliminacji papierowego obiegu i obsługi dokumentów oraz lepszego nadzoru nad
rynkiem i obrotem leków w Polsce.
Stopniowy wzrost przyzwyczajenia i zaufania do wykorzystania technologii
teleinformatycznych w codziennym yciu Polaków, spowodował wzrost
popularno ci studiowania na odległo
w systemie e-learning oraz
zapotrzebowania na edukacj informatyczn .
Na kolejnym miejscu w cz ci B Raportu 2006 przedstawiono analiz
zastosowa narz dzi e-gospodarki w polskiej gospodarce, z uwzgl dnieniem
analizy elektronicznych transakcji pomi dzy przedsi biorstwami (w relacji B2B) i
przedsi biorstwem a klientem (w relacji B2C). Badaniami obj to tak e rynek
finansowy w przekroju sektora bankowego, ubezpiecze i kapitałowych transakcji
inwestycyjnych. Analiza sektorowa rynku i obszarów zastosowa e-gospodarki na
rynku B2B wykazuje cisł korelacj i wpływ wykorzystania narz dzi e-biznesu na
popraw wyników finansowych przedsi biorstw. W minionym roku wzrosło
zaanga owania przedsi biorstw w obsług zakupów i sprzeda y drog
elektroniczn . Ze sprzeda y przez Internet skorzystało 8% przedsi biorstw
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maj cych dost p do Internetu i był to wzrost o 60% w stosunku do roku
poprzedniego i niestety cały czas poni ej warto ci redniej 14% dla 25 krajów UE.
Zarówno wska nik wielko ci zakupów jak i sprzeda y on-line wzrastał wraz z
analizowan wielko ci przedsi biorstwa. Wzrosła w porównaniu z rokiem
ubiegłym integracja przedsi biorstw w ła cuchu dostaw za pomoc narz dzi
elektronicznej gospodarki, a oprogramowanie wspomagaj ce proces obsługi
zamówie wykorzystywało 27% przedsi biorstw. Zanotowano dalszy 3% wzrost
liczby serwisów WWW przedsi biorstw, do nawi zania relacji z klientami i
partnerami biznesowymi, osi gaj c poziom 53%, przy redniej dla UE wynosz cej
64%. Wyniki bada potwierdzaj , e internetowe technologie współpracy s nie
tylko ródłem znacz cych oszcz dno ci i lepszych wyników finansowych
przedsi biorstw, ale wpływaj
tak e na zmiany sposobu zarz dzania
przedsi biorstwem oraz powoduj znacznie wi ksz integracj i kooperacj w
ramach sektora czy bran y.
Wzrost odnotowano tak e na rynku handlu elektronicznego detalicznego B2C,
osi gaj c warto
sprzeda y na poziomie 7.603.497 tys. złotych, dla 3290
przedsi biorstw prowadz cych sprzeda przez Internet. Zmalała liczba zwrotów i
reklamacji wskazuj c na rosn c jako
usług sprzeda y on-line. Coraz
popularniejszym kanałem sprzeda y były w minionym roku aukcje internetowe i
elektroniczne pasa e handlowe (20% sklepów sprzedawało swoje produkty za ich
po rednictwem). Nadal polskie sklepy internetowe kierowały swoj ofert głównie
do odbiorców krajowych, a tylko 27% sklepów wiadczyło usługi sprzeda y dla
klienta z Europy. Obszernej analizie poddano integracj funkcjonalno ci stron
internetowych z poszczególnymi modułami systemów informatycznych
przedsi biorstw, umo liwiaj c w praktyce pełn elektroniczn obsług klienta i
ledzenie realizacji zamówienia (e-fulfilment).
Elektroniczna bankowo potwierdziła w 2006 roku masowo i powszechno
wykorzystania narz dzi e-gospodarki, a udział banków wiadcz cych usługi przez
Internet wzrósł z 13% w roku 2005 do 34% w 2006 roku. Trwa etap rozwoju ebankowo ci opartej na kompleksowo ci oferty usług wiadczonych drog
elektroniczn , w którym banki postawiły na automatyzacj procesów obsługi
klienta, upatruj c ródło korzy ci w masowej obsłudze i niskich kosztach
operacyjnych. Wszystkie banki (100%), b d c instytucjami zaufania publicznego,
stosowały ró ne formy zabezpiecze informatycznych systemów bankowych.
Równocze nie z obsług klientów, banki same były odbiorcami elektronicznych
usług szkoleniowych i edukacyjnych, a 82% banków wykorzystywało Internet w
2006 r. do komunikacji z urz dami administracji publicznej. Bank elektroniczny
stał si punktem dost pu do wielu usług finansowych, poczynaj c od bankowych,
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poprzez ubezpieczeniowe, a ko cz c na usługach inwestycyjnych. Na podstawie
analizy warto ci usług elektronicznej bankowo ci - gdzie ogólna warto
zrealizowanych polece przelewów w przypadku 89% banków była ni sza ni 5%,
a w 85% banków dochody z transakcji przez Internet w minionym roku stanowiły
mniej ni 25% wszystkich dochodów banku - mo na stwierdzi , e elektroniczna
bankowo jest raczej konieczno ci wynikaj c z walki konkurencyjnej, ni
inwestycj przynosz c wymierne korzy ci finansowe.
Niestety w cieniu dynamicznego rozwoju usług e-bankowo ci pozostawały jak
przed rokiem usługi e-ubezpiecze , a tylko co czwarty zakład ubezpiecze
wiadczył usługi ubezpieczeniowe maj tkowe, komunikacyjne i osobowe przez
Internet. Funkcjonalno oprogramowania do obsługi ubezpiecze przez Internet,
nie uległa zasadniczej poprawie w porównaniu do roku 2005.
Z roku na rok ro nie popularno elektronicznych transakcji inwestycyjnych i
kapitałowych, a w minionym roku 20% wszystkich rachunków maklerskich (tj.
około 165 tysi cy) obsługiwana była przez Internet (wzrost o około 50 tysi cy w
stosunku do roku 2005).6 Wzrósł udział Internetu w obrotach giełdowych i od 2000
roku udział w obrocie akcjami wzrósł do poziomu 41%, a w obrocie kontraktami
a do 59%.
Na zako czenie cz ci B Raportu 2006 przedstawiono wyniki bada stanu i
rozwoju usług administracji publicznej wiadczonych drog elektroniczn w
obsłudze obywatela i przedsi biorstw. W porównaniu z 2005 rokiem zanotowano
popraw oceny usług e-administracji w Polsce w skali wiata, a o 19 pozycji,
jednak w rankingu europejskim UE-25 Polska nadal zajmuje ostatnie miejsce
(poziom rozwoju usług e-administracji w ród krajów UE-25 wynosił 75%,
tymczasem w Polsce – 53%). Urz dy administracji publicznej wiadczyły głównie
usługi informacyjne, natomiast niewiele zmieniły si poziom i liczba usług
transakcyjnych w porównaniu do 2005 roku,. Jest to zdecydowanie trudniejsza w
realizacji grupa usług interoperacyjnych urz dnika i klienta, wymagaj ca
projektowania procedur wewn trznych, integracji rejestrów pa stwowych i baz
danych, stworzenia nowych regulacji organizacyjnych, klasyfikacji oraz
zastosowania standardów.
Sukcesem e-administracji w minionym roku było rozpocz cie obsługi edeklaracji CIT, PIT i VAT oraz konsekwentna kontynuacja istotnych w skali kraju
i UE projektów e-PUAP, STAP, CEPiK i PESEL-2. Zatwierdzony w 2006 roku
Plan Informatyzacji Pa stwa na lata 2007-2010 zakłada kontynuacj

6

Muci ski E., Inwestowanie przez sie , Rzeczpospolita, 292/2006, str. 9
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dotychczasowych zada , a tak e zachowuje zgodno i spójno z Krajowym
Programem Reform na lata 2005-20087.
W Cz ci C Raportu 2006 przedstawiono wyniki bada bazy rozwoju
elektronicznej gospodarki w Polsce.
W pierwszej kolejno ci przedstawiono analiz rozwoju rynku usług
elektronicznych. Szerokie spektrum tych usług, dynamicznie rozwijanych w 2006
roku, otwiera usługa e-deklaracji podatkowych, obsługiwanych przez system
elektroniczny e-POLTAX. Na rynku czasopism rozpocz ły ekspansj wirtualne
kioski gazetowe, a pod koniec roku mo na było zaprenumerowa w formie
elektronicznej ju 115 gazet i magazynów. E-usługi w Polsce rozpocz ł system
płatno ci online PayPal, umo liwiaj c wysyłanie pieni dzy i przyjmowanie wpłat
posiadaczom kont poczty elektronicznej. Do dynamicznie rozwijanych usług online w 2006 roku nale ały usługi inforbrokerów (brokerów informacji). Wzrosła o
kilkadziesi t procent warto rynku reklamy internetowej, a polskie serwisy
internetowe zarobiły około 140-150 mln zł. Wiele innych e-usług jak video na
yczenie, czy internetowa wypo yczalnia samochodów jest odpowiedzi na
potrzeby wci
rozwijaj cego si e-rynku, zwi kszaj c warto
dodan dla
u ytkowników sieci Internet.
Cz ci C Raportu 2006 obejmuje tak e analiz wykorzystania standardów w
elektronicznej gospodarce, decyduj cych o bezpiecze stwie, pewno ci,
jednoznaczno ci i niezaprzeczalno ci wymiany danych w sieci Internet. W raporcie
przyj to formuł opisu nowych standardów w kolejnych latach, wpływaj cych na
rozwój elektronicznej gospodarki w Polsce. W minionym 2006 roku w centrum
zainteresowania rz dów i społecze stw wielu pa stw były standardy informacyjne
dotycz ce bezpiecze stwa ywno ci i mo liwo ci identyfikacji oraz ledzenia
produktów ywno ciowych (traceability) w ła cuchach dostaw.
Analiz najistotniejszych zmian prawnych w cz ci C Raportu, które miały
miejsce w 2006 roku i w istotny sposób wpływaj na jej rozwój w przyszło ci,
rozpoczyna rozporz dzenie w sprawie Planu Informatyzacji Pa stwa na rok 2006.
Analiz obj to zarówno program działa w zakresie rozwoju społecze stwa
informacyjnego, jak i priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych. W
ramach analiz uwzgl dniono nowelizowane w 2006 roku akty prawne.
Konieczno
nowelizacji ustawy o informatyzacji działalno ci podmiotów
realizuj cych zadania publiczne wynika merytorycznie z realizacji Planu
Informatyzacji Pa stwa. Wdro enie projektu e-deklaracje wymagało nowelizacji
7

Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji strategii Lizbo skiej, przyj ty przez
Rad Ministrów 27.12. 2005,
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ustawy o ordynacji podatkowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a tak e
wielu wydanych do ustawy rozporz dze . W ród innych nowelizowanych w 2006
roku ustaw i powi zanych z nimi rozporz dze znalazły si - ustawa o wiadczeniu
usług drog elektroniczn , ustawa o podpisie elektronicznym, czy ustawa o
Krajowym Rejestrze S dowym. W prezentowanych analizach aktów prawnych
wskazano istotne, z punktu widzenia elektronicznej gospodarki, zmiany i
prawdopodopne ich konsekwencje. Rozdział ko cz wybrane zagadnienia regulacji
prawnych i projekty aktów prawnych, do których w 2006 roku zaliczono nowelizacj prawa farmaceutycznego z uwagi na powstaj ce e-apteki, a tak e
nowelizacj ustawy Prawo zamówie publicznych ze wzgl du na zastosowanie
podpisu elektronicznego.
Na zako czenie cz ci C Raportu przedstawiono przegl d istotnych inicjatyw z
zakresu e-gospodarki o zasi gu ogólnokrajowym oraz kalendarz najwa niejszych
wydarze w obszarze gospodarki elektronicznej, które miały miejsce w 2006 roku.
W minionym roku na uwag zasługuje inicjatywa programu „Uczenia si przez
całe ycie” Parlamentu Europejskiego, w którym uczestniczyło 27 krajów UE,
kraje EFTA i EOG oraz Turcja. Programem skierowanym do dzieci była inicjatywa
Komisji Europejskiej ‘Safer Internet Plus’, dotycz ca promowania bezpiecznego
Internetu dla najmłodszych. Medal Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego oraz Business Centre Club przyznany został w minionym roku dla
Unizeto Technologies SA za „Elektroniczny Urz d Podawczy”. System umo liwia
przekazywanie informacji do podmiotu publicznego w formie elektronicznej, a
jego głównym elementem jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza, wystawiaj ca
urz dowe po wiadczenia odbioru przyj tych e-dokumentów. Ponadto istotnym
osi gni ciem e-administracji Urz du Miejskiego w Bydgoszczy było udost pnienie
Elektronicznego Biura Obsługi Klientów, które pozwala na udział on-line w
przetargach publicznych, obsług spraw wymagaj cych dot d osobistej wizyty w
urz dzie oraz na obsług przez urz d e-faktur i e-podatków.
W ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal i projektu ElaStan (Promocji
Elastycznych Form Zatrudnienia) zainicjowano powstanie E-Centrum Telepracy w
Garwolinie, natomiast Łódzki Urz d Pracy udost pnił bezrobotnym bezpłatnie
osiemna cie stanowisk komputerowych, w celu poszukiwania pracy w sieci
Internet i przygotowania wymaganych na rynku pracy dokumentów.
W podsumowaniu raportu przedstawiono syntetyczn
ocen
stanu
elektronicznej gospodarki w Polsce w 2006 roku, a tak e analiz jej słabych i
mocnych
stron
oraz
szans
i
zagro e
rozwoju.

21

Cz
B
Analiza rynku i obszarów
zastosowa e-gospodarki w Polsce
B1. Społecze stwo informacyjne
Po kilku latach rozmów o konieczno ci rozwoju społecze stwa informacyjnego
poprzez zwi kszone wykorzystanie technologii IT nie ma potrzeby przekonywania
kogokolwiek o słuszno ci obranej drogi. Szczególnie, e post p w tym zakresie nie
wynika z wymuszonych działa , lecz z potrzeb wszystkich grup społecznych,
niezale nie od wieku, płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania, czy aktywno ci
zawodowej. Ró nice mo na zauwa y jedynie w rozkładzie akcentów
wskazuj cych na obiektywn tendencj zwi kszonych potrzeb korzystania z usług
IT poprzez osoby młodsze, aktywne zawodowo, mieszkaj ce w du ych miastach i
bardziej wykształcone, co znajduje odzwierciedlenia w wynikach przedstawionych
bada . W 2006 roku kontynuowane były programy rz dowe wspierane ze rodków
UE, zwi zane z rozwojem społecze stwa informacyjnego. Aby nie zatraci
powodów, dla których w Unii Europejskiej oraz w polskim rz dzie i szeregu
instytucji wspomagaj cych rozwój ICT, tak mocno podkre lana była rola rozwoju
społecze stwa informacyjnego warto przypomnie , e rozwój społecze stwa
informacyjnego i bran sektora IT nie był i nie jest celem samym w sobie, lecz
stanowi katalizator przemian organizacyjnych prowadz cych do poprawy
konkurencyjno ci, co przekłada si bezpo rednio na rozwój gospodarczy kraju.8
Jednak dla ułatwienia i przyspieszenia obrotu gospodarczego konieczne stało si
równie prawne usankcjonowanie wykorzystania nowoczesnych narz dzi jakim
było na przykład stosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dlatego w
wyniku wcze niejszych działa od 16 sierpnia 2006 r. zacz ła obowi zywa
ustawa z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130 z dnia
15 listopada 2001 r., poz. 1450). Rozwojowi społecze stwa informacyjnego
8

Łaci sa-Szewczak A., Okrasi ski A., Wspieranie rozwoju województwa przez regionaln
infrastruktur społecze stwa informacyjnego, Gazeta Prawna nr 68, dod. Urz d i finanse, str. 6,
05.04.2006
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pomaga równie ostatnio znowelizowana ustawa o Krajowym Rejestrze S dowym,
dzi ki której od 1 stycznia 2007 roku zaistniała mo liwo korzystania z dost pnej
w Internecie Centralnej Informacji Krajowego Rejestru S dowego. Centralna
informacja udost pniona została na stronach WWW Ministerstwa Sprawiedliwo ci
pod adresem http://www.ms.gov.pl. Dzi ki niej ka dy obywatel posługuj cy si
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mo e zło y drog elektroniczn
wniosek do s dów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS. Mo e równie
odebra korespondencj z s dów i Centralnej Informacji KRS.9 Centralna
Informacja KRS umo liwia równie bezpłatny wgl d do „podstawowych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru przedsi biorców i do rejestru
stowarzysze , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym równie do informacji o
organizacjach i podmiotach, które uzyskały status organizacji po ytku
publicznego”10. Informacje te były udost pnione bezpłatnie.
Te działania nie miały jednak du ego przeło enia na ogólny stan rozwoju
polskiej e-administracji i według raportu wiatowego Forum Gospodarczego
Polska pod wzgl dem przygotowania administracji do transformacji w drodze do
społecze stwa informacyjnego zaj ła dopiero 92 miejsce na 104 pa stwa.11
Nale y jednak stwierdzi , e informatyzacja ycia publicznego w Polsce post puje
w coraz szerszym zakresie. Dla przykładu Zakład Ubezpiecze Społecznych
umo liwił od wrze nia 2006 r. płatnikom składek (przedsi biorcom) wgl d do
Centralnego Rejestru Ubezpieczonych. Dzi ki tej usłudze płatnicy mogli porówna
posiadane dane z informacjami zgromadzonymi przez ZUS. Przedsi biorca z kolei
poprzez program „Płatnik” mógł otrzyma list wszystkich zgłoszonych i nie
wyrejestrowanych ubezpieczonych.12
Równie wa nym elementem rozwoju społecze stwa informacyjnego staje si
powolna przemiana i udost pnianie zarówno prasy jak i ksi ek oraz innych
publikacji w formie elektronicznej. Poza digitalizacj zbiorów bibliotecznych i
wprowadzaniem tre ci archiwalnych do istniej cych ju i powstaj cych bibliotek
elektronicznych powstały nowe formy dost pu do prasy codziennej. W
pa dzierniku 2006 roku mo na było zaprenumerowa a 115 gazet i magazynów w
formie elektronicznej. Ta usługa b dzie si rozwijała i wypierała z rynku media
drukowane, gdy jak wynika z danych Jupiter Research w 2005 roku mieszka cy
Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii po raz pierwszy sp dzili
9

Elektroniczny dost p do Krajowego Rejestru S dowego, [w:] http://www.ms.gov.pl
Dz. U. z dnia 7 pa dziernika 1997, nowelizacja z 1.01.2007
11
Zielke M., Rz d przygotowuje si do e-rewolucji, Puls Biznesu nr 128, str. 4, 04.07.2006
12
Walczak A., Dane z ZUS dost pne dla płatników, [w:] http://www.egospodarka.pl, 27.09.2006
10
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wi cej czasu przed komputerem ni czytaj c tradycyjn pras . W 2006 roku
najwi kszym na polskim rynku e-kioskiem był Net Press Digital, oferuj cy dost p
40 tys. zarejestrowanych czytelników (w liczbie tej wliczone s równie konta
testowe) do 71 tytułów. Nast pnymi pod wzgl dem wielko ci był kiosk eGazety
udost pniaj cy 11 tys. u ytkowników mo liwo czytania Rzeczpospolitej oraz 30
innych tytułów oraz e-Kiosk, oferuj cy 14 tytułów czterem tysi com
zarejestrowanych u ytkowników.13 Kolejnym krokiem w tym zakresie b dzie
wydawanie prasy na e-papierze, czyli elastyczniej karcie umo liwiaj cej
podł czenie do Internetu, zaci ganie informacji i czytanie ich podobnie jak z
papierowej gazety.
Przejawem zrozumienia potrzeb społecznych oraz umiej tno ci wykorzystania
nowoczesnych technologii była udost pniona w 2006 roku przez krakowsk
parafi pod wezwaniem Matki Bo ej Zwyci skiej mo liwo zamówienia mszy
wi t przez Internet oraz zło enia ofiary przy wykorzystaniu elektronicznych
form płatno ci, takich jak autoryzacja karty kredytowej w Internecie czy eprzelew.14
Powy ej wymienione przykłady rozwoju społecze stwa informacyjnego s
jedynie zwiastunem przemian, które nast pi w latach 2007-2013. Wskazuje na to
warto alokacji rodków przeznaczonych w ramach RPO na rozwój województw i
społecze stwa informacyjnego w latach 2007-2013. Przewidywana warto wynosi
4,7 mld zł, i jest w stosunku do rodków z lat 2004-2007 prawie 8,6 razy
wi ksza.15

B1.1. Profil polskiego u ytkownika Internetu
Przedstawione badania dotycz
aspektów rozwoju społecze stwa
informacyjnego. Wi kszo informacji oparta została na corocznych „Badaniach
wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i w ród osób indywidualnych”,
prowadzonych przez Główny Urz d Statystyczny. W kwietniu 2006 roku GUS
przeprowadził badanie na reprezentatywnej próbie ponad 8300 gospodarstw
domowych. Ł cznie zostało przebadanych w formie wywiadu bezpo redniego
prawie 14 tysi cy osób w wieku 16-74 lat. Respondenci pytani byli o korzystanie z
ICT w ci gu ostatnich trzech miesi cy poprzedzaj cych badanie, czyli o okres od
stycznia do marca 2006 roku, a w niektórych przypadkach pytani byli o
13

Lema ska M. Era e-gazet dopiero nadejdzie, Rzeczpospolita nr 244, dod. Ekonomia i rynek, str. 3,
18.10.2006
14
Zamów msz przez Internet, [w:] http://www.katolicki.net, 20.09.2006
15
Głomb Krz., Głomb Kon, Musiejewski W., Stan wdra ania...., op.cit., str.30
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zachowania i zwyczaje dotycz ce ostatnich 12 miesi cy, czyli od kwietnia 2005 r.
do marca 2006 r. Wi kszo rozpatrywanych danych odnosi si jednak do
trzymiesi cznego okresu bada , zatem:
• ilekro w tek cie rozdziału b dzie mowa o Internautach oznaczało to b dzie
osoby w wieku 16-74 lat, korzystaj ce z Internetu w ci gu ostatnich trzech
miesi cy poprzedzaj cych badanie, czyli w czasie pierwszego kwartału
2006 r. Liczba internautów w tym okresie wynosiła 11,8 mln i stanowiła
40,2% osób w tym wieku.
• ilekro w tek cie rozdziału wska niki b d odnoszone do liczby „osób”
b dzie to oznaczało odniesienie do 29,4 milionowej populacji Polaków
wieku 16-74 lat, a nie tylko do grupy osób korzystaj cej z Internetu.
Wyniki przedstawianych bada rozpatrywane były wzgl dem okre lonych w
tabeli B1.1-1 kryteriów. Zostały one przedstawione, by dalsza analiza wyników nie
pozostawiała w tpliwo ci co do jednoznacznego okre lenia analizowanych
podgrup internautów.
Precyzyjnie okre laj c liczb internautów, bez popełnienia bł du mo na
powiedzie , e w Polsce w kwietniu 2006 roku mieszkało 11,8 mln osób
korzystaj cych z Internetu. Jednak prawidłowym b dzie równie okre lenie liczby
internautów na poziomie 14,1 mln. Ró nica wynika z doprecyzowania okresu w
którym osoby korzystała ostatni raz z Internetu. Badania GUS-u wykazały, e
spo ród 29,4 mln osób w wieku 16-74 lat, 11,8 mln (40,2%) korzystało z Internetu
w czasie ostatnich trzech miesi cy poprzedzaj cych badanie. Kolejne 1,3 mln
(4,4%) korzystało z Internetu w czasie 4-12 miesi cy przed badaniem. Je li
doliczymy kolejny 1 mln osób (3,3%) korzystaj cych ostatni raz z Internetu ponad
rok przed okresem bada b dziemy mogli mówi o 14,1 mln (47,9%) polskich
internautów.
Podobnie dyskutowana mo e by kwestia ilo ci osób korzystaj cych z
komputerów. Liczno ci osób mog waha si od 14,2 mln osób (48,1%) do 16,9
mln (57,6%) w przypadku wzi cia pod uwag wszystkich osób kiedykolwiek
korzystaj cych z komputerów, nawet je li ostatni raz miało to miejsce ponad rok
przed badaniem.
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Tabela B1.1-1. Kryteria analizy bada społecze stwa informacyjnego
Kryterium

wiek

Grupa

16-74 lat

Podgrupa

16-54 lat

55-74 lat

aktywni
zawodowo

pracuj cy
bezrobotni

bierni
zawodowo
miejsce
zamieszkania

skład
gospodarstwa
domowego

dochody
gospodarstwa
domowego

16-24 lat
25-34 lat
35-44 lat
45-54 lat
55-64 lat
65-74 lat
podstawowe
rednie
wy sze

wykształcenie

aktywno
zawodowa

Warto ci

miasto
wie
bez dzieci
poni ej 16 lat
z dzie mi
poni ej 16 lat

pracownicy najemni
pracuj cy na własny rachunek
bezrobotni
ucz cy si
emeryci, renci ci i pozostałe grupy
powy ej 100 tys. mieszka ców
do 100 tys. mieszka ców
wie
1 osoba dorosła
2 osoby dorosłe
3 lub wi cej osoby dorosłe
1 osoba dorosła
2 osoby dorosłe
3 lub wi cej osoby dorosłe
do 1100 zł
1101 - 1600 zł
1601-2500 zł
powy ej 2500 zł

ródło: ILiM, na podstawie ródłowych danych GUS

Je li wzi pod uwag najcz ciej rozpatrywany w Raporcie trzymiesi czny
okres zaobserwujemy, e w 2006 roku w ród wszystkich osób korzystaj cych z
komputerów (14,2 mln) najliczniejsz grup stanowiły osoby najmłodsze, czyli w
wieku 16-24 lat (wykres B1.1-1). Podobnie kształtowała si struktura wiekowa
osób korzystaj cych w tym czasie z Internetu, co obrazuje wykres B1.1-2.
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Wykres B1.1-1. Struktura wiekowa osób korzystaj cych z komputerów
w okresie stycze -marzec 2006
wiek 45 - 54 lat
16,3%

wiek 55 - 64 lat wiek 65 - 74 lat
0,9%
6,0%

wiek 35 - 44 lat
17,0%

wiek 25 -34 lat
24,1%

wiek 16 - 24 lat
35,7%

W odniesieniu do osób korzy staj cy ch z komputera
w przeci gu 3-mcy poprzedzaj cy ch badanie (14,2

ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Nast pn grup stanowiły osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata z udziałem
24,1%. Wraz ze wzrostem rozpatrywanego przedziału wiekowego internautów
malało wykorzystanie komputerów przez te osoby. Najmniej liczn grup
stanowiły osoby w przedziale wiekowym 65 -74 lat (0,9%).
Wykres B1.1-2. Struktura wiekowa osób korzystaj cych z Internetu
w okresie stycze -marzec 2006

wiek 45 - 54 lat
15,0%

wiek 35 - 44 lat
15,8%

wiek 55 - 64 lat
5,2%

wiek 65 - 74 lat
0,7%
wiek 16 - 24 lat
39,1%

wiek 25 -34 lat
24,2%

W odniesieniu do osób korzy staj cy ch z internetu
w przeci gu 3-mcy poprzedzaj cy ch badanie (11,8 mln)

ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
w gospodarstwach domowych, GUS 2006
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W ci gu ostatnich trzech miesi cy poprzedzaj cych badanie, komputery
wykorzystywane były przez co drugiego Polaka (48,1%) w wieku 16-74 lat
(wykres B1.1-3). Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 7,9%.
Dodatkowe 9,5% pracowało przy komputerze wcze niej ni przed trzema
miesi cami. Najwi kszy odsetek osób korzystaj cych z komputera w pierwszym
kwartale 2006 roku mo na było odnotowa w ród grupy posiadaj cej wy sze
wykształcenie (83,4%). W ród osób z wykształceniem rednim 42,4% posługiwało
si komputerem, natomiast w ród osób z wykształceniem podstawowym odsetek
ten wynosił 32,1%. Podobnie jak przy innych omawianych statystykach najwi ksze
wykorzystanie komputerów mo na było odnotowa w ród grupy osób
mieszkaj cych w du ych miastach (60,2%). W mniejszych miastach wska nik ten
był dokładnie o 10 punktów procentowych ni szy (50,2%), natomiast na wsiach
dost p do komputera miało 36,2% osób, czyli o 3,4 punktu procentowego wi cej
ni przed rokiem. Podobnie kształtował si poziom dost pu i korzystania z
Internetu przez poszczególne podgrupy osób.
Wykres B1.1-3. Dost p do komputerów i Internetu w podziale na wiek,
wykształcenie i miejsce zamieszkania
Ogółem

48,1%
40,2%

Ogółem

87,9%

16 - 24 lat

80,6%
67,9%

25 -34 lat

56,8%
54,5%

35 - 44 lat

Wiek

Internet

36,1%

45 - 54 lat

27,7%
19,2%
13,9%

55 - 64 lat

W odniesieniu do liczby osób z danej grupy
wieku, wy kształenia lub miejsca zamieszkania
(ogółem dla 29,8 mln osób)

3,7%
2,4%

65 - 74 lat

32,1%
32,2%

Podstawowe
Wykształcenie

Komputer

42,3%

42,4%
34,8%

rednie

83,4%
78,3%

Wy sze
Lokalizacja

36,2%
27,1%

Wie

50,2%
42,3%

Miasto do 100 ty s.

60,2%
53,5%

Miasto >100 ty s.
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006
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Najbardziej znacz cy wpływ na stopie wykorzystywania Internetu miało
zdobyte wykształcenie. W ród osób z wykształceniem wy szym 78,3% korzystało
z Internetu podczas ostatnich trzech miesi cy poprzedzaj cych badanie, osoby z
wykształceniem rednim rzadziej korzystały z Internetu (34,8%), natomiast w
przypadku osób z wykształceniem podstawowym wska nik ten był tylko
nieznacznie ni szy i wynosił 32,2%. Zbli ony wpływ na dost p do Internetu miało
miejsce zamieszkania badanych osób. W ród mieszka ców du ych miast oraz
miast mniejszych i mieszka ców wsi wska nik dost pu do Internetu kształtował si
odpowiednio na poziomie: 53,5%, 42,3% oraz 27,1%.

B1.1.1. Wyposa enie gospodarstw domowych w sprz t ICT
Społecze stwo informacyjne bazuje na trzech rozwijaj cych si elementach:
powszechnej i dost pnej infrastrukturze informatycznej, zgromadzonych zasobach
informacyjnych oraz na systemie kształcenia, dzi ki któremu zlikwidowane
zostan bariery zwi zane z korzystaniem z sieci lub z komputerów.16 W Polsce w
2006 roku 42,7% gospodarstw domowych posiadało komputer stacjonarny, a 7,3%
posiadało komputer przeno ny. To nie jest du o, pomimo e w porównaniu z
rokiem ubiegłym oznacza to wzrost o 826 tys. gospodarstw, co daje wzrost o 6,6
punktu procentowego. W Szwecji, kraju przoduj cym w wyposa eniu obywateli w
komputery, w dziewi ciu na dziesi
gospodarstw domowych znajdował si
komputer. To najwy szy wska nik w Unii Europejskiej. Tak wysokim
wska nikiem Szwedzi mog poszczyci si dzi ki przygotowanemu w 1998 roku
programowi rz du szwedzkiego, pozwalaj cemu na odliczanie wydatków na
komputer od wynagrodzenia oraz zwolnieniu komputerów z VAT-u. Szwedzi nie
s jedynym dobrym przykładem pokazuj cym sposób na zwi kszenie stopnia
skomputeryzowania gospodarstw domowych. Inne kraje jak Wielka Brytania,
Francja, Bułgaria, Rumunia, czy W gry opracowały zbli one programy ułatwiaj ce
mieszka com zakup komputerów.17 Trudno jest powiedzie dlaczego w Polsce nie
mo na opracowa podobnego systemu. By mo e rz d obawia si zmniejszenia
wpływów do bud etu z tytułu podatku VAT, który jest najwi kszym ródłem
dochodów pa stwa si gaj cym 43%18 całkowitej warto ci dochodu. Dzi ki
rodkom unijnym Polska stoi przed du szans rozwojow . W latach 2007-2013
na cele rozwojowe przeznaczonych b dzie 500 mld zł dofinansowania. By mo e
16

Wojciechowska-Szac M., Bojarska I., Białobłocki T., Rozwój społecze stwa informacyjnego szans
na rozwój własnego regionu, [w:] http://www.serwissamorzadowy.pl
17
Chmielarz W., Europa popiera e-społecze stwo, Puls Biznesu nr 105, dod. Biznes i technologia,
str. 7, 31.05.2006
18
Ustawa bud etowa na rok 2007, [w:] http://mf.gov.pl, 25.01.2007
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to spowoduje, e do roku 2013 zmaleje ró nica w wyposa eniu gospodarstw
domowych w Polsce w stosunku do pozostałych krajów UE. Aby tak si stało,
uzyskane rodki powinny zosta zainwestowane w najnowsze technologie słu ce
rozwojowi i budowaniu w Polsce społecze stwa informacyjnego.19 Do tej pory
poziom wyposa enia gospodarstw domowych w urz dzenia informacyjnotelekomunikacyjne był znacznie zró nicowany i zale ał od wysoko ci dochodu,
miejsca zamieszkania i liczby posiadanych na utrzymaniu dzieci. Według danych
GUS w marcu 2006 roku było 12,6 mln gospodarstw domowych z osobami w
wieku 16-74 lat, czyli dokładnie tyle, co rok wcze niej. Analizuj c wyniki bada
mo na było zauwa y , e wyposa enie gospodarstw w odbiorniki telewizyjne
osi gn ło stan nasycenia, gdy w 2006 roku posiadało je tyle samo gospodarstw co
w roku poprzednim, czyli 98%. (wykres B1.1-4). W kolejno ci popularno ci
nast pne miejsce zajmował telefon komórkowy (74,1%, w 2005 roku 61,8%),
nast pnie telefon stacjonarny (71,7%) oraz komputer stacjonarny (42,7%, w 2005
roku 39,1%). W porównaniu z rokiem 2005 wida bardzo du y, bo a 68,1%
przyrost ilo ci gospodarstw wyposa onych w komputery przeno ne (laptopy).
Du y przyrost zanotowano równie w wyposa eniu gospodarstw domowych w
telewizj cyfrow (51,5%) oraz konsole do gier (51,6%). Jednak pomimo du ej
dynamiki wzrostu tego sprz tu trzeba zauwa y , e przekładaj c przyrost
procentowy na ilo oznacza to, e w przypadku komputerów przeno nych
(laptopów) liczba gospodarstw w nie wyposa ona wzrosła o 400 tys., a w
przypadku telewizji cyfrowej jedynie o 300 tys., w przypadku telefonów
komórkowych przyrost wynosił 19,9%, czyli o 1,5 mln. W przypadku komputerów
stacjonarnych przyrost wynosił 9,3%, co w przeło eniu na liczby daje warto
bezwzgl dn przyrostu 600 tys. gospodarstw.
Na stopie wyposa enia gospodarstw domowych du y wpływ miała wysoko
miesi cznego dochodu. Generalna, łatwa do przewidzenia tendencja wskazywała
wzrost stopnia wyposa enia gospodarstw post puj c wraz ze wzrostem dochodu.
Im wy szy dochód, tym lepiej było wyposa one gospodarstwo domowe. Zgodnie z
danymi przedstawionymi na wykresie B1.1-5 mo na zauwa y , e w wi kszo ci
przypadków zale no ta jest liniowa, jednak wyst puj pewne dobra luksusowe,
takie jak telefon komórkowy z dost pem do Internetu, komputer przeno ny, czy
antena satelitarna, których stopie u ycia wzrasta po przekroczeniu pewnej
warto ci dochodu. Ciekaw tendencj wykazuje telefonia stacjonarna, której tempo
wzrostu wyposa enia gospodarstw domowych zmniejsza si wraz ze wzrostem
warto ci uzyskiwanego dochodu rodziny.
19

Chmielarz W., Europa ..., op. cit., str. 7
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Wykres B1.1-4. Wyposa enie gospodarstw domowych w urz dzenia
informacyjno-telekomunikacyjne w latach 2005-2006
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2005 i 2006
Wykres B1.1-5. Wyposa enie gospodarstw domowych w urz dzenia informacyjnotelekomunikacyjne w zale no ci od uzyskiwanego miesi cznego dochodu
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006
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Wyst powała równie zale no wskazuj ca miejskie gospodarstwa domowe
jako lepiej wyposa one od wiejskich (wykres B1.1-6). Odst pstwami od tej reguły,
podobnie jak w poprzednim roku, była dominuj ca liczba anten satelitarnych na
wsiach (27,3%) w porównaniu z o rodkami miejskimi (13%). Wyst puj ca tutaj
zale no była wynikiem ró nej dost pno ci sieci telewizji kablowej w miastach i
na wsiach. Poniewa na wsiach dost p do telewizji kablowej był w 2006 roku
znikomy (1,9%), st d wyst powała du a potrzeba podł czania własnych anten
satelitarnych. Z kolei w miastach telewizja kablowa była o wiele bardziej
popularna. Stopie wyposa enie gospodarstw był na poziomie 55,8%. Dlatego
mieszka cy miast rzadziej odczuwali potrzeb montowania własnych anten
telewizji satelitarnej. Miejskie gospodarstwa domowe cz ciej posiadały telefon
komórkowy (przynajmniej jeden) – rednia dla miast wynosiła 76,5% i była
wy sza w stosunku do roku 2005 o 11,5 punktu procentowego, podczas gdy na
wsiach 69%, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 14 punktów
procentowych. Rozkład wła cicieli konsoli do gier był zbli ony i we wszystkich
gospodarstwach wynosił rednio 5,9%.
Wykres B1.1-6. Wyposa enie gospodarstw domowych w sprz t ICT
w zale no ci od miejsca zamieszkania.
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006
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Badania GUS-u z 2006 roku wskazuj na pełniejsze wyposa enie w komputery
miejskich gospodarstw domowych ni gospodarstw wiejskich. Badania wskazuj
równie na bardziej powszechny dost p do Internetu w du ych miastach, ni miało
to miejsce w przypadku mniejszych miast i wsi (wykres B1.1-7). Posiadanie
komputera w du ym mie cie deklarowało 47,9% gospodarstw, przy jednoczesnym
korzystaniu z Internetu 41,5% gospodarstw. Na wsiach komputer był obecny
rednio w co trzecim gospodarstwie (35,7%), a Internet w co pi tym (18,2%).
Porównuj c dost pno Internetu w wiejskich gospodarstwach z rokiem 2005, w
którym wska nik wynosił 18,8%, mo na zauwa y regres. Jest to jednak zjawisko
pozorne i wynika z uszczegółowienia pyta GUS podczas ostatniej edycji bada .
Wyniki z roku 2006 dotyczyły gospodarstw wiejskich posiadaj cych dost p do
Internetu i korzystaj cych z niego (18,2%). Dodatkowe 6,9% gospodarstw
posiadało dost p do Internetu, jednak z niego nie korzystało. W roku 2005 nie
wyst powało takie rozró nienie. Zatem chc c porównywa dost pno Internetu na
wsiach w ostatnich dwóch latach nale y zestawi warto ci z roku 2005 (18,8%) z
sum warto 18,2% + 6,9% wynosz c 25,1%.
Wykres B1.1-7. Wyposa enie gospodarstw domowych w komputer oraz dost p do
Internetu wg dochodu i obszaru
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006
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B1.1.2. Miejsce korzystania z komputera i Internetu
W okresie pierwszego kwartału 2006 roku prac z komputerem deklarowało
14,2 mln osób (48,1% badanych). Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2005 o
0,9 mln osób, czyli o 6,7%. W tym samym okresie z Internetu korzystało 11,8 mln
osób (40,2% badanych). Oznacza to wzrost wykorzystania Internetu o 13,4% w
stosunku do drugiego kwartału 2005 roku, gdy z Internetu korzystało 10,4 mln
osób (35,1% badanych). Podobnie jak w roku ubiegłym najcz ciej pracowano na
komputerze w domu (77,9%). Tu równie najcz ciej, bo w 65,6% przypadków,
korzystano z Internetu (wykres B1.1-8). Mniej popularnym miejscem korzystania
zarówno z Internetu, jak i z komputerów było miejsce pracy. W miejscach pracy
styczno z komputerem i Internetem mieli najcz ciej mieszka cy du ych miast.
Na wsiach dominuj cym miejscem dost pu do komputerów i Internetu okazywało
si miejsce pobierania nauki oraz kawiarenki internetowe.
Wykres B1.1-8. Miejsce korzystania z komputerów lub Internetu wg miejsca zamieszkania
przez osoby w wieku 16-74 lat
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006
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Rozpatruj c poziom zdobytego wykształcenia jako czynnik grupuj cy mo na
zauwa y , e osoby z wykształceniem wy szym cz ciej pracowały z
wykorzystaniem komputera oraz cz ciej korzystały z Internetu w domu i w pracy
(wykres B1.1-9). Osoby z wykształceniem podstawowym, a wi c osoby młode,
dopiero ucz ce si najcz ciej korzystały z Internetu oraz pracowały z komputerem
w miejscach pobierania nauki.
Wykres B1.1-9. Miejsce korzystania z komputerów lub Internetu w zale no ci
od wykształcenia osób w wieku 16-74 lat
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006
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B1.1.3. Cz stotliwo

korzystania z komputera i Internetu

Wyniki badania GUS-u wskazuj , e w pierwszym kwartale 2006 roku
pracowało przy komputerze 14,2 mln osób. Spo ród tej grupy 63,9% pracowało
przy komputerze codziennie lub prawie codziennie. W stosunku do roku
poprzedniego oznacza to niewielki wzrost, bo zaledwie o 0,9 punktu
procentowego. Przynajmniej raz w tygodniu pracowało przy komputerze 25,4%,
czyli o 1,6 punktu procentowego mniej ni przed rokiem (wykres B1.1-10).
Kształtuj ca si tendencja wskazuje, e wzrosła liczba osób pracuj ca codziennie
przy komputerze, a zmniejszyła si liczba osób pracuj ca rzadziej, jednak
przynajmniej raz w tygodniu. Uprawniony jest wniosek, e niektóre osoby
pracuj ce w poprzednim roku przy komputerze przynajmniej raz w tygodniu, w
roku 2006 zacz ły pracowa codziennie lub prawie codziennie.
Wykres B1.1-10. Cz stotliwo
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Analizuj c wyniki bada nale y stwierdzi , e codziennie lub prawie
codziennie z komputera korzystało 78,6% osób z wy szym wykształceniem, a z
Internetu 68,9% tej grupy osób (wykres B1.1-11). Natomiast w ród grupy osób z
wykształceniem rednim odpowiednio z komputera korzystało 58,4% i Internetu
50,2%. Dla osób z wykształceniem podstawowym wska niki te wynosiły 62% i
46,9%. Rzadziej ni raz w miesi cu z komputera i z Internetu korzystało niewiele
osób (poni ej 2,3% i 2,6%). Nale y zwróci uwag , e podane warto ci
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procentowe odnosz si do wszystkich osób korzystaj cych z komputera lub
Internetu.
GUS przeprowadził równie badania cz stotliwo ci korzystania z komputera i
z Internetu w zale no ci od wielko ci miejscowo ci, w której mieszkali
u ytkownicy. Codzienne korzystanie z komputera deklarowało 72,4% osób
mieszkaj cych w miastach powy ej 100 tys. mieszka ców, a z Internetu 64,9%. W
mniejszych miastach z komputera korzystało 63,3%, a z Internetu 53,8%,
natomiast na wsi z komputera korzystało 52,8%, a z Internetu 38,6% (wykres B1.112).
Wykres B1.1-11. Cz stotliwo korzystania z komputera i Internetu
w zale no ci od poziomu wykształcenia
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Analizuj c dane GUS-u zauwa a si du e zró nicowanie intensywno ci
korzystania z komputerów i Internetu w zale no ci od badanej grupy
u ytkowników. Z komputerów i Internetu cz ciej i intensywniej korzystali ludzie
młodsi ni starsi, osoby z wy szym wykształceniem ni osoby z wykształceniem
rednim i ni szym, mieszka cy du ych miast cz ciej ni mieszka cy mniejszych
miast, czy wsi. Wykorzystanie Internetu i komputerów znacznie przekraczaj ce
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redni poziom mo na było zauwa y w ród osób ucz cych si . Wi kszo z nich
korzystała z komputera codziennie lub prawie codziennie (70,4%), a z Internetu
codziennie lub prawie codziennie korzystało 55,3%. Niewielkie zró nicowanie
wyst powało ze wzgl du na płe . M czy ni korzystali cz ciej z dóbr
informatycznych z przewag kilkunastu procent w stosunku do kobiet, co w
przeło eniu na punkty procentowe dawało do kilku pojedynczych punktów
procentowych przewagi.
Wykres B1.1-12. Cz stotliwo korzystania z komputera i Internetu
w zale no ci od miejsca zamieszkania
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

B1.1.4. Cel korzystania z Internetu
Wyszukiwanie informacji oraz korzystanie z serwisów on-line stało si
głównym celem korzystania z Internetu dla 91,6% internautów (wykres B1.1-13).
Komunikowanie si (83,7%) spadło w stosunku do roku 2005 na drug pozycj .
Wyniki dla grupy kobiet i m czyzn podlegały ogólnej regule nieznacznie
wi kszego korzystania z Internetu przez m czyzn.
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Wykres B1.1-13. Powody korzystania z Internetu
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

W wyniku podzielenia internautów na grupy zwi zane z poziomem
posiadanego wykształcenia oraz miejscem zamieszkania (wykres B1.1-14)
zauwa ymy, e wyszukiwanie informacji było najwa niejszym powodem
korzystania z Internetu dla wszystkich grup internautów, z niewielkim spadkiem
wskazanym przez mieszka ców wsi. Z Internetu w celach komunikacyjnych
korzystali równie na zbli onym poziomie wszyscy internauci poszczególnych
grup. Jednak najmniej zainteresowani byli t mo liwo ci internauci w grupie osób
z wykształceniem rednim oraz osoby w mniejszych miejscowo ciach i na wsiach.
Mo liwo
sprzeda y towarów oraz korzystania z usług bankowych była
szczególnie wa na dla grupy osób z wykształceniem wy szym (47%) oraz w
du ych miastach (39,3%). Natomiast z powodów edukacyjnych najcz ciej z
Internetu korzystały osoby z wykształceniem podstawowym (19,8%).
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Wykres B1.1-14. Powody korzystania z Internetu
w zale no ci od wykształcenia i miejsca zamieszkania
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Analizuj c wiek u ytkowników Internetu nale y stwierdzi , e miał on niedu y
wpływ na cel korzystania z Internetu, jakim była mo liwo wyszukiwania
informacji i korzystania z serwisów on-line. Ten cel korzystania z Internetu
wskazało od 87% do 95,1% respondentów we wszystkich grupach wiekowych
(wykres B1.1-15). Drug w kolejno ci wymienian przyczyn korzystania z
Internetu była mo liwo komunikowania si . Ta przyczyna silnie motywowała
wszystkich internautów, szczególnie osoby młode - w wieku 16-24 lat (89,3%).
Grupa osób w wieku 25-34 lat szczególnie ceniła mo liwo sprzeda y i zakupu
towarów oraz korzystania z usług bankowych (42%). Natomiast mo liwo lub
konieczno szkolenia i kształcenia przyci gała do Internetu 20,1% najmłodszych
internautów.
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Wykres B1.1-15. Powody korzystania z Internetu w zale no ci od wieku Internauty
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Wielu internautów odczuwało potrzeb korzystania poprzez Internet z usług
administracji publicznej. Potrzeby w tym zakresie były ogromne i dotyczyły
prawie połowy (43,7%) internautów. Najbardziej odczuwana była potrzeba
realizacji spraw podatkowych (43,7%) oraz w podobnym stopniu mo liwo ci
aplikowania i uzyskiwania dokumentów osobistych, mo liwo ci elektronicznego
zgłaszania zmian miejsca zamieszkania oraz realizacji spraw w urz dach stanu
cywilnego (wykres B1.1-16). Niestety dost pno takich usług była na tyle mała,
e zaledwie nielicznym internautom udało si z nich skorzysta . Stosunek potrzeb
do mo liwo ci realizacji był kilkudziesi ciokrotny. Czołowe miejsca w tym
zestawieniu zajmowała mo liwo
aktualizacji danych dotycz cych miejsca
zamieszkania – 129 razy wi cej internautów chciałoby mie tak mo liwo w
stosunku do internautów, którzy skorzystali z takiej usługi. W drugiej kolejno ci,
przy 127 krotnej ró nicy, znalazła si potrzeba umo liwienia zgłaszania on-line
przest pstw i wykrocze na policj .
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Wykres B1.1-16. Potrzeby internautów w zakresie korzystania
z usług administracji publicznej z wykorzystaniem Internetu
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Brak udost pniania usług przez urz dy nie był jednak najwa niejszym
powodem niskiego ich wykorzystania. Ta przyczyna zajmowała trzecie miejsce w
kolejno ci ze wska nikiem wynosz cym 21,3%. Cz ciej skazywanym powodem
była ch osobistego załatwienia sprawy (21,6%), co wskazywałoby na potrzeb
bie cej konsultacji i ewentualnej korekty prowadzonych działa . Jednak
najcz ciej wskazywan przyczyn była obawa o bezpiecze stwo przekazywanych
danych (23,1%). Wynikała ona z nadal niskiego zaufania do działania systemów
informatycznych. Dwie najwa niejsze przyczyny strac na swoim znaczeniu w
przypadku udost pnienia przez urz dy sprawnie działaj cych i bezpiecznych
systemów on-line. Systemy te poza funkcjami czysto bazodanowymi, zwi zanymi
z wypełnianiem formularzy i przekazywaniem danych, powinny zosta
wzbogacone o dobrze skonstruowane poradniki, napisane komunikatywnym
j zykiem mówionym, a nie j zykiem urz dowym. Dzi ki nim internetowy petent
byłby w stanie samodzielnie i prawidłowo obsłu y system informatyczny on-line,
a zaufanie do elektronicznej administracji publicznej szybko wzro nie wraz z
rozszerzaniem si gamy usług i pozytywnymi do wiadczeniami internautów.
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B1.2. Infrastruktura i technologia
Według danych firmy badawczej Point Topic, pod koniec wrze nia 2006 roku
na wiecie było 263,8 mln szerokopasmowych ł czy internetowych, co oznacza
wzrost do poprzedniego roku o 33,3%. Najpopularniejszymi były ł cza DSL,
których udział w wiatowym rynku wynosił 65,6%. W Europie udział ten był
jeszcze wi kszy. Wynosił 82% dla całej Europy i 74% dla Polski. Liczba ł czy
DSL na wiecie wynosiła we wrze niu 2006 roku 137 mln, co oznacza wzrost w
stosunku do roku poprzedniego o 39%. W Europie przyrost wyniósł 40% osi gaj c
liczb 60,3 mln, natomiast w Polsce przyrost był najszybszy i wyniósł 60,1%
osi gaj c tym samym liczb 1,67 mln ł czy DSL.20 Wszystko wskazuje na to, e
DSL b dzie si nadal rozwijał. Drugie miejsce pod wzgl dem ilo ci ł czy
internetowych przypadło w udziale sieciom telewizji kablowej i wszystko
wskazuje na to, e sieci te b d si nadal rozwijały. Przyczyn najszybszego
rozwoju wspomnianych dwóch technologii jest mo liwo
bazowania na
funkcjonuj cych ju strukturach sieci telefonii stacjonarnej lub telewizji kablowej,
dzi ki czemu wyeliminowane s koszty tworzenia nowej struktury sieci i
rozprowadzania kabli, co znacznie obni a koszty przył czenia pojedynczego
abonenta. Z tego samego powodu dobrze rozwijaj si bezprzewodowa technologia
WiMax.21 Równie bezprzewodowa technologia dostarczania Internetu przez
operatorów GSM ma szans powodzenia. Wstrzymuj j jednak niskie parametry
ł czy i niski transfer danych. Operatorzy z tego powodu nie zapewniali
minimalnego gwarantowanego transferu, który zale ał zarówno od miejsca pobytu
mobilnego internauty oraz od aktualnego obci enia nadajnika. W 2006 roku du e
miasta wyposa one były najlepiej w infrastruktur ł czy szybkiego Internetu. Na
wsiach sytuacja wygl dała najgorzej. Jednak sytuacja ta mo e si zmieni , gdy
jak zapowiedziała w marcu 2006 roku Komisarz Rolnictwa UE – pani Mariann
Fischer Boel zostanie przeznaczonych 70 mln euro na rozwój obszarów wiejskich
w latach 2007-2013, a cz
z tych pieni dzy b dzie mogła by wykorzystana na
rozwój technologii informatycznych.22 W 2006 roku prowadzone były ju prace
nad rozprowadzeniem Internetu na szerszych obszarach wykraczaj cych poza
obr b du ych miejscowo ci i tak na przykład w Wielkopolsce stworzono plany
pokrycia wszystkich obszarów wiejskich szerokopasmow sieci internetow i
doprowadzenia do ka dej gminy sieci wiatłowodowej, a nast pnie jej
rozprowadzenie do indywidualnych odbiorców. Szacuje si , e same przył cza
20

widerek T., Na wiecie..., op. cit., str. 9,
widerek T., Liczba ł czy wzro nie o 70%, Gazeta Prawna nr 228, str. 5, 23.11.2006
22
Słojewska A., Sie sprzyja gospodarce, Rzeczpospolita nr 69, dod. Ekonomia i rynek str. 1,
22.03.2006
21

43

Analiza rynku i obszarów zastosowa e-gospodarki w Polsce

tworzonej sieci b d miały długo około 2300 km, a warto całej inwestycji
wyniesie
prawie
miliard
złotych23.
Budowa
Wielkopolskiej
Sieci
Szerokopasmowej jest jednym z najwa niejszych projektów prowadzonych w
ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
W 2006 roku najwi kszym dostawc
szybkiego Internetu była
Telekomunikacja Polska SA. Drugim dostawc pod wzgl dem ilo ci ł czy był
UPS, a trzecim Multimedia (wykres B1.2-1). Najta sze usługi skierowane do
najszerszej grupy klientów oferowała GTS Energis, nast pnie Netia. Ró nica w
cenach pomi dzy najni szymi ofertami, a propozycj TP SA zaczynała si od 14 zł
miesi cznie dla ł czy o mniejszej przepustowo ci, a do warto ci 30 zł w
przypadku szybszych ł czy24. Pomimo wy szych cen TP SA nadal utrzymywała
miesi czne limity transferu danych, po którego przekroczeniu zmniejszała o
połow przepustowo ł cza. Sytuacja ta zmieniła si po akcji promocyjnej Netii,
która korzystaj c z wprowadzonej przez TP SA zmiany regulaminu wiadczenia
usług namawiała internautów do wypowiedzenia warunków umowy
Telekomunikacji Polskiej SA, gdy ze wzgl du na zmian regulaminu klienci
mogli rozwi za wypowiedzie umow bez konsekwencji. Podczas tej akcji Netia
kusiła klientów skorzystaniem z własnej oferty, bez nało onego limitu na transfer
danych.
W 2006 roku sumarycznie operatorzy udost pniali Internet 35,9%, czyli 4,5
mln gospodarstw domowych, w których mieszkały osoby w wieku 16-74 lat. Przy
wska niku dla krajów Unii Europejskiej wynosz cym 48% jest to nadal niewiele
(wykres B1.2-2). Internet szerokopasmowy dostarczany był równie przez
operatorów telefonii komórkowej. Jednak w 2006 roku poprawnie działał jeszcze
na niewielkim obszarze, sprowadzaj cym si głównie do centrów du ych miast. W
dalszej odległo ci transfer okazywał si na tyle niestabilny, e nie mo na było
swobodnie korzysta z tego rodzaju ł czy.

23
24

Łuczak J. wiatłowód w ka dej gminie, Gazeta Wyborcza nr 228, dod. Pozna , str. 3, 29.06.2006
widerek T., Najta szy Internet oferuj GTS Energis, Dialog i Netia - raport Gazety prawnej i
Radia PIN, Gazeta Prawna, str. 4, 12.03.2007
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Wykres B1.2-1. Liczba klientów najwi kszych dostawców Internetu w 2006 r.
tys. klientów
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ródło: Opracowanie własne na podstawie danych widerek T., Najta szy Internet
oferuj GTS Energis, Dialog i Netia - raport Gazety prawnej i Radia PIN, Gazeta Prawna z
12.03.2007 r., str. 4,
Wykres B1.2-2. Odsetek polskich gospodarstw domowych z dost pem
do Internetu na tle wybranych krajów
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ródło: Na podstawie danych Eurostatu 2006, http://epp.eurostat.cec.eu.int
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Jak wynika z bada Eurostatu (wykres B1.2-2) w ka dym kraju UE, z wyj tkiem
Islandii nast pił wzrost ilo ci gospodarstw z dost pem do Internetu. Wzrost w
poszczególnych krajach był bardzo zró nicowany, najwi kszy na Litwie 19
punktów procentowych, a najmniejszy we Włoszech i w Grecji po 1 punkcie
procentowym. Przyrost liczby gospodarstw domowych z dost pem do Internetu w
poszczególnych krajach przedstawiony został na wykresie B1.2-3. W Polsce w
2006 roku wzrost dost pu do sieci w stosunku do roku 2005 wyniósł 20% i
osi gni ty został poziom w wysoko ci 35,9%. Oznacza to, e wzrost rozwoju
Internetu w Polsce ponad trzykrotnie przewy szał redni dla dwudziestu pi ciu
krajów UE, wynosz c 6%. Mimo tego nie osi gn li my jeszcze redniego dla UE25 poziomu dost pu do Internetu wynosz cego 51%.
Wykres B1.2-3. Wzrost dost pu polskich gospodarstw domowych do Internetu
na tle wybranych krajów
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ródło: Na podstawie danych Eurostatu 2006, http://epp.eurostat.cec.eu.int

Drugim wa nym czynnikiem wpływaj cym na mo liwo
dost pu do
Internetu, było miejsce zamieszkania. Zdecydowanie najkorzystniejsze warunki
posiadały gospodarstwa domowe w du ych miastach (wykres B1.2-5). Dost p do
szerokopasmowego Internetu w miastach powy ej 100 tys. mieszka ców posiadało
a 75,9% gospodarstw i niewiele mniej, bo 70,2% w miastach do 100 tysi cy,
natomiast na wsi wska nik ten wynosił 54%. W porównaniu z 2005 rokiem
znacz co poprawiła si dost pno Internetu we wszystkich gospodarstwach
domowych. W miastach powy ej 100 tys. mieszka ców dost p zwi kszył si o
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12,7 punktu procentowego, w miastach do 100 tys. mieszka ców dost p wzrósł o
21,3 punktu procentowego, a na wsi nast pił wzrost a o 26,4 punktów
procentowych. Przy czym na wsi wyst powała najwi ksza ilo
ł czy
internetowych poprzez modem analogowy i poprzez poł czenie cyfrowe typu
ISDN (41,7%). W porównaniu z rokiem 2005 stan ten niewiele si zmienił, gdy
wówczas z tego rodzaju ł czy korzystało 40,9% gospodarstw domowych.
Wykres B1.2-5. Rodzaje ł czy internetowych w gospodarstwach
w zale no ci od miejsca zamieszkania
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Na wykresie B1.2-5 przedstawiona została struktura gospodarstw domowych
posiadaj cych ró ne ł cza internetowe. Znacz cy spodek poziomu wykorzystania
telefonu komórkowego z systemem WAP lub GPRS jako ł cza wynika z
doprecyzowania w roku 2006 sposobu zadawanych pyta . W roku 2005 pytanie
dotyczyło potencjalnej mo liwo ci podł czenia, niezale nie od tego, czy było
wykorzystywane, natomiast wyniki z roku 2006 przedstawiaj odsetek
gospodarstw faktycznie wykorzystuj cych tego rodzaju ł cza.
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Wykres B1.2-6. Przyczyny braku dost pu do Internetu w gospodarstwach domowych
w zale no ci od miejsca zamieszkania
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Z analizy danych przedstawionych na wykresie B1.2-6 wynika, e w 2006 roku
najistotniejsz przyczyn braku Internetu w gospodarstwach domowych, był
wskazywany przez respondentów brak potrzeby korzystania z Internetu. Tak
przyczyn wykazywali mieszka cy zarówno wsi (30,4%), jak i mieszka cy miast
do 100 tys. (28,1%) i powy ej 100 tys.(24,6%). Wyniki bada wskazuj , e
czynnik ekonomiczny miał równie znaczny wpływ na brak dost pu gospodarstw
domowych do Internetu. Na wsiach 29,4% badanych gospodarstw wskazywało
jako przyczyn zbyt wysoki koszt sprz tu, a 27,6% zbyt wysoki koszt dost pu do
Internetu. W miastach do 100 tys. mieszka ców czynnik ekonomiczny
powstrzymywał od zakupu sprz tu 20,3% gospodarstw, a od wykupienia dost pu
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do Internetu 19,5% gospodarstw. W du ych miastach wska niki te wynosiły
odpowiednio dla sprz tu 19%, a dla dost pu 19,2%.

B1.3. E-zakupy
Zgodnie z wynikami bada przeprowadzonych przez GUS w kwietniu 2006
roku, w okresie 12 miesi cy poprzedzaj cych badanie zakupów w Internecie
dokonało 12,2% mieszka ców Polski w wieku 16-74 lat. Udział ten w ci gu
ostatnich dwóch lat wzrósł o 7 punktów procentowych. Odnosz c wyniki do liczby
internautów korzystaj cych z Internetu w tym czasie (3,6 mln) oznacza to, e co
czwarty internauta (27,4%) dokonywał zakupu poprzez Internet. Ł czna warto
towarów i usług zakupionych w sieci od maja 2005 r. do ko ca kwietnia 2006 r.
przekroczyła 2,7 mld zł, a rednia warto zamówie z tego okresu przypadaj ca
na jednego kupuj cego wyniosła 758,7 zł. W ród sklepów internetowych,
najwi ksz popularno ci cieszył si Merlin.pl. Według bada Megapanel
PBI/Gemius w lipcu 2006 roku odwiedziło go ponad 1,6 mln klientów. Kolejnymi
pod wzgl dem popularno ci sklepami były Wysyłkowa.pl, Amazon.com i
Empik.com, które odwiedzane były około trzy- do czterokrotnie rzadziej, ni
Merlin. Z kolei Merlin odwiedzany był przez czterokrotnie mniejsz liczb
internautów, ni najpopularniejszy w Polsce serwis aukcyjny Allegro. Posiadał on
52,2% udział w rynku serwisów aukcyjnych i w lipcu 2006 roku odwiedziło go 6,6
mln u ytkowników. Drugie miejsce w rankingu ilo ci klientów wypracował
wiatowy serwis eBay.pl, którego w tym samym czasie odwiedziło 2,1 mln
u ytkowników (16,7% udział w rynku). wistak.pl zaj ł miejsce trzecie, z ilo ci
0,8 mln u ytkowników (6,4% udział w rynku). Zakupy z wykorzystaniem aukcji
stały si w 2006 roku bardziej popularne, ni miało to miejsce rok wcze niej.
Miesi cznie na aukcjach kupowało 2,3 mln osób, czyli około dwukrotnie wi cej
osób, ni przed rokiem.25 Wzrost popularno ci aukcji internetowych i zakupów w
sklepach internetowych nast pował zarówno w roku 2005 jak i 2006 w stabilnym i
porównywalnym tempie około 40% przyrostu rocznie (wykres B1.3-1).

25

Z.Z., Kolejny milion klientów e-sklepów, Rzeczpospolita nr 237, dod. Ekonomia i rynek, str. 5,
10.10.2006
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Wykres B1.3-1. Udział Internautów dokonuj cych zakupów w sklepach internetowych
i w serwisach aukcyjnych w latach 2001-2006
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ródło: Smaga M., Internetowy biznes skazany na sukces,
[w:] http://www.Money.pl, 09.10.2006 r. dane na podstawie NetTrack SMG/KRC,

Spo ród 2,6 mln internautów kupuj cych w sieci w pierwszym kwartale 2006
roku, dominuj c grup były osoby z wykształceniem rednim (52,3%), pozostali
kupuj cy posiadali wykształcenie wy sze (36,6%) oraz podstawowe lub
gimnazjalne (wykres B1.3-2). Struktura wykształcenia osób kupuj cych w sieci,
jest zatem zbie na z rozkładem z roku poprzedniego. Poniewa 13,8% Polaków w
wieku 16-74 lat posiadało wy sze wykształcenie, mo na wysnu wniosek, e
ponad 2,6 razy łatwiej było spotka osob z wy szym wykształceniem w sklepie
internetowym, ni w rzeczywistym. Taki wniosek powinni przyswoi sprzedawcy,
którzy dedykuj produkty tej wła nie grupie konsumentów.
Podobne wnioski mo na wyci ga na podstawie analizy struktury wieku
polskiego społecze stwa oraz internautów kupuj cych w sieci. Sprzedawcy
internetowi spotykali w swoich sklepach klientów w wieku 25-34 lat, rednio dwa
razy cz ciej ni sprzedawcy sklepów tradycyjnych o podobnym profilu. Z kolei
osoby w wieku 35-44 lat, w wirtualnych sklepach kupowały równie cz sto jak w
sklepach tradycyjnych i stanowili grup około 15% kupuj cych. Statystycznie
znacznie rzadziej w sklepach internetowych kupowały osoby w wieku powy ej 44
roku ni miało to miejsce w tradycyjnym sklepie. Przytoczone zale no ci nie
powinny by traktowane jako wskazanie do dobierania oferowanych produktów
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wył cznie dla ludzi młodych z wy szym wykształceniem. Przewag Internetu nad
tradycyjn sprzeda jest nieograniczony zasi g terytorialny. Przez to wa niejszy
w Internecie jest wła ciwy produkt, cz sto niszowy ni wiek, czy wykształcenie
klienta.
Wykres B1.3-2. Udział osób kupuj cych w Internecie w pierwszym kwartale 2006 roku wg
poziomu wykształcenia

rednie
52,3%
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w ci gu I kw. 2006 r. (2,6 mln osób)

Wy sze
36,6%

Podstawowe i
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11,1%

ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

W 2006 roku najwi kszym operatorem autoryzuj cym transakcje internetowe
pozostał nadal eCard. Udział transakcji realizowanych za jego po rednictwem
si gn ł 90% wszystkich transakcji autoryzowanych w sieci. eCard zautoryzował w
ci gu roku 762 tys. transakcji o ł cznej warto ci 181,25 mln zł. Oznacza to, e
rednia warto pojedynczej transakcji wyniosła w 2006 roku 237,74 zł. W
porównaniu z danymi ogłoszonymi przez NBP za trzeci kwartał 2006 roku wynika,
e rednia warto
transakcji bezgotówkowej realizowanej poza Internetem
wyniosła 120zł. Oznacza to równie , e rednia warto transakcji autoryzowanej
w Internecie jest prawie dwukrotnie wy sza ni w przypadku transakcji
autoryzowanej poza Internetem.26 Jak wskazuje eCard, spadła rednia warto
transakcji wykonywanej przy u yciu karty, która w 2005 roku wynosiła 321,84 zł,
26

Smaga M., Jak płacimy w Internecie? – raport Money.pl i eCard SA, Money.pl, Wrocław, luty
2007 str. 3-4
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a w 2004 osi gała warto 404,19 zł. Jak mo na przypuszcza , bezpo redni wpływ
spadek redniej warto transakcji miał wzrost liczby transakcji w stosunku do
roku 2005 wynosz cy a 54%, przy jednoczesnym niewielkim, bo 13,8% wzro cie
sumarycznej warto ci transakcji zrealizowanych w Internecie (wykres B1.3-3).
Wykres B1.3-3. Ilo
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ródło: Smaga M., Jak płacimy w Internecie? – raport Money.pl i eCard SA, Money.pl,
Wrocław, luty 2007 str. 4

B1.3.1. Warto

zakupów dokonanych w Internecie

Najwi cej internautów dokonywało zakupów na kwoty nie przekraczaj ce 150
zł ł cznie, w ci gu 12 miesi cy poprzedzaj cych badanie. Stanowili oni grup
30,6% ogółu osób kupuj cych w tym czasie w sieci (wykres B1.3-4). Oznacza to
zmniejszenie udziału drobnych transakcji w stosunku do roku 2005, gdy udział ten
wynosił 36%. Nast pił natomiast nieznaczny wzrost warto ci sprzeda y w
wy szych warto ciowo przedziałach, jak np. w przedziale 451-950 zł, gdzie wzrost
wyniósł 2,3 punktu procentowego. Jednak najwi cej internautów dokonało
zakupów drobnych, o ł cznej warto ci nie przekraczaj cej 150 zł. Były to
najcz ciej osoby młode, w wieku 16-24 lat (46,1%). Ta grupa wiekowa
dominowała równie w drugim przedziale sumarycznej warto ci zakupów – od 151
do 450 zł z udziałem na poziomie 37,9%. W przypadku przedziałów o wy szej
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warto ci rocznych zakupów od 450 zł, zawsze najwi kszy udział miały osoby w
wieku 25-34 lat.
Wykres B1.3-4. Warto sumarycznych zakupów dokonanych w sieci przez Internautów
w czasie 12 miesi cy poprzedzaj cych badanie w zale no ci od płci kupuj cego
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Udział mieszka ców miast i wsi w poszczególnych grupach warto ci
wydatków (100%), wykazywał siln tendencj wi kszego udziału internautów z
du ych miast. We wszystkich grupach struktura ta wygl dała podobnie – około
50% i wi kszy udział posiadali mieszka cy du ych miast, udział mieszka ców
mniejszych miast wynosił około 30%. Około 20% i mniejszy udział przypadał w
udziale mieszka com wsi, przy czym rednia warto zakupów była zawsze
zbli ona (wykres B1.3-5). Internauci z du ych miast wydali rednio w ci gu roku
na zakupy w Internecie 827,5 zł, mieszka cy mniejszych miast 666,3 zł, natomiast
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mieszka cy wsi 718,3 zł. rednio najwi cej wydały w ci gu roku na zakupy w
Internnecie osoby z wy szym wykształceniem 952,2 zł, w kategorii wiekowej były
to osoby licz ce 25-34 lat (919,2 zł) i równowa nie osoby w wieku 35-44 lat
(919,1 zł). W kategoriach płci wi cej na zakupy wydawali m czy ni – rednio
880,1 zł.

B1.3.2. Internauci najaktywniej kupuj cy w sieci
Rozpatruj c udział kupuj cych w sieci internautów w zale no ci od kryterium
płci, wieku, wykształcenia, czy miejsca zamieszkania, mo na było zauwa y , e
przeci tnie m czy ni cz ciej decydowali si na zakup w sieci (24,7%) ni
kobiety (19,1%). Na zakupy w sieci cz ciej decydowały si osoby w wieku 25-34
lat (31,6%) ni osoby z pozostałych grup wiekowych (wykres B1.3-5). Cz ciej
decyzj o zakupie w sieci podejmowały osoby z wykształceniem wy szym (29,9%)
oraz mieszka cy du ych miast (28,1%) ni mieszka cy małych miejscowo ci lub
wsi. Te osoby wydawały przeci tnie wi cej na internetowe zakupy ni pozostałe
grupy. Jako wyj tek mo na wskaza osoby w wieku 55-64 lat, które decydowały
si na realizacj zakupów w sieci, rzadko (13,2%) natomiast rednia warto
zakupów dokonanych przez osoby w tym wieku wyniosła 898 zł, czyli o 139 zł
wi cej ni wynosiła rednia dla wszystkich grup.
Wykres B1.3-5. Zró nicowanie aktywno ci poszczególnych grup internautów
dokonuj cych zakupów w sieci wraz z wskazaniem redniej warto ci zakupów.
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domowych, GUS 2006
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B1.3.3. Najpopularniejsze zakupy internetowe
Kolejny rok z rz du ksi ki, czasopisma oraz materiały do nauki cieszyły si
najwi kszym, bo 37,9 procentowym zainteresowaniem ze strony osób kupuj cych
w Internecie (wykres B1.3-6). Drugie miejsce zajmowała odzie i sprz t sportowy,
któr kupowało 33,4% internautów kupuj cych w sieci w okresie 12 miesi cy
poprzedzaj cych badanie. Dalej w kolejno ci znajdowały si filmy i muzyka 25,8%
oraz sprz t elektroniczny (24,7%).
Wykres B1.3-6. Rodzaje zakupów internautów w okresie 12 miesi cy
poprzedzaj cych badanie
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Osoby dokonuj ce zakupów w Internecie w ci gu 12 miesi cy przed badaniem,
kupowały równie produkty pobierane bezpo rednio z Internetu. W ten sposób
24,7% kupuj cych w sieci internautów zamówiło ksi ki, czasopisma i materiały
do nauki. Muzyk i filmy zakupiło i pobrało z Internetu 19,7% kupuj cych, a
oprogramowanie komputerowe i gry nabyło 17,1% kupuj cych w sieci.
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Wykres B1.3-7 obrazuje procentowy udział zmian zainteresowania
poszczególnymi grupami produktów. Z kształtu wykresu mo na wyczyta
najwi kszy wzrost zainteresowania produktami spo ywczymi sprzedawanymi
poprzez Internet. Ich sprzeda wzrosła o 460%. Zwi kszonym zainteresowaniem
cieszyły si równie odzie i sprz t sportowy (wzrost o 40,2%) oraz sprzeda
filmów i muzyki (wzrost o 25,7%). Pomimo utrzymuj cego si w roku 2006
wysokiego poziomu sprzeda y ksi ek przez Internet, zainteresowanie ich
zakupem z roku na rok maleje. W roku 2006 nieco ponad 10% mniej internautów
dokonało zakupów tej grupy produktów. Wi kszy spadek zainteresowania (o
27,7%) zanotował sprz t komputerowy, akcje oraz usługi ubezpieczeniowe i
finansowe (o 36,9%).
Wykres B1.3-7. Wzrost zainteresowania zakupem wybranych grup towarów
w latach 2006 i 2005
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

B1.3.4. Bariery i kłopoty zwi zane z zakupami on-line
Spo ród 10,5 mln osób korzystaj cych z Internetu, które nigdy nie dokonały
zakupu w sieci, 62,6% podawało jako najwa niejsz przyczyn brak odczuwania
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takiej potrzeby (wykres B1.3-8). Powód ten podawany był na zbli onym poziomie
w ka dej z rozpatrywanych grup internautów. Jedynie osoby w wieku 65-74 lat ze
szczególnym naciskiem podkre lały brak potrzeby dokonywania zakupów, st d
wska nik w tej grupie si gn ł warto ci 74,1%. W ród cz ciej wskazywanych
przyczyn powstrzymywania si od zakupów w Internecie mo na było wyró ni :
ch osobistego kupowania, obawy zwi zane z otrzymywaniem lub zwracaniem
towarów, poczucie zagro enia bezpiecze stwa lub naruszenia prywatno ci oraz
brak karty płatniczej. Odczucie potrzeby dokonywania zakupów osobi cie było
szczególnie wa ne dla osób w wieku 35-44 lat (53,6% odpowiedzi w grupie), dla
internautów z du ych miast (49,1%), dla pracowników najemnych (50,4%) oraz
dla osób z wy szym wykształceniem (51,3%). Dla ostatnich wymienionych, wa ne
równie były kwestie bezpiecze stwa i ochrony prywatno ci. T kwesti podnosiło
16,7% spo ród osób z wy szym wykształceniem, 15,4% grupy osób w wieku 3544 lat oraz 14,5% mieszka ców du ych miast. Brak karty płatniczej mógł
powstrzyma od dokonania zakupu w Internecie osoby z wykształceniem
podstawowym (16,2% osób w grupie) oraz osoby w wieku 16-24 lat (13,8%).
Porównuj c wyniki badania z 2006 i 2005 roku, dostrzec mo na najwi ksze
przyrosty obaw zwi zanych z formami dostarczania towaru lub przewidywanymi
kłopotami z jego odesłaniem. Obawy te zgłaszało prawie dwukrotnie wi cej (86%
wi cej) internautów ni przed rokiem. Brak karty płatniczej, jako powód
niedokonywania zakupów w Internecie zauwa yło o 78% wi cej internautów ni w
roku 2005. Zmniejszyło si natomiast o 5,4% odczucie „braku potrzeby
dokonywania zakupów w Internecie”, co oznacza, e coraz wi cej osób doceniało
t form realizacji zakupów.
W stosunku do roku 2005 nast pił znacz cy, bo 71% przyrost liczby osób
kupuj cych w sieci. W kwietniu 2006 roku 3,6 mln internautów dokonała zakupu
w czasie 12 miesi cy poprzedzaj cych badanie. Proporcjonalnie wzrosła równie
liczba osób, które napotkały kłopoty podczas realizacji transakcji. W roku 2006
udział osób zgłaszaj cych kłopoty wyniósł 13,3% (wykres B1.3-9) i był
porównywalny ze wska nikiem z roku 2005, wynosz cym wówczas 12,6%.
Najcz ciej spotykanym kłopotem okazywała si opó niona dostawa. Wskazywana
była przez 8,1% osób kupuj cych w Internecie. Opó nienie dostawy cz sto nie
wynikało z opieszało ci w realizacji zamówienia, tylko z niedoinformowania
klientów o zakładanym przez sklep terminie realizacji zamówienia. Z bada
Instytutu Logistyki i Magazynowania z grudnia 2006 roku wynika, e ponad
połowa (58%) sklepów internetowych nie podawała na swoich stronach WWW
informacji o przewidywanym czasie dostawy, a 37,8% sklepów nie podawało
spodziewanego czasu realizacji zamówienia. Zatem praktyka realizacji zamówie
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cz sto rozmijała si z oczekiwaniami klientów. Niestety sprzedawcy w 2006 roku
nie rozumieli jeszcze, e klient mo e zaakceptowa nawet długi czas oczekiwania
na przesyłk , ale nie zaakceptuje opó nienia dostawy.
Wykres B1.3-8. Powody powstrzymania si od dokonania zakupu w Internecie
w latach 2005 i 2006
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

W stosunku do roku 2005 wzrósł o 0,9 punktu procentowego udział osób
wskazuj cych na napotkane trudno ci przy składaniu reklamacji lub uzyskaniu
rekompensaty za wadliwy towar. Zwa ywszy na niskie warto ci tego wska nika,
wzrost o 0,9 punktu procentowego oznacza przyrost rz du 53% rocznie.
Pozytywnym natomiast jest spadek warto ci wska nika dotycz cego trudno ci ze
znalezieniem informacji o udzielanej gwarancji. W roku 2005 wska nik ten
wynosił 6,4%, natomiast w roku 2006 obni ył si do 2,1%.
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Wykres B1.3-9. Kłopoty zwi zane z dokonywaniem zakupów w Internecie
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

W roku 2006 internauci cz ciej kupowali u sprzedawców poznanych w
Internecie - 73,6% kupuj cych internautów. Jednocze nie zmalał udział zakupów
internetowych realizowanych u sprzedawców, których kupuj cy znali wcze niej
spoza Internetu (41,5%), co obrazuje wykres B1.3-10. Bezpo redni wpływ na to
zjawisko miał dynamiczny przyrost liczby sklepów sprzedaj cych wył cznie online, a nie zmiana preferencji internautów. Temat ten został szerzej omówiony w
rozdziale B2.2. Na podejmowan decyzj o zakupie u nieznanego sprzedawcy
niewielki wpływ miało wykształcenie i miejsce zamieszkania. W ka dej podgrupie
wyniki kształtowały si w okolicach warto ci redniej. Ró nice wyst powały
natomiast w grupach wiekowych i podziale płci. M czy ni cz ciej ni kobiety
kupowali u nieznanych sprzedawców. Na zakup sprzedawcy poznanego w
Internecie decydowało si 77,4% m czyzn i 68,6% kobiet. W grupach wiekowych
mo na było wyró ni osoby w wieku 16-54 lat, którzy rednio w 73,9%
decydowali si na zakupy u nieznanych sprzedawców oraz grup osób w wieku 5574, dla których rednia wyniosła 65,8%.
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Wykres B1.3-10. Zestawienie grup internautów dokonuj cych zakupów
u sprzedawców znanych spoza Internetu oraz poznanych w Internecie
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

B1.4. E-finanse
Badania GUS-u przeprowadzone w kwietniu 2006 roku wskazywały, e z
usług bankowych w pierwszym kwartale 2006 roku korzystało 22,7% internautów,
czyli blisko 2,7 mln osób (wykres B1.4-2). Było to znacznie wi cej ni miało to
miejsce rok wcze niej, kiedy to z usług bankowych korzystało 1,74 mln osób, co
stanowiło 16,8% internautów. Oznacza to przyrost o 1 mln osób korzystaj cych z
usług bankowych w ci gu roku. Wy sz warto tego wska nika podawał TNS
OBOP, który wyliczył, e w sierpniu 2006 roku z usług bankowo ci internetowej
korzystało 26,3% internautów27 (wykres B1.4-1), co w warto ciach bezwzgl dnych
oznacza około 3,1 mln osób.

27

Tam e, str. 6
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Wykres B1.4-1. Odsetek internautów korzystaj cych z e-bankowo ci w latach 2002-2006
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ródło: Smaga M., Jak płacimy w Internecie? – raport Money.pl i eCard SA, Money.pl,
Wrocław, luty 2007 str. 6

Rozpatruj liczb internautów korzystaj cych z usług bankowych z
perspektywy informacji podawanych przez banki, mo na było odnie wra enie, e
niemal e ka dy internauta korzystał w 2006 roku z usług bankowo ci
elektronicznej, w dodatku oferowanej jedynie przez banki komercyjne (z
pomini ciem banków spółdzielczych). Według danych Gazety Prawnej28 z
listopada 2006 roku sporz dzonych na podstawie informacji banków, liczba
klientów indywidualnych obsługuj cych konta internetowe wynosiła 8,6 mln i nie
obejmowała klientów banków spółdzielczych. Oznaczałoby to ponad trzykrotnie
wi ksz liczb internautów ni wynika z bada GUS-u lub TNS OBOP. T
ogromn ró nic nale y jednak wła ciwie interpretowa maj c na uwadze, e jedna
osoba deklaruj ca korzystanie z usług bankowo ci internetowej mo e posiada
konta w wi cej ni jednym banku. W zwi zku z tym w badaniach GUS-u i TNS
OBOP b dzie to jeden klient banku, natomiast ka dy z banków, w którym
internauta posiadał konto zaliczy osob jako swojego klienta. Przyczyna powstałej
ró nicy mogła równie tkwi w nieprecyzyjnej definicji klienta banku
korzystaj cego z usług elektronicznych. Banki mogły podawa liczb klientów,
którzy regularnie korzystali z kanałów elektronicznych lub liczb klientów którzy
28

Jabło ska I., Korzystanie z konta bankowego w Internecie jest bezpieczne, [w:]
http://www.gazetaprawna.pl, 30.11.2006
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maj otwarty dost p przez Internet, chocia obsługuj konto wył cznie w sposób
tradycyjny. Mo liwe jest równie podwy szanie liczby klientów elektronicznych
kont przez zaliczanie klientów, których konta były w przeszło ci aktywne pomimo,
e w momencie bada osoby te nie korzystały ju z usług danego banku. Zgodnie z
badaniami TNS OBOP, 19% klientów banków posiadało i korzystało z dost pu do
konta przez Internet, natomiast 38% posiadało dost p do konta przez Internet, lecz
z tej mo liwo ci nie korzystało.29. Bior c pod uwag powy sze informacje nale y
uzna , e liczba osób korzystaj cych z bankowo ci internetowej była zbli ona do
ilo ci podawanych przez GUS i TNS OBOP i si gała w kwietniu 2006 r. około 2,7
mln osób.
Najwi ksz liczb klientów bankowo ci internetowej deklarowały PKO BP
wraz z Inteligo. Klienci tych dwóch banków stanowili grup 1,76 mln osób. W
odniesieniu do 8,6 mln klientów rachunków internetowych wszystkich banków
stanowi to 20,5% udział. Nast pnymi w kolejno ci były BRE Bank wraz z
mBankiem i MultiBankiem, które obsługiwały 1,17 mln osób. W tym zestawieniu
Bank PEKAO zaj ł miejsce trzecie z 0,66 milionami klientów. 30
Wszystkie przytoczone warto ci nie obejmowały klientów banków
spółdzielczych, w przypadku których zaledwie co czwarty oferował swoim
klientom dost p do konta przez Internet. Sytuacja ta ulegnie zmianie w przeci gu
dwóch najbli szych lat. Wówczas znacz ca wi kszo baków spółdzielczych
b dzie oferowała swoim klientom dost p do konta przez Internet. Taki rozwój
sytuacji podyktowany jest potrzeb rynku, na którym bank wiadcz cy wył cznie
usługi w tradycyjny sposób przestaje by konkurencyjny. Do tej pory problem ten
nie wyst pował, gdy banki spółdzielcze kierowały swoj ofert głównie do
mieszka ców wsi i małych miast. Jednak dost p do Internetu w małych miastach i
wsiach post puje. W roku 2006 18,2% wiejskich gospodarstw domowych
posiadało dost p do Internetu i z niego intensywnie korzystało. Przekładaj c t
wielko na liczb mieszka ców zauwa amy, e 27,1% mieszka ców wsi miało
dost p do Internetu. W porównaniu z 2005 rokiem oznacza wzrost o 17 %, czyli o
3,9 punktu procentowego. Internautów mieszkaj cy na wsiach ze wzgl du na
wykonywan prac zawodow przestawała interesowa wył czne tradycyjna oferta
banków spółdzielczych, które otwarte były w godzinach pracy ich potencjalnych
klientów. Dla banków spółdzielczych powstał w ten sposób powa ny kłopot w
pozyskiwaniu nowych klientów. Powy sze wytworzyło siln motywacj do
29

Informacja prasowa, Wirtualne konta. Korzystanie z bankowo ci internetowej, [w:] http://www.tnsglobal.pl, 03.10.2006, (Badanie z wrze nia 2006 przeprowadzone na próbie 1005 osób w wieku
powy ej 15 roku ycia.)
30
Jabło ska I., Korzystanie ..., op.cit.
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wdro enia elektronicznych usług bankowych. Dodatkowym czynnikiem
motywuj cym banki spółdzielcze było, okazane mieszka com mniejszych
miejscowo ci, coraz wi ksze zainteresowanie ze strony banków komercyjnych,
które wraz z innymi instytucjami finansowymi prowadziły odwa n ekspansj na
tereny do tej pory zdominowane przez banki spółdzielcze. Banki spółdzielcze
zwlekały z wdro eniem usług elektronicznych, gdy wi zały si one z powa nymi
inwestycjami, które dla wielu banków spółdzielczych były zbyt obci aj ce i
mogłyby naruszy minimalny próg funduszy własnych banku w wysoko ci 1 mln
euro. Mniejsze banki miały wi c kłopot z wygospodarowaniem wystarczaj cych
rodków na wdro enie systemów bankowo ci elektronicznej. Aby jednak usługi
elektroniczne w bankach spółdzielczych stały si faktem, rozpocz to prace nad
wykorzystywaniem wspólnego systemu i dzieleniu kosztów jego wdro enia i
obsługi.31 Banki komercyjne wcze niej od banków spółdzielczych dostrzegły
potrzeb rozwijania usług wiadczonych elektronicznymi kanałami dost pu i dzi ki
temu s bardziej zaawansowane technologicznie i informatycznie.
Wykres B1.4-2. Internauci korzystaj cy z usług bankowych w Internecie w czasie ostatnich
3 miesi cy – wg grup wykształcenia
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

31

Morawski I., Teraz czas na wie i sieci, Rzeczpospolita, dod. Ekonomia i rynek, str. 7, z 28.08.2007
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Analizuj c wyniki bada GUS-u zwi zane z korzystaniem z usług bankowych
przez internautów w zale no ci od miejsca zamieszkania (wykres B1.4-3) nie
zaskakuje fakt pó niejszego rozwoju banków spółdzielczych w stosunku do
banków skupionych wokół du ych miast. Wida wyra nie, e zaledwie 12,4%
ogólnej liczby internautów korzystaj cych z usług bankowych stanowi
mieszka cy wsi. Głównymi u ytkownikami kont internetowych w 2006 roku byli
mieszka cy du ych miast. Na 10-ciu wła cicieli e-kont, 6-ciu mieszkało w du ych
miastach.
Wykres B1.4-3. Internauci korzystaj cy z usług bankowych
w Internecie w czasie ostatnich 3 miesi cy – wg miejsca zamieszkania
100,0%
100%
W stosunku do Internautów korzy staj cy ch z sieci
w czasie ostatnich 3 m-cy poprzedzajacy ch badanie
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W stosunku do internautów korzy staj cy ch z usług bankowy ch

ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Z danych przedstawionych na wykresach B1.4-2 do B1.4-4 wynika, e
najwi ksz grup u ytkowników kont obsługiwanych przez Internet, stanowiły
osoby z wykształceniem wy szym – nieco ponad połowa wszystkich
u ytkowników e-kont. Wyst powało równie silne rozró nienie ze wzgl du na
wiek. Ponad połowa wszystkich u ytkowników e-kont (57,3%) nie przekraczała 34
roku ycia. Przy czym 37,5% było w wieku 25-34 lat, 19,7% w grupie 16-24 lat, a
kolejnych 20,9% w grupie 35-44 lat.
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Wykres B1.4-4. Internauci korzystaj cy z usług bankowych
w Internecie w czasie ostatnich 3 miesi cy – wg grup wiekowych
100,0%
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W stosunku do Internautów korzy staj cy ch z sieci
w czasie ostatnich 3 m-cy poprzedzajacy ch badanie
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W stosunku do internautów korzy staj cy ch z usług bankowy ch

ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Zakłady ubezpiecze id c ladem banków wzbogacały swoj ofert
internetowych usług. Jednak w 2006 roku kłopotem było udokumentowanie
zawarcia polisy przez Internet lub telefon. Policja kwestionowała wa no
wydruku komputerowego polis OC, jako dokumentu potwierdzaj cego zawarcie
umowy ubezpieczenia i opłacenia składki. Było to zgodne z interpretacj
Ministerstwa Finansów, według której potwierdzeniem zawarcia umowy był tylko
oryginalny dokument z piecz tk i podpisem ubezpieczyciela. Rozwi zaniem
problemu mogłaby sta si nowelizacja przepisów tak, by o wa no ci dokumentu
ubezpieczeniowego decydowała jego merytoryczna zawarto , okre lona w
rozporz dzeniu ministra finansów, a nie piecz tki i podpis. Tak interpretacj
przepisów forowały niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, jak np. BRE
Ubezpieczenia. Nie było to naruszeniem prawa, gdy stosowne przepisy
wspominały w 2006 roku jedynie o zawarto ci merytorycznej dokumentu
ubezpieczeniowego, nie mówi c o konieczno ci podpisywania go lub
stemplowania. Przyj cie takiej interpretacji byłoby szczególnie zalecane, gdy
pomogłoby w nabywaniu polis w ostatnim momencie przed ubezpieczanym
zdarzeniem – np. podró , gdy potrzebny jest dokument potwierdzaj cy
wykupienie polisy do czasu otrzymania jej tradycyjn poczt . W 2006 roku
mo liwo
samodzielnego drukowania potwierdzenia zawarcia umowy
ubezpieczenia stosowały towarzystwa Link4, BRE Ubezpieczenia, Allianz,
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Benefia, MTU, Inteligo/PZU.32 Nie tylko polis OC, ale równie polis turystyczn
mo na było zawiera on-line. Po wypełnieniu odpowiedniego interaktywnego
formularza poł czonego z kalkulatorem składek mo na było opłaci polis np.
kart kredytow autoryzowan w Internecie. Potwierdzeniem zawarcia polisy był
jej numer otrzymany SMS, który zupełnie wystarczał, by w przypadku likwidacji
szkody zosta w pełni obsłu onym przez operatora assistance, gdy ten posiadał
dost p do danych z polisy zawartej w Internecie. Jednak ubezpieczaj cy
otrzymywał dodatkowo polis emailem w pliku PDF.33

B1.5. E-zdrowie
Rozwój technologii informatycznych wywiera pozytywny wpływ na rozwój
telemedycyny, która jest głównym czynnikiem składowym e-zdrowia. Niestety
dost pno tego rodzaju usług w 2006 roku nadal była niewielka. Zaledwie około 2
tysi cy osób korzystało z nowoczesnych przeno nych urz dze diagnostycznych,
umo liwiaj cych zdalny monitoring zdrowia pacjenta. Najcz ciej były to osoby z
chorobami kardiologicznymi34.
wiadczone usługi zaliczane do grupy
telemedycyny nie były finansowane przez NFZ. Jest do du a strata, gdy jak
wskazywały do wiadczenia krajów lepiej rozwini tych, oszcz dno ci z tytułu
mo liwo ci monitorowania i diagnozowania stanu zdrowia pacjenta bez
konieczno ci jego wizyty w szpitalu, były bardziej ni obiecuj ce pod wzgl dem
ekonomicznym. Równie mo liwo uczestnictwa pacjenta w normalnym yciu,
zamiast sp dzania kolejnych dni w szpitalu pozytywnie wpływała na samopoczucie
pacjentów, co było dodatkowym czynnikiem przemawiaj cym za rozwojem
telemedycyny. Istnieje jednak szansa, e potrzeba wspierania telemedycyny b dzie
dostrze ona przez polski rz d, czego zwiastunem było poparcie udzielone przez
Ministra Zdrowia organizowanemu w Warszawie w czerwcu 2006 r. Kongresowi
Telemedycyny.
Niestety nie jest jeszcze tak, e wszyscy, za wyj tkiem NFZ, s przekonani do
korzystania z usług telemedycznych. Jak wskazuj badania przeprowadzone przez
O rodek Badania Opinii Publicznej w maju 2006 roku na grupie 1000 Polaków w
wieku powy ej 15 roku ycia, w Polsce wyst puje niskie zaufanie do skuteczno ci
i wiarygodno ci telemedycyny. Zaledwie 10% ankietowanych uwa ała, e
32

Jaworski M., Komputerowy wydruk komunikacyjnej polisy OC powinien wystarczy policji, Gazeta
prawna nr 65, 02.04.2007.
33
Majewska-Grabowska M., Polisa on-line coraz szybciej, Gazeta Prawna nr 64, 30.03.2007
34
Rubinowska A., Ochrona zdrowia, dost pno do usług medycznych, Gazeta Prawna nr 144, str.
11, 26.07.2006
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telemedycyna jest dobrym pomysłem. Osoby te najch tniej zamawiałyby wizyt
przez Internet, sprawdzały w Internecie dost pno lekarza lub uzyskiwały recept
przez Internet. Dla 42% respondentów samo poj cie telemedycyny nie niosło za
sob adnych skojarze lub były one nieprawidłowe, bo kojarzone z telepati ,
parapsychologi , programem telewizyjnym. Stosunkowo cz sto telemedycyna
kojarzyła si z konsultacjami telefonicznymi. Oznacza to niewielk wiadomo
ludzi z wyst powania takiej dziedziny jak jest telemedycyna i mo liwo ci
korzystania z jej systemów. Pacjenci cz sto odrzucali telemedycyjn , wskazuj c
we własnych preferencjach na potrzeb osobistego kontaktu z lekarzem. Takie
podej cie jest zrozumiałe ze wzgl dów kulturowych i przyzwyczaje pacjentów,
jednak stanowi równie paradoks, gdy to wła nie telemedycyna zwi ksza
mo liwo ci kontaktu pacjenta z lekarzem oraz zwi ksza dost pno
natychmiastowej konsultacji medycznej.35 Na razie NFZ planuje wdro enie erecept, które przynios oszcz dno ci zwi zane z eliminacj papierowego obiegu i
obsługi dokumentów oraz umo liwi lepszy nadzór nad rynkiem i obrotem leków.
Jak szacuje NFZ dzi ki e-receptom b dzie w stanie zaoszcz dzi od około 660 mln
zł do ponad 1,3 mld zł rocznie.36 Korzy ci z wprowadzenia e-recept odnosiłby nie
tylko NFZ, ale równie pacjenci, farmaceuci i lekarze. Pacjenci, gdy mogliby ju
podczas wizyty u lekarza pozna koszty realizacji recepty oraz mogliby zamówi
dostaw brakuj cych leków do wskazanej apteki. Farmaceuci, gdy recepty byłyby
zawsze czytelne, nie wymagałyby dodatkowych nadruków oraz zostałby
uproszczony system ewidencjonowania i przekazywania danych do rozlicze z
NFZ. Korzy ci odnosiliby równie w pewnym stopniu lekarze, gdy mieliby pełny
wgl d do informacji o zakupie lub nie wykupieniu leku przez pacjenta. Dla
Narodowego Funduszu Zdrowia korzy wi załaby si z łatwo ci rozlicze ,
pełnym i na bie co aktualizowanym stanem obsługi finansowej rozliczanych
podmiotów – np. szpitali czy aptek. NFZ unikn łby równie kłopotów z
fałszywymi receptami – szczególnie wystawianymi na leki refundowane, których
warto dopłat jest wysoka i w roku 2006 wynosiła ponad 6,7 mld zł37. NFZ
przewiduje, e wysoko dopłat b dzie wzrastała i w roku 2007 wyniesie około
7,04 mld zł38. Wst pnie szacunki korzy ci finansowych z wdro enia e-recept w
stosunku do poniesienia koniecznych nakładów przeprowadzone przez Ernest &
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Young, wskazuj na powodzenie przedsi wzi cia.39 Jednak mimo omówionych
licznych korzy ci, wprowadzenie e-recept niesie za sob pewn trudno natury
inwestycyjnej. Wymaga bowiem wyposa enia gabinetów lekarskich w komputer z
dost pem do Internetu. Niestety do 2006 roku nie wypracowano ze rodowiskiem
lekarskim akceptowalnego pomysłu na pozyskania funduszy na tak inwestycj .
Sam NFZ nie jest w stanie zainwestowa wystarczaj cych rodków w wyposa enie
szpitali, przychodni i pozostałych punktów opieki medycznej. Absurdem byłoby
równie postawienie obligatoryjnego wymogu wyposa enia gabinetów prywatnych
w sprz t IT sfinansowany przez lekarza. Kosztochłonnym elementem
uruchomienia systemu e-recept jest równie wydanie ka demu pacjentowi
elektronicznej karty ubezpieczenia, b d cej identyfikatorem pacjenta oraz
no nikiem danych dotycz cych historii choroby, za ywanych leków oraz
no nikiem danych recepty elektronicznej. Tak wi c mimo planowanego na 2007
rok wdro enia Rejestru Usług Medycznych (RUM) i jednoczesnego wprowadzenia
elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego trudno zachowa optymizm
wskazuj cy na płynne wdro enie systemu w całym kraju, którego skutków
finansowego obci enia nie ponosiliby ani pacjenci, ani lekarze. Niezale nie jakie
rozwi zanie przyjmie NFZ nale y przyzna , e e-recepty doskonale wpisałyby si
w rozwój działalno ci aptek internetowych, których we wrze niu 2006 roku było
około 70, czyli dwa razy wi cej, ni w roku 2005. Pierwsza w Polsce i zarazem
najwi ksza internetowa apteka DomZdrowia.pl realizowała miesi cznie kilka
tysi cy zamówie , których roczna warto kilkukrotnie przekraczała redni
przychodu tradycyjnych aptek, wynosz c około 1,6 mln zł rocznie.40 Farmaceuci
obawiaj c si odebrania cz ci rynku wartego około 14 mld zł41, intensywnie
sprzeciwili si działalno ci e-aptek, podpieraj c sprzeciw potrzeb zapewnienia
pacjentom bezpiecze stwa i ochrony przed dystrybucj leków podrobionych lub
sfałszowanych. Argumenty dotyczyły równie zapewnienia odpowiednich
warunków przechowywania leków podczas transportu. Pomimo, e przyzwolenie
na działalno
e-aptek rozwin łaby rozwi zania technologiczne zwi zane z
bezpiecze stwem prowadzenia transakcji w sieci oraz zyskałyby na tym projekty
maj ce na celu wypracowanie standardów obsługi i wdro enia elektronicznej
recepty, informatyzacji bada lekarskich, gabinetów medycznych oraz cały szereg
powi zanych rozwi za i usług w bran y medycznej, plany Ministerstwa Zdrowia
dotycz ce umo liwienia handlu lekami przez Internet sejm ostatecznie odrzucił.
39

Mi czy ski P., Domaszewicz Zb., NFZ ..., op.cit., str. 21
Cabaj J., Handel lekami w Internecie b dzie wreszcie legalny, Rzeczpospolita nr 217, dod.
Ekonomia i rynek, str. 1, 16-17.09.2006
41
Kozi ska K., Sprawa handlu lekami przez Internet trafi do s du, Gazeta Prawna nr 120, str.7,
22.06.2006
40

68

Społecze stwo informacyjne

Zignorował tym samym stanowisko Urz du Komitetu Integracji Europejskiej,
który na podstawie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo ci z
11.12.2003 r. (sygn.C-322/01)42 ostrzegał, e utrzymanie w Polsce zakazu
sprzeda y leków przez Internet byłoby niezgodne z prawem europejskim.43
Blokuj c mo liwo sprzeda y leków przez Internet, Polska cofn ła si na drodze
rozwoju nowoczesnego społecze stwa informacyjnego. Polscy przedsi biorcy nie
zaprzestan sprzeda y leków z powodu zmian ustawowych. Zaczn jedynie
zakłada internetowe apteki w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Holandii, gdzie
tego rodzaju działalno jest zupełnie legalna.44 My l c o mo liwo ciach rozwoju
polskiego społecze stwa informacyjnego trzeba zachowa nadziej , e Polska nie
pozostanie ostatnim krajem Europy, sprzedaj cym leki wył cznie w tradycyjny
sposób.
W 2006 roku na polskim rynku, poza ograniczon mo liwo ci zakupu leków
przez Internet, niewiele było dost pnych w sieci usług medycznych lub quasi
medycznych. St d te pomimo deklarowanej przez prawie co drugiego internaut
(43,4%) ch ci korzystania z tego rodzaju usług, jedynie 1,6% internautów
wskazało, e z usług medycznych dost pnych w sieci skorzystało. (wykres B1.5-1).
Wykres B1.5-1. Zamawianie przez Internet publicznych usług zdrowotnych w 2006 r.
W odniesieniu do osób korzy staj cy ch
z Intenretu w I kw. 2006 r. (11,8 mln)

43,4%
50%
40%

25,1%

30%
20%

1,6%

10%
0%
zamawiały przez Internet

chciały by zamawia

nie s zainteresowane

ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006
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Najwi ksz potrzeb korzystania z usług medycznych wykazywali internauci w
wieku 25-34 lat, (51,9% przypadków). Drug grup o zbli onych preferencjach,
byli internauci w wieku 35-44 lat, którzy w 49% przypadków zgłaszali takie
potrzeby. Najmniej zainteresowania korzystaniem z usług medycznych przez
Internet wykazywały osoby najmłodsze - w wieku 16-24, czyli osoby z natury
maj ce stosunkowo niskie potrzebach korzystania z jakichkolwiek usług
medycznych. Niewielkie zainteresowanie wykazywały równie osoby z ostatniego
rozpatrywanego progu wiekowego 65-74 lat, dla którego co czwarty respondent
(28,1%) wykazywał ch korzystania z usług medycznych przez Internet. Grupuj c
internautów według posiadanego wykształcenia, aktywno ci zawodowej oraz
miejsca zamieszkania mo na było dostrzec tendencj wskazuj c na wi ksze
zainteresowanie dost pno ci usług medycznych w sieci w ród osób z wy szym
wykształceniem (45,9%), w ród osób aktywnych zawodowo – zarówno pracuj cy
na własny rachunek (51,2%), jak i pracowników najemnych (49,7%) oraz w ród
mieszka ców du ych miast (52,3%).

B1.6. E-learning
W 2006 roku w USA 75% wy szych uczelni umo liwiało korzystanie z form
nauczania na odległo . W tym czasie Polsce zaledwie co dwudziesta uczelnia
(5%) prowadziła studia lub zaj cia przez Internet. Aby przyspieszy rozwój tej
formy kształcenia uczelnie powołały stowarzyszenie e-learningu akademickiego,
skupiaj ce ekspertów z kilkunastu o rodków zainteresowanych t form edukacji.
Zadaniem stowarzyszenia jest przygotowanie standardów i promowanie dobrych
wzorców prowadzenia e-learningu, a tym samym wspieranie wysokiej jako
polskich e-studiów. Niestety rozwój polskiego e-learningu uczelnianego nie był
wspierany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego, które w 2006 roku
opracowało projekt ustawy, w której dopu ciło mo liwo prowadzenia zaj przez
Internet, co najwy ej w granicach 70% ram programowych. Próg ten według Rady
Głównej Szkolnictwa Wy szego b dzie zbyt niski, gdy powinien wynosi co
najmniej 85%. Dopiero wówczas działalno polskich uczelni w zakresie studiów
na odległo b dzie konkurencyjna do działalno ci uczelni innych krajów.45
Drugim ograniczeniem zaproponowanym w projekcie, była konieczno
przeprowadzania egzaminów na terenie uczelni. Ten zapis przekłada si
bezpo rednio na koszty ponoszone przez studentów w trakcie trwania nauki, gdy
45

Góra J., Szkolnictwo wy sze, projekt rozporz dzenia o warunkach kształcenia na odległo , Gazeta
Prawna nr 213, str. 12, 02.11.2006
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przy takim zapisie wszyscy studenci, nawet zagraniczni, musz w czasie
egzaminów odwiedzi uczelni . Brak tego ograniczenie pozwalałby uczelni na czas
egzaminów oddelegowa egzaminatora do innego miasta, czy pa stwa co w
rachunku ekonomicznym i organizacyjnym byłoby korzystniejsze zarówno dla
uczelni, jak i dla studentów.46 W przypadku polskich uczelni taki zapis dotkn łby
du ej, bo 20% grupy aktualnych studentów studiów e-learningowych,47 dla których
koszt studiowania na odległo jest wysoki i niejednokrotnie zbli ony do kosztu
studiów zaocznych. Przykłady kierunków studiów wraz z cenami zostały
przedstawione w tabeli B1.6-1. W 2006 w rozwoju studiów prowadzonych w
trybie zdalnego nauczania, przeszkod wi ksz od projektu ustawy Ministerstwa,
było niskie uznanie kwalifikacji absolwentów e-studiów przez polskich
pracodawców. Spora nieufno w stosunku do absolwentów powodowała, e ta
forma kształcenia traktowana była raczej jako wła ciwa dla dokształcania i
zdobywania dodatkowej, a nie podstawowej wiedzy. Z tego powodu w 2006 roku
pod wzgl dem atrakcyjno ci absolwenta na rynku pracy, studia e-learningowe nie
były w stanie konkurowa z tradycyjn form studiów dziennych.
Jedn z form e-learningu jest dokształcanie poprzez samodzielne poszukiwanie
wiadomo ci w Internecie. Cz sto wykorzystywane s do tego zasoby
elektronicznych bibliotek cyfrowych, dost pnych i rozwijanych równie w Polsce.
Dwutysi czny szósty rok zaowocował powstaniem polskiej Cyfrowej Biblioteki
Narodowej Polona, uruchomionej pod adresem www.polona.pl.48 CBNP ju stała
si cz ci platformy biblioteki europejskiej http://libraries.theeuropeanlibrary.org,
dzi ki czemu mo liwe było pobieranie informacji ze wszystkich bibliotek
narodowych wł czonych do wspólnego programu. W kwietniu 2006 roku powstał
równie powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespół ds.
digitalizacji zbiorów. Jego zadaniem jest opracowanie dla polskich bibliotek
cyfrowych wspólnego formatu archiwizowanych danych.49
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Tabela B1.6-1. Przykłady polskich uczelni realizuj cych studia
w trybie zdalnego nauczania.
lp.

1
2

3

Uczelnia

Opis studiów

Akademia Polonijna
w Cz stochowie
Wy sza Szkoła National Luois
University
w Nowym S czu
Polsko-Japo ska Wy sza
Szkoła Technik Komuterow.
w Warszawie

studia magisterskie
na kierunku ekonomia
uzupełniaj ce studia
magisterskie na kierunku
zarz dzanie i marketing
studia in ynierskie
i magisterskie
na kierunku informatyka
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Change in Poland
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motywacji, epigrafika Majów)
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Wpisowe
/czesne

600 zł
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3500 zł/semestr
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390 zł
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350 zł
250 zł/miesi c
0 zł
4000 zł/rok
6000 zł – koszt
całkowity
6000 zł – koszt
całkowity
0 zł
600 zł/ semestr
0 zł
3800 zł/ semestr

3800 zł – koszt
całkowity
4500 zł – koszt
całkowity
do 500 zł

ródło: Filipiuk J., Poklikaj z wykładowc , Rzeczpospolita nr 300 z 27.12.2006 r., dod.
Moja kariera, str. 3
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Zeszły rok przyniósł tak e pomysł wykorzystania e-learningu na niewielk
skal zwi zan z udzielaniem korepetycji. Osoby fizyczne udzielały lekcji na
odległo
przy wykorzystaniu wirtualnych tablic dost pnych w Internecie.
Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie spotykali si na wybranej stronie WWW,
gdzie prowadzone były zaj cia, oszcz dzaj c tym samym czas na dojazdy.
Nauczyciele korzystali na takim rozwi zaniu mog c lepiej wykorzysta wolny czas
i prowadzi zaj cia niezale nie od miejsca, w którym w danym momencie si
znajdowali. Uczniowie z kolei mogli korzysta z lekcji nie wychodz c z domu, co
było szczególnie wa ne, gdy lekcje odbywały si godzinach wieczornych.

B1.7. Edukacja informatyczna
B1.7.1. Umiej tno

korzystania z komputera

Przeprowadzone przez GUS badania wykazały, w kwietniu 2006 roku w Polsce
mieszkało 16,9 mln osób kiedykolwiek korzystaj cych z komputera. W stosunku
do 29,4 mln Polaków w wieku 16-74 lat daje to wska nik w wysoko ci 57,6%. W
pierwszym kwartale 2006 roku z komputerów korzystało 14,2 mln osób, czyli
48,1% Polaków w wieku 16-74 lat. Jest to wi cej w stosunku do roku
poprzedniego o 7,8%. Dodatkowo 4,3% osób pracowało z wykorzystaniem
komputera w czasie 4-12 miesi cy poprzedzaj cych badanie, a kolejnych 5,1%
przed tym czasem. Najwi cej badanych osób obsługuj cych komputer posiadało
podstawowe umiej tno ci kopiowania i przenoszenia plików (78,5%). Rok
wcze niej takie umiej tno ci posiadało 72,9% osób (wykres B1.7-1). Wi kszy
zakres umiej tno ci obejmuj cy dodatkowo stosowanie funkcji matematycznych
podczas oblicze wykonywanych w arkuszu kalkulacyjnym wykazało 41,5% osób,
natomiast instalowanie nowych urz dze potrafiło wykona 38,4% osób
kiedykolwiek pracuj cych na komputerze. Ró nice w odpowiedziach na
poszczególne pytania wskazuj pozytywn tendencj wzrostu umiej tno ci obsługi
komputerów. Najwi ksze przyrosty mo na zauwa y w zakresie podstawowej
obsługi. Zaawansowane umiej tno ci wzrastały du o wolniej, by w przypadku
umiej tno ci pisania programów komputerowych zatrzyma si na poziomie z
zeszłego roku wynosz cym 9,3%.
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Wykres B1.7-1. Czynno ci wykonywane podczas pracy z komputerem
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Badania nie wykazały istotnych ró nic pomi dzy grup kobiet, a grup
m czyzn w zakresie umiej tno ci korzystania z podstawowych funkcji, takich jak
kopiowanie plików, u ywanie polece kopiowania i wklejania oraz wykorzystania
arkuszy kalkulacyjnych. Dysproporcje wyst powały w przypadku funkcji bardziej
zaawansowanych, takich jak kompresowanie plików, któr to czynno
wykonywało 36,4% m czyzn i 23,9% kobiet. Du a ró nica wyst powała równie
w umiej tno ciach instalowania nowych urz dze (48,7% do 28,2%) oraz w
przypadku umiej tno ci oprogramowania komputera (12,4% do 6,3%).
Ró nice wyst powały równie w zale no ci od posiadanego wykształcenia.
Ka d z omawianych umiej tno ci najcz ciej posiadały osoby z wykształceniem
wy szym, nast pnie podstawowym i rednim (wykres B1.7-2). Taki rozkład cz sto
powtarza si w prowadzonych badaniach zwi zanych z rozwojem społecze stwa
informacyjnego i jest wynikiem prowadzonej w szkołach edukacji informatycznej,
przez co, osoby z wykształceniem podstawowym, czyli najcz ciej młodzie
ucz ca si zdobyła umiej tno ci w szkole (wykres B1.7-10). Osoby z wy szym
wykształceniem mogły zdoby umiej tno ci podczas cyklu kształcenia lub
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dokształcały si na szkoleniach organizowanych przez zakłady pracy (wykres
B1.7-11). Osoby z wykształceniem rednim rzadziej odczuwały potrzeb rozwoju
własnych umiej tno ci - st d w tej grupie wiele wska ników opisuj cych kontakty
z działaniami w sferze informatyki s najrzadsze.
Wykres B1.7-2. Czynno ci wykonywane podczas pracy z komputerem
wg poziomu wykształcenia
84,2%
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Wyra ne ró nice w warto ciach wska ników umiej tno ci informatycznych,
wida było równie przy podziale osób badanych ze wzgl du na miejsca
zamieszkania. Podobnie jak przed rokiem, mieszka cy du ych miast wykazywali
poszczególne umiej tno ci korzystania z komputerów cz ciej ni mieszka cy
miast redniej wielko ci lub wsi (wykres B1.7-3). Ró nice zwi kszały si wraz ze
wzrostem zaawansowania umiej tno ci, przy czym zawsze najwi kszy dystans
utrzymywany był pomi dzy grup mieszka ców du ych miejscowo ci, czyli
licz cych powy ej 100 tys. mieszka ców, a mieszka cami miast o wielko ci do
100 tys. mieszka ców. Ró nice w posiadanych umiej tno ciach mieszka ców
rednich miast i mieszka ców wsi równie wyst powały, jednak nie były tak
znaczne.
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Wykres B1.7-3. Czynno ci wykonywane podczas pracy z komputerem
wg miejsca zamieszkania
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

B1.7.2. Umiej tno

korzystania z Internetu

Ogólna liczba internautów osi gn ła w kwietniu 2006 roku liczno 14,1 mln
osób. Zakres wykonywanych przez t grup czynno ci zwi zanych z korzystaniem
z Internetu był bardzo zró nicowany. Najwi cej, bo 91,4% internautów u ywało
wyszukiwarek internetowych, 63,2% internautów korzystało z sieci, by wysyła
e-maile wraz z zał cznikami, a udział w czatach i grupach dyskusyjnych
deklarowało prawie 47,9% (wykres B1.7-4). Rozpatruj c czynno ci wykonywane
podczas korzystania z Internetu w zale no ci od wieku internauty mo na dostrzec,
e osoby młodsze cz ciej wykazywały dowoln wskazan czynno ni osoby
starsze. Najwi ksze rozpi to ci w realizacjach dowolnej wskazanej czynno ci
pomi dzy najmłodszymi i najstarszymi internautami (grupy 16-24 lat i 65-74 lat),
wyst powały w przypadku udziału w czatach i grupach dyskusyjnych (ró nica 50,9
punktu procentowego), wykorzystania programów do wymiany plików
muzycznych (ró nica 40,6 punktu procentowego) oraz w przypadku wysyłanie
emaili wraz z zał cznikami, gdzie ró nica wyniosła 33 punkty procentowege.
Najmniejsze ró nice wyst piły przy korzystaniu z telefonii internetowej oraz przy
wykorzystania wyszukiwarek internetowych. Wynosiły one odpowiednio 4,5 oraz
5,8 punktu procentowego.
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Wykres B1.7-4. Czynno ci wykonywane podczas korzystania z Internetu
w zale no ci od płci internauty
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Na wykresie B1.7-5 przedstawione zostały wyniki czynno ci wykonywanych
przez osoby korzystaj ce z Internetu, w dowolnym czasie, w zale no ci od
zdobytego wykształcenia. Badania wykazały, e w stosunku do zeszłego roku
wyst piły pewne zmiany w stopniu wykonywania poszczególnych czynno ci w
Internecie. Internauci z wykształceniem wy szym cz ciej korzystali z
wyszukiwarek (96,3%) ni w poprzednim roku (92%). W ród osób z
wykształceniem rednim i ni szym od redniego struktura pozostała niezmieniona.
W przypadku udziału w czatach i grupach dyskusyjnych przez osoby z
wykształceniem wy szym, zanotowany został wzrost o 8,6 punktu procentowego.
Ró nice w przypadku osób bez wy szego wykształcenia były nieznaczne i mie ciły
si w granicach bł du statystycznego. Du y wzrost zanotowany został w
przypadku korzystania z oprogramowania do wymiany plików muzycznych i
filmowych przez internautów w ka dej grupie posiadanego wykształcenia. W ród
osób kiedykolwiek korzystaj cych z Internetu, posiadaj cych wykształcenie
podstawowe, wzrost ten wyniósł 11 punktów procentowych, dla osób z
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wykształceniem rednim, wzrost wyniósł 4,4 punktu procentowego, natomiast dla
osób z wykształceniem wy szym, wzrost wyniósł 7,3 punktu procentowego.
Wysokie przyrosty zanotowano równie w korzystaniu z telefonii internetowej i
wynosiły one dla grupy osób z wykształceniem podstawowym, rednim i wy szym
odpowiednio 7,4; 7,3 i 13 punktu procentowego.
Wykres B1.7-5. Czynno ci wykonywane podczas korzystania z Internetu
wg poziomu wykształcenia
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

B1.7.3. Udział w szkoleniach informatycznych
Post p techniczny i technologiczny oraz potrzeba szybkiego komunikowania
si determinuj konieczno stałego doskonalenia w zakresie obsługi programów
komputerowych. Dobrze wykształceni i wyszkoleni pracownicy stwarzaj wi ksz
szans firmie na pokonanie konkurencji i uzyskania lepszych wyników
ekonomicznych. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu wiedzy wymagało
ustawicznego kształcenia pracowników. Z bada GUS-u wynika, e Polacy szkolili
si w podobnym stopniu co rok wcze niej. W czasie ostatnich 3 miesi cy
poprzedzaj cych badanie w szkoleniach informatycznych wzi ło 8,3% osób
(wykres B1.7-6), a w okresie od 3 do 12 miesi cy szkolonych było 4,4% osób.
Powy ej jednego roku przed badaniem w szkoleniach wzi ło udział 19,3% osób.
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Wykres B1.7-6. Udział w szkoleniach informatycznych
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Jak mo na było przypuszcza , starsze osoby brały udział w szkoleniach
informatycznych rzadziej ni osoby młode. Wykres B1.7-7 obrazuje tendencj
spadkow w szkoleniach informatycznych u coraz starszych grup wiekowych.
Najwi cej osób korzystaj cych ze szkole (70,3%) było w przedziale wiekowym
16-24 lat, a najmniej, bo 3,2% miało 65 lub wi cej lat. Podobne wyniki mo na było
zaobserwowa rok wcze niej. Ró niły si niewielkim, gdy o około 2 punkty
procentowe rzadszym uczestnictwem w szkoleniach w ród osób poszczególnych
grup wiekowych, pomi dzy 16 i 44 rokiem ycia.
Wyniki bada uczestnictwa w szkoleniach informatycznych, w ród ró nych
grup aktywno ci zawodowej przedstawia wykres B1.7-8. W ostatnich trzech
miesi cach poprzedzaj cych badania najwi ksz grup szkol cych si stanowili
studenci i uczniowie (46%), na drugim miejscu byli pracownicy najemni (4,6%).
W pozostałych grupach udział szkol cych si w ostatnich trzech miesi cach nie
przekraczał 1%. Do grup tych zaliczali si bezrobotni (0,8%), emeryci i renci ci
(0,3%) oraz osoby pracuj ce na własny rachunek (0,6%).
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Wykres B1.7-7. Udział w szkoleniach informatycznych osób w poszczególnych grupach
wiekowych, niezale nie od terminu udziału w szkoleniu,
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W szkoleniach przeprowadzanych wcze niej ni trzy lata od daty bada ,
sytuacja była bardziej wyrównana. Dla najcz ciej szkolonej w tym czasie grupy,
jak byli pracownicy najemni, wska nik wyniósł 19,6%, natomiast dla grupy
uczniów i studentów 6,3%. W porównaniu z rokiem poprzednim, rozkład był
zbli ony we wszystkich grupach aktywno ci zawodowej. Z przeprowadzonych
bada wynika równie , e tylko 2,8% bezrobotnych wzi ło udział w szkoleniach w
okresie ostatnich 12 miesi cy pomimo, e dysponowali wolnym czasem i byli
silnie zmotywowani do poszukiwania pracy, a ze szkole mogli korzysta
nieodpłatnie. Wynik ten stawia pod znakiem zapytania szczero
ch ci
bezrobotnych do znalezienia pracy, skoro nie podejmuj trudu, by skorzysta z
mo liwo ci bezpłatnego zwi kszania własnych umiej tno ci.
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Wykres B1.7-8. Udział w szkoleniach informatycznych
poszczególnych grup aktywno ci zawodowej
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B1.7.4. Metody zdobywania umiej tno ci informatycznych
W 2006 roku, podobnie jak i w latach poprzednich dla osób kiedykolwiek
korzystaj cych z komputerów lub z Internetu najwi ksze znaczenie dla własnego
rozwoju miała samodzielna praca (57,5% - wykres B1.7-9) lub praca wspomagana
pomoc krewnych, przyjaciół i znajomych (56,3%). Nast pnym w kolejno ci był
system edukacji (42% - wykres B1.7-10) oraz szkolenia zawodowe organizowane
przez pracodawc (13% - wykres B1.7-11).
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Wykres B1.7-9. Zdobywanie umiej tno ci w dziedzinie informatyki
poprzez samodzieln praktyk
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Dla ka dej grupy osób wydzielonej ze wzgl du na miejsca zamieszkania,
aktywno zawodow oraz posiadane wykształcenie - grupami o najwi kszej
samodzielno ci w procesie zdobywania wiedzy i umiej tno ci IT były osoby
posiadaj ce wy sze wykształcenie (70,8%), uczniowie i studenci (66,9%) oraz
mieszka cy du ych miast (65,6%) – wykres B1.7-9. Z kolei poprzez system
edukacji umiej tno ci zdobywało 89,6% uczniów i studentów, 78,6% osób z
wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym oraz 46% mieszka ców wsi, którzy
korzystali w yciu z komputerów lub Internetu (wykres B1.7-10).
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Wykres B1.7-10. Zdobywanie umiej tno ci w dziedzinie informatyki
poprzez system edukacji
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych, GUS 2006

Do podwy szenia umiej tno ci w zakresie IT, poza samodzieln nauk oraz
systemem edukacji, przyczyniły si równie zakłady pracy. Prowadziły one kursy
zawodowe w dziedzinie informatyki dla swoich pracowników. Z bada GUS-u
wynika, e z tej formy zdobywania umiej tno ci najcz ciej korzystały osoby z
wykształceniem wy szym (27,2%), pracownicy najemni (21,1%) oraz mieszka cy
du ych miast (17,4%). Jak mo na było przewidzie uczniowie i studenci oraz
osoby bez wykształcenia, czyli najcz ciej osoby ucz ce si , prawie nie
wyst powały w ród osób zdobywaj cych umiej tno ci informatyczne dzi ki
kursom organizowanym przez zakłady pracy (wykres B1.7-11).
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Wykres B1.7-11. Zdobywanie umiej tno ci w dziedzinie informatyki
na kursach zawodowych organizowanych przez zakłady pracy
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B1.8. Podsumowanie - kierunki i bariery rozwoju Internetu
w ród obywateli
W przeci gu ostatniego roku przybyło 2,5 mln gospodarstw domowych
podł czonych do Internetu oraz 1,4 mln internautów. Oznacza to stabilne, cho nie
szybkie tempo wzrostu. Najwi kszy przyrost w zeszłym roku notowała Litwa, w
której liczba internautów podwoiła si (przyrost o 119%) oraz Czechy, w
przypadku których przyrost wyniósł 53%. W Polsce liczba przył czy domowego
Internetu wzrosła o 20% i była porównywalna z wynikiem Finlandii (20%), Estonii
(18%) oraz Słowacji (17%). O połow wolniej gospodarstwa domowe
zaopatrywały si w komputery stacjonarne. Wzrost wynosił 9,3%. Takie tempo nie
rokowało nadziei na zdobycie przez Polsk pozycji lidera w rankingu wyposa enia
gospodarstw domowych w sprz t IT. W tej dziedzinie przodowała Szwecja, w
której 9 na 10 gospodarstw posiadało w domu komputer. Z powodu niewielkiej
nasycenia polskiego społecze stwa sprz tem IT, mo na przewidywa , e wydłu y
si czas potrzebny na akceptacj i asymilacj nowych postaw zwi zanych z
samodzielnym zdobywaniem wiedzy poprzez zdalne nauczanie (e-learning),
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wykorzystanie systemów transakcyjnych (internetowe sklepy lub aukcje), czy
korzystania z usług administracji publicznej. Aby poprawi sytuacj potrzebny
byłby rz dowy program ułatwiaj cy zakup komputera przez osoby prywatne. Taka
inwestycja w polskie społecze stwo niechybnie zwróciłaby si , chocia by poprzez
obni enie kosztów administracji pa stwa oraz przyspieszenie realizacji
podejmowanych wielorakich działa w e-gospodarce, przez osoby prywatne,
przedsi biorstwa i administracj .
Bez potrzeby wsparcia rz du w ostatnich latach szybko wzrastały
przedsi wzi cia komercyjne lub hobbystyczne wynikaj ce z codziennych potrzeb.
Rozwijały si sklepy internetowe, których pod koniec roku 2006 było niemniej ni
3200, podwoiła si liczba internautów (2,3 mln) kupuj cych na aukcjach
internetowych50. Szybko rozwijały si równie usługi zawierania umów
ubezpieczenia przez Internet oraz usługi e-bankowo ci. W zeszłym roku przybyło
a 55,1% internautów korzystaj cych z bankowo ci on-line, czyli 0,96 mln osób.
Niestety usługi urz dów administracji publicznej rozwijały si w tempie daleko
odbiegaj cym od potrzeb obywateli oraz od ich optymistycznego nastawienia do
uproszczania realizacji spraw urz dowych poprzez usługi wiadczone on-line. W
2006 roku, co drugi internauta (43,7%) deklarował ch korzystania z usług
administracji publicznej przez Internet. Jednak poza mo liwo ci pobierania
druków z Internetu, niewiele wi cej działa był w stanie samodzielnie zrealizowa .
St d zaledwie kilka na sto osób deklarowało rzeczywiste skorzystanie z usług eadministracji. Trudno jest zrozumie powody powolnego rozwoju elektronicznych
usług administracji publicznej. Motywacja ze strony rz du powinna by du a,
opieraj ca si zarówno o argumenty dobra społecznego, post pu cywilizacyjnego
oraz rachunku ekonomicznego. Jak wylicza prof. dr hab. in . Wojciech Cellary z
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, rezygnacja z tradycyjnego systemu obiegu i
archiwizacji dokumentów na rzecz formy elektronicznej, mogłaby przynie
sumaryczne oszcz dno ci w administracji, przedsi biorstwach i u obywateli rz du
120 mln zł w przeci gu 5 lat. Warto ta, wynikałaby wył cznie z oszcz dno ci
zakupu papieru potrzebnego na druki do rozliczenie podatku od dochodów
osobistych. Kolejne działania zwi zane z rozliczeniami innych podatków oraz
pozostałej działalno ci wymagaj cej obecnie papierowego obiegu dokumentów,
przyniosłyby kolejne oszcz dno ci.51 St d konieczne jest wspieranie obywateli w
wykorzystaniu nowoczesnych technologii, zakupie sprz tu oraz poło enie
szczególnego nacisku na umo liwianie realizacji procesów z wykorzystaniem
Internetu, szczególnie w zakresie e-biznesu i e-administracji.
50
51

Z.Z., Kolejny ..., op. cit. str. 5
Cellary W., Po co nam informatyzacja pa stwa, Gazeta Wyborcza nr 85, str. 32, 10.04.2006
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B2. E-biznes
B2.1. Rynek B2B
W 2006 roku min ła 2 rocznica wst pienia Polski w struktury Unii
Europejskiej oznaczaj ce wspólne ramy prawne i gospodarcze, kierunki
rozwojowe ale i wspólny konkurencyjny rynek. Dokumenty kierunkowe Unii
Europejskiej wskazuj jasno, e przyszło ci to konkurencyjna, innowacyjna
gospodarka oparta na wiedzy i społecze stwie informacyjnym. Osi gni ciu
stawianych celów sprzyja szereg konkretnych działa w postaci kolejnych edycji
ró nych programów badawczo-rozwojowych wspieranych zarówno z funduszy
Unii jak i konkretnych pa stw członkowskich.
W Polsce mimo jeszcze niewielkiego sta u w gronie wysokorozwini tych
pa stw Europy widoczne s zmiany, które przyczyniaj si do budowy
społecze stwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej. Dzi ki sprawnemu
systemowi monitoringu, opartemu o statystyk publiczn realizowan przez GUS
oraz inne instytucje badawcze, mo emy owe zmiany obserwowa a odpowiednie
instytucje mog trafniej ocenia sytuacj i podejmowa odpowiednie działania
stymuluj co-koryguj ce. Co wi cej, wł czaj c si w europejski system
statystyczny wzbogacamy si o wiedz i wła ciwy punkt odniesienia jakim s inne
pa stwa Europy.
I tak po badaniach przeprowadzonych w 2006 roku wiemy, e w Polsce:
• 93 % przedsi biorstw wykorzystuje w swoich działaniach komputery;
• ro nie liczba osób, głównie zatrudnionych w du ych przedsi biorstwach,
pracuj cych w systemie telepracy;
• nast pił dynamiczny wzrost wykorzystywania przez firmy urz dze
bezprzewodowych do budowy sieci LAN;
• 89 % przedsi biorstw ma dost p do Internetu;
• 27 % firm wykorzystuj cych komputery realizuje zakupy online52;
• 11 % firm wykorzystuj cych komputery realizuje sprzeda online53.

52
53

przez Internet lub inne sieci
przez Internet lub inne sieci
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W dalszej cz ci rozdziału przedstawiono nie tylko bli szy kontekst
powy szych wska ników (np. wielko
przedsi biorstwa, uj cie bran owe,
geograficzne, i inne) oraz cały szereg danych z ró nych obszarów nie
pozostaj cych bez wpływu na zachowania business-to-business (B2B ).
Ze wzgl du na fakt, i aspiracj gospodarki UE jest sprostanie konkurencji
dyktowanej przez wiatowe mocarstwa ekonomiczne głównie Stany Zjednoczone,
Japoni , Chiny itd. warto przytoczy jako punkt odniesienia wyniki notowane po
stronie handlu elektronicznego w USA za 2006 r. I tak podobnie jak rok wcze niej
zanotowano dalszy wzrost (o 23,5%) sprzeda y e-commerce osi gaj c kwotowo
warto 109 mld $ (w 2003 roku było to 55 mld $). Stanowiło to 2,8% (2,4% w
2005 r.) całkowitej warto ci sprzeda y detalicznej w 2006 r., która w tym samym
okresie wzrosła o 5,8%54
Prezentowane dane statystyczne pochodz z wielu ródeł i s owocem bada
prowadzonych zarówno przez ustawowe słu by statystyczne jak i niezale ne
o rodki badawcze.
1. Podstawowe ródło danych stanowiły wyniki bada przeprowadzonych
przez Główny Urz d Statystyczny w 2006 roku, którym poddano 75352
przedsi biorstwa ró nej wielko ci i bran . Badania prowadzone zostały w
kwietniu 2006 roku metod ankietow według metodologii ci le
zharmonizowanej z wymogami Unii Europejskiej. Badaniem obj te zostały
jednostki gospodarze55 prowadz ce działalno zaklasyfikowan według
Polskiej Klasyfikacji Działalno ci do sekcji C, D, E, F, G, H, I, K i O,
których liczba pracuj cych wynosi nie mniej ni 10. Konstrukcja pyta
zawartych w arkuszach sprawozdawczych pozwoliła na uzyskanie
informacji zarówno w kontek cie wielko ci przedsi biorstwa jak i rodzaju
działalno ci.
2. Dla zobrazowania pozycji Polski w odniesieniu do innych pa stw Unii
Europejskiej wykorzystane zostały dane prezentowane przez Eurostat
udost pnione poprzez serwis internetowy http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
3. Jednym z dodatkowych ródeł danych były raporty opracowane przez
Komisj Europejsk , The European e-Business Report 2006/07 edition. A
portrait of e-business in 10 sectors of the EU economy 5th Synthesis
Report of the e-Business W@tch.
54

U.S. Census Bureau “QUARTERLY RETAIL E-COMMERCE SALES 4th QUARTER 2006” http://www.census.gov/mrts/www/data/pdf/06Q4.pdf;
55
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie maj ce osobowo ci prawnej prowadz ce
działalno w formie spółek handlowych, spółek cywilnych, przedsi biorstw pa stwowych,
spółdzielni, oddziałów przedsi biorstw zagranicznych oraz osoby fizyczne
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B2.1.1. Przedsi biorstwa B2B - infrastruktura, technologia i
bezpiecze stwo
Wykorzystanie komputerów
Rzecz oczywist jest, i podstaw do wszelakich zmaga przedsi biorstwa w
wirtualnej rzeczywisto ci jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury technicznej
w postaci komputerów, dost pu do sieci czy oprogramowania. Wyniki trzeciej
edycji bada prowadzonych przez GUS wykazały, e wska nik przedsi biorstw
wykorzystuj cych komputery w swoim działaniu zachowuje si do stabilnie i
wynosi 93%. Nie obserwuje si przy tym znacz cej dynamiki w poszczególnych
grupach odpowiadaj cych wielko ci przedsi biorstwa (Wykres B2.1.1-1). Z
komputerów korzysta w przedsi biorstwach rednio 38% pracowników, z których
28% wykorzystuje komputery z podł czeniem do Internetu.
Wartym zaznaczenia jest fakt, i coraz wi cej osób pracuje w systemie
telepracy. Szczególnie znacz cy wzrost, o ponad 50%, odnotowano w ród du ych
przedsi biorstw(wykres B2.1.1.-2). S to z pewno ci pozytywne zmiany zarówno
po stronie pracodawców (pozwalaj ce m. in. na ograniczenie kosztów pracy) jak i
pracowników (mo liwo
zatrudnienia osób niepełnosprawnych czy osób o
ograniczonych mo liwo ciach mobilnych, np. kobiet wychowuj cych dzieci,
mieszka ców mniejszych i odległych miejscowo ci).
Wykres B2.1.1-1. Korzystanie z komputerów w przedsi biorstwach w Polsce
w latach 2004-06
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2004-2006
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Wykres B2.1.1-2. Korzystanie z komputerów, dost p do Internetu i korzystanie z telepracy
w przedsi biorstwach w latach 2005-06
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2005 i 2006
(wk - wykorzystywanie komputerów; in - posiadanie dost pu do Internetu; tp - zatrudnianie
osób w systemie telepracy)

W 2006 roku zanotowano 50% wzrost w wykorzystywaniu sieci
bezprzewodowych LAN, na co z pewno ci miało wpływ obni anie si cen
urz dze oraz znacznie szybszy czas uruchomienia infrastruktury sieciowej. Jak
mo na si było spodziewa najbardziej tak technologi zainteresowane były firmy
małe (wykres B2.1.1.-3), dla których dynamika wykorzystania tej technologii w
latach 2004-06 wyniosła 400%.
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Wykres B2.1.1-3. Wykorzystanie technologii bezprzewodowych do budowy sieci LAN
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2004-2006

Nadal znaczna cz
przedsi biorstw (95%) korzysta z oprogramowania
„zewn trznego”. Warto jednak zauwa y , i firmy du e znacznie mniej ni w roku
2005 wydaj na wytworzenie własnego oprogramowania ( rednio 145 tys. zł –
67% poziomu z 2005r.), za rednie wydatki firm małych wzrosły o 120% do 46
tys. zł. W ród bran najbardziej aktywnymi były informatyka oraz poczta i
telekomunikacyjna.
Kanały komunikacyjne
W styczniu 2006 r. dost p do Internetu posiadało 89% badanych
przedsi biorstw (Wykres B2.1.1-4), co stanowiło 96% firm korzystaj cych z
komputera. Mo na postawi w tym miejscu tez , i je li przedsi biorstwo korzysta
z komputerów to posiada równie dost p do Internetu. Widoczny lekki trend
wzrostowy zale y od dynamiki absorpcji technologii zwi zanej z Internetem przez
przedsi biorstwa małe, dla których poziom dost pu do Internetu wyniósł 86%.
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Wykres B2.1.1-4. Dost p do sieci Internet
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2004-2006

Tradycyjnie najwy sze wska niki notowane s w bran ach silnie zwi zanych z
nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi a mianowicie: informatyka,
poczta i telekomunikacja, nauka oraz film, wideo, radio i telewizja. Na
przeciwnym biegunie plasuj si takie bran e jak: handel detaliczny (80%) i
produkcja artykułów spo ywczych, napojów i wyrobów tytoniowych, produkcja
wyrobów włókienniczych i odzie y, itd.56 (84%).
Dla porównania w UE dost p do Internetu posiadało w 2006 roku 93%
przedsi biorstw57, co stanowiło niewielki wzrost (o 2 punkty procentowe) w
stosunku do roku 2005 (B2.1.1-5). Polska zaj ła miejsce w ko cowej cz ci
rankingu, trac c do lidera (Finlandia ze wska nikiem 99%) a 10 punktów
procentowych, wyprzedzaj c tylko takie kraje jak Litwa (88%), Cypr (86%),
Portugalia (83%), Łotwa (80%), W gry (80%) i Bułgaria (75%).

56
57

PKD - Podsekcje DA, DB, DC, DD i DE
Dane Eurostat 2006
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Wykres B2.1.1- 5. Dost p przedsi biorstw do Internetu w wybranych krajach Europy
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ródło: Eurostat 2006, http://epp.eurostat.cec.eu.int

Ostatnie lata pokazały, e polepsza si jako ł czy dost pu do Internetu
wykorzystywanych przez firmy. Sukcesywnie zwi ksza si udział ł czy
szerokopasmowych (wzrost z 33% w 2004 r. do 52% w roku 2006) kosztem
wykorzystania modemów analogowych (wykres B2.1.1-6). Jest to trend
zdecydowanie korzystny dla dalszego rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce.
Niestety w 2006 roku nie odnotowano ju tak du ej dynamiki wzrostu w
obszarze wykorzystywania szerokopasmowego dost pu do Internetu, jak w roku
ubiegłym. Powodem tego mógł by brak spektakularnych działa promocyjnomarketingowych po stronie dostawców usług dost powych, które pozwoliłyby na
dalsze obni enie kosztów z tym zwi zanych. W konsekwencji powi kszył si nasz
dystans do innych krajów Unii Europejskiej, w której warto tego wska nika
wyniosła rednio 80% (wykres B2.1.1-8).

92

E-biznes

Wykres B2.1.1-6. Rodzaje poł cze z Internetem w ród przedsi biorstw posiadaj cych
dost p do Internetu
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2004-2006
Wykres B2.1.1-7. Rodzaje poł cze z Internetem wg wielko ci przedsi biorstwa
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Zarówno w UE jak i w Polsce wska nik dost pu szerokopasmowego do
Internetu jest tym wi kszy im wi ksze jest przedsi biorstwo (wykres B2.1.1-8).
Niepokoj ce jest jednak to, i dla polskich redniej wielko ci firm wska nik ten
(wynosz cy 72%) jest ni szy ni dla przedsi biorstw małych w UE (78%).
Wykres B2.1.1- 8. Wykorzystanie ł czy szerokopasmowych w ród przedsi biorstw
maj cych dost p do Internetu w UE
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ródło: Eurostat 2004-2006

Bezpiecze stwo
Badania przeprowadzone w 2006 roku przez GUS pokazały, e ró nego
rodzaju problemy z utrzymaniem bezpiecze stwa miało 28% przedsi biorstw,
które wykorzystywały komputery. Jest to wzrost w stosunku do roku poprzedniego
o 4 punkty procentowe (
Wykres B2.1.1-9). Stymulatorami niekorzystnego kierunku zmian były małe i
rednie firmy, które cz sto „otwieraj si ” na wiat bez odpowiedniej
infrastruktury bezpiecze stwa.
Chocia
odnotowano wzrost
rednich wska ników wykorzystania
podstawowych elementów zabezpiecze takich jak: systemy antywirusowe, zapory
ogniowe czy szyfrowanie poł cze internetowych (wykres B2.1.1- 10), to jednak
wida wyra ne ró nice w ich stosowaniu. Im wi ksze przedsi biorstwo tym
cz ciej korzysta z ro nego rodzaju zabezpiecze (system antywirusowy – du e
(98%), małe (84%); ciany ogniowe - du e (91%), małe (39%); szyfrowanie
poł cze internetowych - du e (42%), małe (12%).
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Wykres B2.1.1-9. Wyst powanie problemów z utrzymaniem bezpiecze stwa w ród
przedsi biorstw wykorzystuj cych komputery
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2004-2006
Wykres B2.1.1-10. Rodzaje stosowanych zabezpiecze przez przedsi biorstwa
wykorzystuj ce komputery
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Wykorzystywane oprogramowanie do obsługi zamówie
W 2006 roku zanotowano dalszy wzrost w obszarze wykorzystywania
oprogramowania wspomagaj cego proces obsługi zamówie (wykres B2.1.1-11).
Warto tego wska nika wyniosła w 27% (55% dla du ych przedsi biorstw i 23 %
dla firm małych). Lekki trend wzrostowy o podobnej dynamice wyst puje
niezale nie od wielko ci przedsi biorstwa.
Wykres B2.1.1-11. Wykorzystywanie systemu do obsługi zamówie w przedsi biorstwach
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2004-2006

Analizuj c sytuacj w układzie bran owym (wykres B2.1.1-12) wida , e
przoduje bran a informatyczna (PKD - Sekcja K: Dział 72) z 44 procentami,
chocia w ród firm zwi zanych ze sprzeda , obsług i napraw pojazdów
samochodowych i motocykli; sprzeda
detaliczn paliw do pojazdów
samochodowych (PKD – Sekcja G Dział 50) osi gni ty został poziom 47%.
Niewiele gorzej prezentowała si w tej kwestii bran a zwi zana z poczt i
telekomunikacj 42% (PKD – Sekcja I Dział 64).
Zdecydowanie gorzej, podobnie jak rok wcze niej,
wypadła bran a
budowlana, dla której tylko 11% przedsi biorstw wykorzystuj cych komputer
korzystało jednocze nie z systemu do obsługi zamówie .
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Wykres B2.1.1-12. Wykorzystywanie systemu obsługi zamówie w przedsi biorstwach
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przedsi biorstwach, GUS 2006

Traktuj c oprogramowanie do obsługi zamówie jako punkt wyj cia do
usprawnienia procesu sprzeda y nie sposób nie zwróci uwagi na naturaln
potrzeb jego integracji z innymi systemami wspomagaj cymi realizacj
podstawowych procesów przedsi biorstwa
(dostawy, produkcj , logistyk ,
fakturowanie, płatno ci, itp.). Z przeprowadzonych bada wynika, e poziom
integracji z systemami wewn trznymi utrzymuje si na podobnym poziomie jak w
latach ubiegłych (wykres B2.1.1-13).
Dalszej deprecjacji uległa natomiast integracja z systemami zewn trznymi,
działaj cymi po stronie dostawców (15%) lub odbiorców (10%). Jest to, jak si
wydaje, korzystny kierunek wiadcz cy o tym, e coraz cz ciej wykorzystuje si
elektroniczn wymian danych pomi dzy partnerami biznesowymi, która oparta
jest o standardy informacyjno-komunikacyjne i nie wymagaj ca integracji
systemów.
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Wykres B2.1.1-13. Integracja systemu obsługi zamówie z innymi systemami w
przedsi biorstwie
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2004-2006

Reguł jest równie , i im wi ksze przedsi biorstwo tym mamy do czynienia z
wi ksz integracj wykorzystywanych aplikacji (wykres B2.1.1-14). Dzieje si to
głównie za spraw
wdra ania zintegrowanych systemów klasy ERP58
ogarniaj cych wiele obszarów wewn trz firmy (planowanie, zaopatrzenie, finanse,
kadry, itd.) staj c si doskonał platform do budowania elektronicznych relacji z
partnerami biznesowymi. Przeprowadzone w 2006 roku badania przez e-Business
W@tch59 wykazały, i z oprogramowania klasy ERP korzystało w europejskiej
przestrzeni gospodarczej60 45% du ych przedsi biorstw, 25% rednich i 16%
małych firm.

58

Enterprise Resource Planning
The European e-Business Report 2006/07 edition, e-Business W@tch January 2007
60
EEA (European Economic Area)
59
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Wykres B2.1.1-14. Integracja systemu obsługi zamówie z innymi systemami wg wielko ci
przedsi biorstwa
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B2.1.2. Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki przez
przedsi biorstwa
Infrastruktur, to oczywi cie fundament, na którym przedsi biorstwa b d
mogły budowa swój własny dom, który stanie si jednym z elementów krajobrazu
o nazwie elektroniczna gospodarka. Oczywistym jest, e im solidniejsze fundament
tym budowla trwalsza daj ca przedsi biorcy wi ksze mo liwo ci w budowaniu
nowych jako ciowo relacji ze swoim otoczeniem biznesowym.
Obraz tych relacji, dla wybranych elementów e-biznesu omówiono w
poni szych podrozdziałach.
Przedsi biorstwo jako odbiorca usług internetowych
Przeprowadzone przez GUS badania pokazały, i nie nast pił jaki
przełomowy moment w obszarze korzystania z usług internetowych. Praktycznie
wszystkie wska niki utrzymuj si na poziomie z roku 2005 notuj c jedynie wzrost
o 7 punktów procentowych dla usług bankowych lub finansowych oraz 6 punktów
procentowych dla monitorowania rynku (Wykres B2.1.2-1).
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Wykres B2.1.2-1. Wykorzystanie Internetu przez przedsi biorstwa
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2004-2006

We wszystkich badanych kategoriach usług zdecydowanie wi ksz aktywno
wykazywały firmy du e (Wykres B2.1.2-12) a najmniejsze ró nice miały miejsce
w obszarze korzystania z usług bankowych i finansowych.
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Wykres B2.1.2-2. Przedsi biorstwo jako odbiorca usług internetowych (stycze 2006)
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W układzie bran owym we wszystkich badanych obszarach prym wiodła
bran a informatyczna (Tabela). Zbli onymi warto ciami mo e poszczyci si
nauka i firmy nale ce do działu poczty i telekomunikacji (skupione w Sekcji I
PKD).
Tabela B2.1.2-1. Kierunki wykorzystania Internetu przez przedsi biorstwa w styczniu 2006
roku w układzie bran owym
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naprawy
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Internet to równie doskonałe medium komunikacyjne dla ustanowienia
trwałych i skutecznych relacji pomi dzy przedsi biorstwami a szeroko rozumian
administracj . Pomimo do ograniczonej oferty ze strony administracji61, która jak
dotychczas ogranicza si głównie do sfery udost pniania informacji (pełnej
transakcji mo na dokona tylko w ramach wymiany dokumentów z ZUS-em) 69%
przedsi biorstw deklarowało, i w 2005 roku było stron w relacjach G2B (wykres
B2.1.2-3). Zdecydowanie wi ksz aktywno ci w tym obszarze wykazywały si
przedsi biorstwa du e a w ród bran dominowały: nauka (94%), telekomunikacja
(81%) i informatyka (77%).

61

Uruchomienie pierwszych usług publicznych w ramach platformy e-PUAP przewidywane jest
w 2008 r.
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Wykres B2.1.2-3. Korzystanie z usług administracji publicznej on-line przez
przedsi biorstwa maj ce dost p do Internetu w 2005 r.
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przedsi biorstwach, GUS 2006

Strony WWW bram dla klientów i partnerów biznesowych
Rok 2006 to dalszy wzrost (o 3 punkty procentowe) posiadania własnych
serwisów WWW. Ta najprostsza forma nawi zania przez przedsi biorstwo relacji z
klientami i partnerami biznesowymi osi gn ła poziom 53%62 (bior c pod uwag
wszystkie badane przedsi biorstwa –Wykres B2.1.2-4). W tym samym czasie
rednia dla UE wyniosła 64% (Wykres B2.1.2-5). Bardziej przekonane, do
korzystania z tego kanału kontaktu, były firmy du e, w ród nich odsetek ten
wyniósł 87% i nie odbiegał znacz co od redniej w UE, gdzie wyniósł 90% (dla
firm małych 47%, w UE 60%).
Główne wykorzystanie stron internetowych, to nadal promocja towarów i usług
(48%) oraz dost p do katalogów wyrobów lub cenników (32%). Warto równie
wskaza , e coraz cz ciej przedsi biorstwa decyduj si na dostarczenie serwisu
posprzeda nego (7% badanych, co stanowiło wzrost o 130% w stosunku do roku
2005).

62

Nie brano w tym miejscu pod uwag funkcjonalno ci zwi zanej bezpo rednio z prowadzeniem
przez Internet sprzeda y lub zakupów, które to zostały poddane odr bnej analizie.
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Wykres B2.1.2-4. Posiadanie przez przedsi biorstwa strony WWW i jej przeznaczenie
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przedsi biorstwach, GUS 2006
Wykres B2.1.2-5. Posiadanie przez przedsi biorstwa strony WWW w UE
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W uj ciu bran owym prym wiodły odpowiednio: informatyka (93%) nauka
(92%), oraz poczta i telekomunikacja (87%) dystansuj c pozostałe bran e z
zamykaj cym ranking handlem detalicznym (tylko 29%)63.
63

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsi biorstwach, GUS 2006
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Zakupy online w relacjach B2B
Badania przeprowadzone przez GUS w 2006 wykazały, e zamówienia drog
elektroniczn w 2005 roku składało 27% przedsi biorstw wykorzystuj cych
komputery (przedsi biorstwa małe - 26%, rednie - 32% i du e – 41%).
Przedsi biorstwa korzystaj przy tym zarówno z Internetu jak i innych sieci (np. z
technologii EDI). Dla 17% z nich warto zakupów online przekroczyła poziom
1% ogólnej warto ci netto zakupów.
W porównaniu do innych krajów europejskich (pomimo wzrostu o 7 punktów
procentowych w stosunku do roku poprzedniego) Polska ci gle znajduje si
poni ej redniej a od takich pa stw jak Irlandia (55%), Wielka Brytania (53%) czy
Norwegia (50%) dzieli nas znaczna ró nica (wykres B2.1.2-6).
Wykres B2.1.2-6. Składanie zamówie online w ci gu ostatniego roku kalendarzowego
w ród przedsi biorstw wykorzystuj cych komputer (dla zakupów online przekraczaj cych
1% warto ci netto zakupów)
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ródło: Eurostat 2006, http://epp.eurostat.cec.eu.int

Zdecydowanie wi kszy odsetek, 26% przedsi biorstw maj cych dost p do
Internetu (Wykres B2.1.2-7), realizował zakupy z wykorzystaniem Internetu
(przyrost w stosunku do roku 2003 o 140%) a niespełna 6% poprzez sieci inne ni
Internet. Warto jednak zauwa y , e dynamika wzrostu w tym drugim przypadku
wyniosła ponad 600% (Wykres B2.1.2-8).
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Wykres B2.1.2-7. Składanie zamówie przez Internet w latach 2003/05 w ród
przedsi biorstw maj cych dost p do Internetu
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2004-2006
Wykres B2.1.2-8. Składanie zamówie przez zewn trzne sieci inne ni Internet w ród firm
wykorzystuj cych komputery
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2005 i 2006

W uj ciu bran owym niekwestionowanym liderem jest informatyka (81%,
wzrost o 10 punktów procentowych). Na dalszych miejscach uplasowała si nauka
(41%) oraz film, wideo, radio, telewizja z 33% (Wykres B2.1.2-9).
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Wykres B2.1.2-9. Składanie zamówie przez Internet w 2005 r. w ród przedsi biorstw
maj cych dost p do Internetu wg przynale no ci bran owej
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2006

Tylko dla 15% przedsi biorstw warto
zakupów realizowanych z
wykorzystaniem Internetu przekroczyła poziom 25% ich warto ci netto zakupów
ogółem (Wykres B2.1.2-10). Poziom ten jest podobny jak rok wcze niej i co
ciekawe im mniejsze przedsi biorstwo tym wy sza warto
zakupów
realizowanych przez Internet.
Wykres B2.1.2-10. Podział przedsi biorstw ze wzgl du na procentowy udział zakupów
przez Internet (x) w ogólnej warto ci netto zakupów w latach 2004/05
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2005 i 2006
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Je li przedsi biorstwo realizuje zakupy online poprzez sieci inne ni Internet to
a w 51% przypadków ich warto przekracza 25% warto ci netto zakupów
(Wykres B2.1.2-11), co jest warto ci mniejsz ni rok wcze niej (60%). Wynika
to prawdopodobnie z faktu, e podmioty rozpoczynaj ce tego typu działanie
stopniowo zwi kszaj swój poziom zaanga owania. Tego typu relacje biznesowe
s budowane głównie wokół du ych firm i stałych relacji pomi dzy dostawcami i
odbiorcami.
Wykres B2.1.2-11. Podział przedsi biorstw ze wzgl du na procentowy udział zakupów
przez sieci inne ni Internet (x) w ogólnej warto ci netto zakupów w 2005 roku
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2006

Sprzeda online w relacjach B2B
W 2005 roku64 nast pił dalszy wzrost zaanga owania przedsi biorstw w
obsług sprzeda y drog elektroniczn . Bez wzgl du na wielko osi gni tych
przychodów ze sprzeda y
online, 11% firm wykorzystuj cych komputer
realizowało sprzeda z wykorzystaniem Internetu lub innych sieci. Poziom
wska nika jest tym wy szy im wi ksze jest przedsi biorstwo (du e – 17%, rednie
– 12%, małe – 10%).
Odnosz c si do całej populacji przedsi biorstw wska nik ten wyniósł 9%
(wzi to pod uwag tylko firmy, których przychody ze sprzeda y online wyniosły
co najmniej 1%), co w odniesieniu do najbardziej rozwini tych krajów
europejskich jest warto ci nisk (Wykres B2.1.2-12) stanowi c zaledwie 60%
redniej dla Unii Europejskiej (UE 25 – 15%).
64

Tam e

108

E-biznes

Wykres B2.1.2-12. Sprzeda online w ród pa stw europejskich
(wzi to pod uwag tylko przedsi biorstwa osi gaj ce co najmniej 1% przychodów z tego
kanału sprzeda y)
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ródło: Eurostat 2006, http://epp.eurostat.cec.eu.int

Popularniejsz form sprzeda y online jest nadal sprzeda przez Internet, z
której skorzystało w 2005 roku 8% firm maj cych dost p do Internetu notuj c tym
samym wzrost o 60% w stosunku do roku poprzedniego (7% - dla badanej
populacji). W zderzeniu z innymi pa stwami europejskimi wida , e jest jeszcze
wiele do zrobienia w tym obszarze chc c osi gn chocia by warto
redni ,
która dla 25 krajów UE wynosi 14% (Wykres B2.1.2-13).
Wykres B2.1.2-13. Sprzeda przez Internet w ród pa stw europejskich
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ródło: Eurostat 2006, http://epp.eurostat.cec.eu.int
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Analizuj c sytuacj ze wzgl du na wielko przedsi biorstwa, podobnie jak dla
zakupów online, wraz z wielko ci firmy ro nie wska nik wykorzystania tego
kanału sprzeda y (Wykres B2.1.2-14).
Wykres B2.1.2-14. Udział przedsi biorstw otrzymuj cych zamówienia przez Internet w
latach 2003/05 w ród firm posiadaj cych dost p do Internetu
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2004-2006

W uj ciu bran owym podobnie jak rok wcze niej zdecydowanie powy ej
redniej wybiły si bran e: hotelarska (26%) i informatyczna (22%)65.
Chocia poziom sprzeda y przez sieci inne ni Internet osi gn ł zaledwie 4%
przedsi biorstw wykorzystuj cych komputer, i był o połow ni szy od warto ci
wska nika sprzeda y przez Internet, to i tak zaznaczył si du dynamik wzrostu
w stosunku do roku poprzedniego (Wykres B2.1.2-15). Patrz c na bran e i liczb
podmiotów zaanga owanych w tego typu sprzeda przodowało tutaj przetwórstwo
przemysłowe (z produkcj art. spo ywczych, napojów i wyr. tytoniowych) oraz
handel (hurtowy i detaliczny).

65
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Wykres B2.1.2-15. Udział przedsi biorstw otrzymuj cych zamówienia przez zewn trzne
sieci inne ni Internet w latach 2004/05 (w ród firm wykorzystuj cych komputer)
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2006

W 2005 roku warto netto sprzeda y online wyniosła 94 mld zł (ok. 6%
przychodów netto ze sprzeda y) i była o blisko 50% wy sza ni w roku
poprzednim. 43% tej kwoty stanowiły przychody ze sprzeda y przez Internet a
ponad 50% wygenerowały przedsi biorstwa du e (Wykres B2.1.2-16).
Przychody uzyskane ze sprzeda y poprzez sieci zewn trzne inne ni Internet
wyniosły 54 mld zł66 i były z reguły pochodn długotrwałych kontraktów mi dzy
partnerami biznesowymi.
W niedalekiej przyszło ci mo na si spodziewa , dzi ki nowelizacji przepisów
o zamówieniach publicznych, wi kszego udziału klientów instytucjonalnych w
generowaniu przychodów po stronie firm ze sprzeda y online poprzez
wyspecjalizowane platformy przetargowe.
Wykres B2.1.2-16. Przychody ze sprzeda y online w 2005 roku
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2006
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Analizuj c ródła przychodów w sprzeda y przez Internet nale y zauwa y , e
rednio w 81% klientami s przedsi biorstwa, instytucje lub administracja (B2B i
B2G) a w pozostałych 19% klienci indywidualni. W przypadku małych firm
podział ten jest bardziej zrównowa ony i wynosi 58% (B2B i B2G) i 42% (B2C)67.
Sprzedawcy staraj si zwi ksza przychody ze sprzeda y przez Internet
stosuj c coraz to skuteczniejsze techniki sprzeda y uruchamiaj c np. programy
afiliacyjne68 pozwalaj ce na skuteczne pozyskanie i utrzymanie klienta.
W poszczególnych bran ach podział przychodów jest zró nicowany, od
przewagi rynku B2C dla sektora transportu magazynowania i ł czno ci (na co z
pewno ci miały wpływ przedsi biorstwa skupione w dziale poczta i
telekomunikacja - 92% przychodów z relacji B2C) do koncentracji na rynkach
B2B i B2G w przypadku chocia by przedsi biorstw sektora nauki oraz
przetwórstwa przemysłowego (Wykres B2.1.2--17).
Wykres B2.1.2-17. Udział rynków B2B i B2G oraz B2C w generowaniu przychodów ze
sprzeda y przez Internet (układ bran owy)
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2006

67
68

Tam e
Program afiliacyjny polega na wykorzystaniu przez witryn przedsi biorstwa innych, obcych
serwisów (w zamian za uzgodnione opłaty) do sprzedawania własnych pr Tam e oduktów. Istniej
ró ne modele opłat, m. in. procent od transakcji zainicjowanej z afiliowanej strony www czy opłata
za klikni cie na banerze reklamowym sprzedawcy znajduj cym si na witrynie afiliowanej.
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Z geograficznego punktu widzenia zdecydowana wi kszo
przychodów
pochodzi z rynku krajowego (88%) a tylko 8% z pozostałych pa stw Unii
Europejskiej (Wykres B2.1.2-18), co wiadczy o lokalnym charakterze tego typu
sprzeda y.
Wykres B2.1.2-18. Podział przychodów ze sprzeda y przez Internet w układzie
geograficznym
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ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2006

B2.1.3 Podsumowanie
Obserwuj c dokonania polskich przedsi biorstw w obszarze B2B mo na
stwierdzi e
1. Odsetek firm korzystaj cych w swoich działaniach z komputerów (93%) nie
uległ znacz cej poprawie w stosunku do roku poprzedniego, o czym
zdecydowały firmy małe zajmuj ce si m. in. handlem detalicznym,
przetwórstwem oraz obsług hoteli i innych obiektów noclegowych.
2. Przedsi biorstwa du ej i redniej wielko ci coraz cz ciej umo liwiaj swoim
pracownikom dost p do wewn trznych systemów informatycznych w sposób
zdalny (z domu, w podró y słu bowej) wykorzystuj c dodatkowe korzy ci (dla
obu stron) wynikaj ce z telepracy. To, e praktyki takie nie s zbyt powszechne
(s raczej w fazie rozwojowej) niech wiadczy chocia by fakt, i warto
rednia dla 25 pa stw Unii Europejskiej w 2006 roku wyniosła 21% a dla Polski
tylko 6%. Nie bez znaczenia na taki stan rzeczy s równie poziom i koszty
infrastruktury dost powej do sieci Internet (np. dla u ytkowników mobilnych i
gospodarstw domowych) a tak e poziom dostosowania systemów
wewn trznych przedsi biorstw do pracy zdalnej (poprzez sie Internet).
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3. Dost p do Internetu posiada ju 89% wszystkich przedsi biorstw jednak tylko
du e i rednie firmy w znacz cy sposób wykorzystuj ł cza szerokopasmowe,
co nie jest bez znaczenia na jako relacji B2B czy B2C.
4. Sukcesywnie powi ksza si
grono przedsi biorstw korzystaj cych z
wewn trznych systemów do obsługi zamówie jednak nadal widoczny jest
ograniczony stopie ich integracji z innymi systemami jak np. z systemem
zarz dzania dostawami i zapasami czy z systemem fakturowania i realizowania
płatno ci. Wewn trzna integracja procesów i wspomaganie ich realizacji za
pomoc systemów teleinformatycznych stanowi nadal du y potencjał dla
rozwoju i ograniczenia kosztów działania.
5. Poziom wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych ci le
zale y od wielko ci przedsi biorstwa, im wi ksza firma tym wy sze wska niki.
Sytuacja taka nie odbiega od stanu jaki panuje w Unii Europejskiej, a który
stara si odda The e-Business index 200669 przyjmuj cy dla przedsi biorstw
małych warto 49, rednich 66 i du ych 100. Mo e to si ju wkrótce zmieni
dzi ki chocia by rozwojowi rynku rozwi za informatycznych dedykowanych
dla małych i rednich przedsi biorstw (systemów ERP czy CRM) dodatkowym
impulsem mo e by chocia by ch rozwoju rynku poprzez nowoczesne kanały
dystrybucji. Nie bez znaczenia jest równie nacisk wywierany przez du e firmy
na mniejszych partnerach biznesowych prowadz cy do implementacji
nowoczesnych sposobów współpracy w ramach całego ła cucha dostaw.
6. Mimo du ego dystansu jaki dzieli, w obszarze wykorzystywania technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych, polskie przedsi biorstwa do liderów z Unii
Europejskiej, 75% firm nie widzi potrzeby zatrudniania pracowników z
umiej tno ciami w zakresie ICT i co wi cej nie ma wg nich barier finansowych
w razie powstania takiej potrzeby70. Jest to o tyle dziwna sytuacja chocia by
dlatego, e elektroniczna gospodarka nie zaczyna si i ko czy wył cznie z
chwil uzyskania ł cza do Internetu. Korzy ci w tym obszarze widoczne s
cz sto dopiero po podj ciu szeregu działa
(e-integracji procesów
wewn trznych, e-zakupów, e-sprzeda y, itp.), których inicjacja i realizacja bez
udziału odpowiedniej kadry przedsi biorstwa jest praktycznie niemo liwa.

69

The e-Business index 2006 - indeks utworzony na bazie bada prowadzonych przez e-Business
W@tch, obrazuj cy poziom absorpcji przez przedsi biorstwa ró nych działalno ci z obszaru
elektronicznej gospodarki (dost pu i korzystania z sieci przez pracowników, integracji procesów
wewn trznych z wykorzystaniem rozwi za ICT, e-zaopatrzenia i integracji w ramach ła cucha
dostaw, e-marketingu i sprzeda y online). ródło: The European e-Business Report 2006/07
edition, e-Business W@tch January 2007
70
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsi biorstwach, GUS 2006
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B2.2. Rynek B2C – handel detaliczny
Rok 2006 był kolejnym rokiem rozwoju handlu detalicznego przez Internet i
pocz tkiem prawdziwej walki konkurencyjnej na tym rynku. Coraz wi ksza liczba
internautów dokonuj cych zakupy on-line, jak i generowane w jej konsekwencji
coraz wi ksze zyski sklepów internetowych, przekonuj handlowców nieobecnych
na tym rynku do weryfikacji strategii rozwoju działalno ci. O atrakcyjno ci rynku i
dobrych perspektywach jego rozwoju wiadczy tak e zainteresowanie polskim
rynkiem wiatowych potentatów sprzeda y przez Internet, powroty firm, które w
przeszło ci zaprzestały sprzeda y on-line, jak i pocz tki działalno ci w handlu
elektronicznym du ych graczy tradycyjnego rynku. W 2006 roku ameryka ski
gigant internetowej sprzeda y detalicznej Amazon rozpocz ł sprzeda swoich
produktów za po rednictwem dwóch porównywarek cen (9sekund.pl i
Nokaut.pl)71. Pod koniec roku 2005 ponownie otworzył swój sklep internetowy
Empik, a w 2006 roku Kolporter rozpocz ł sprzeda przez Internet. Du y
potencjał finansowy i wiod ca pozycja na rynku tradycyjnym Kolportera i Empiku
mo e przynie
ciekaw walk konkurencyjn z liderem rynku, jakim jest
Merlin.pl. Rynek ksi ek i multimediów zaczyna by postrzegany jako najbardziej
konkurencyjny rynek w Internecie i wnosz cy w rozwój elektronicznego handlu
detalicznego najwi ksz warto poznawcz i przykłady najlepszych praktyk.
Instytut Logistyki i Magazynowania, w celu monitoringu rozwoju
elektronicznego handlu detalicznego, ju z trzeci rok z rz du przeprowadził
badania polskich sklepów internetowych. Badania przeprowadzone zostało w
okresie 13 listopada do 20 grudnia 2006 roku i obejmowały dwie grupy sklepów.
Pierwsza grupa zawierała sklepy internetowe prowadz ce sprzeda produktów (w
tej grupie tak e uwzgl dniono sklepy internetowe prowadz ce sprzeda
jednocze nie produktów i usług), do drugiej grupy zaklasyfikowano sklepy
prowadz ce sprzeda wył cznie usług.
Dla ka dej z grup przeprowadzono dwa badania. Pierwsze badanie pt. Badanie
zawarto ci i dost pu do informacji stron WWW sklepów internetowych polegało na
zbadaniu zawarto ci informacyjnej oraz funkcjonalno ci stron WWW sklepów
internetowych. Drugie badania pt. Wykorzystanie narz dzi elektronicznej
gospodarki w sklepach internetowych przeprowadzono na podstawie wywiadu
telefonicznego z osobami obsługuj cymi sprzeda w danym sklepie. Ta cz
bada dostarczyła informacji o wynikach sprzeda y w 2006 roku oraz o
71

Fura M., Czas na wielk obni k , Gazeta Prawna, nr 79, 21.04.2006, str. 4-5
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wykorzystywanych przez sklep systemach obsługi sprzeda y oraz ich organizacji
pracy.
Ostatecznie w grupie sklepów prowadz cych sprzeda produktów i usług
zbadano 355 witryn WWW oraz przeprowadzono 390 wywiadów telefonicznych.
Natomiast w ród sklepów prowadz cych wył cznie sprzeda usług przebadano 72
witryny WWW oraz przeprowadzono 51 wywiadów telefonicznych.
Dla poziomu ufno ci Alfa=0,05, zało ono 5% poziom bł du. W wyniku
przeprowadzenia bada uzyskano bł d badania na poziomie:
- 5% dla obu bada przeprowadzonych w grupie sklepów internetowych
prowadz cych sprzeda produktów;
- 10% dla Badania zawarto ci i dost pu do informacji stron WWW sklepów
internetowych przeprowadzonego w grupie sklepów internetowych prowadz cych
wył cznie sprzeda usług;
- 12% dla badania Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w
sklepach internetowych przeprowadzonego w grupie sklepów internetowych
prowadz cych wył cznie sprzeda usług.
Zało ony poziom bł du został osi gni ty dla pierwszej grupy badawczej. Nie
udało si natomiast uzyska zakładanego bł du dla bada w drugiej grupie.
Spowodowane to było faktem braku mo liwo ci przeprowadzenia bada CATI w
wyznaczonym okresie z uwagi na trzy główne czynniki:
• brak zamieszczania danych teleadresowych sklepu internetowego;
• odmowy udziału w badaniach;
• przekładanie przez respondenta terminu bada
poza termin
przeprowadzenia badania.
Dla precyzyjnego odseparowania sklepów internetowych od witryn nie
prowadz cych sprzeda y on-line, a maj cych jedynie charakter informacyjnopromocyjny dla potrzeb bada przyj to definicj sklepu internetowego okre lon w
tabeli 2.2-1.
Tabela B2.2-1 Definicja sklepu internetowego
Sklep internetowy to punkt sprzeda y prowadz cy handel elektroniczny
w Internecie pod unikatowym adresem www, udost pniaj cy interaktywny formularz, za
pomoc którego konsument składa zamówienie dokonuj c wyboru produktu lub usługi na
podstawie podanych informacji (w tym ceny) oraz formy płatno ci.
ródło: Instytut Logistyki i Magazynowania
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Oznacza to, e za sklep internetowy uznawano witryny spełniaj ce
jednocze nie trzy wymagania:
• na stronie dost pny był jednoznaczny opis tego co jest przedmiotem
zakupu i wskazanie ceny;
• przedmiot lub usług mo na było zamówi
on-line, przy
wykorzystaniu interaktywnego formularza (mo liwo zamówienia
wył cznie emailem nie była uznawana za wystarczaj c );
• sprzeda odbywała si przez sklep w obr bie jego głównej domeny.
Wszelkie przekierowania transakcji na adresy spoza domeny nie
kwalifikowały witryny jako sklepu internetowego.

B2.2.1. Charakterystyka sklepów internetowych w Polsce
Charakteryzuj c sklepy internetowe w Polsce jedn z dotychczasowych
niewiadomych była faktyczna liczba sklepów internetowych działaj cych na
terenie Polski. W ród informacji publikowanych w ostatnim czasie mo na było
znale dane np. o liczbie 800 sklepów internetowych72, czy według innego ródła
liczba sklepów internetowych wahała si w granicach 2500 sklepów73. W celu
weryfikacji podawanych statystyk, jak i wypełnienia luki informacyjnej w tej
kwestii ILiM podj ł si dokonania szczegółowej analizy faktycznej liczby
unikatowych adresów sklepów internetowych. W oparciu o bazy pasa y
handlowych, porównywarek cen, indywidualnych adresów sklepów oraz innych
baz stworzono list sklepów internetowych, które odpowiadaj wcze niej
cytowanej definicji sklepu internetowego. Uzyskane wyniki w sposób znacz cy
odbiegaj od przytoczonych szacunków. Na podstawie przeprowadzonych bada
stwierdzono, e w Polsce sprzeda prowadzona jest przez niemniej ni 3275
sklepów internetowych, z których 257 prowadzi wył cznie sprzeda usług.
Okre lenie „niemniej” sugeruje,
e pozostawia si
pewien poziom
niedoszacowania liczby sklepów, gdy w warunkach braku centralnej ewidencji
sklepów internetowych nie sposób zidentyfikowa tej liczby, szczególnie w tak
dynamicznie zmieniaj cym si sektorze jak elektroniczny handel detaliczny.
Niemniej jednak szacunek zbli ony jest do maksymalnej liczebno ci sklepów
internetowych, co potwierdza porównanie uzyskanej liczby do statystyk
podawanych przez GUS odno nie 2005 roku. Według bada GUS w 2005 roku
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Polski e-handel w rozkwicie, Rzeczpospolita nr 258, 04.11.2006, dod. Ekonomia i rynek, str. 3
Górak M., Jarosz P., E-commerce 2006. Badanie polskich sklepów internetowych, Internet
Standard, Sklepy24.pl,
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było 3290 przedsi biorstw, które dokonywały sprzeda y przez Internet dla
klientów indywidualnych (B2C)74.
Analizuj c lokalizacj rejestracji sklepów internetowych wynika, e
województwem o najwi kszej liczbie zarejestrowanych sklepów internetowych
było województwo mazowieckie i było ono zdecydowanym liderem (27,2% z 2565
sklepów, o których zebrano podstawowe informacje teleadresowe,
zarejestrowanych było w tym województwie). Drug grup stanowiły
województwa z liczb sklepów trzykrotnie ni sz od mazowieckiego, były to:
l skie (10,9%), wielkopolskie (9,9%), małopolskie (9,8%), dolno l skie(9,3%).
(Rysunek B2.2.1-1.)
Rysunek B2.2.1-1 Mapa rejestracji sklepów internetowych w Polsce

ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

W praktyce elektronicznego handlu detalicznego mo na zaobserwowa dwa
modele funkcjonowania sklepów internetowych. Sklep internetowych stanowi
jedyny kanał dystrybucji sprzedawanych produktów lub jest uzupełnieniem
74

Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
przedsi biorstwach, GUS 2006
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tradycyjnego kanału sprzeda y jakim jest fizyczny sklep. Analiza wyników bada
pokazuje zmniejszanie si dysproporcji pomi dzy tymi modelami w porównaniu z
latami ubiegłymi i w 2006 roku udział sklepów prowadz cych sprzeda mieszan ,
to znaczy zarówno działalno tradycyjn i on-line (52%) był nieznacznie wi kszy
ni sklepów prowadz cych jedynie sprzeda on-line (47%) (wykres B2.2.1-1).
Na wiecie zauwa a si tendencj wykorzystywania tradycyjnych punktów
sprzeda y jako miejsc odbioru produktów zakupionych on-line. Ameryka ska
firma Circiut City, drugi sprzedawca detaliczny elektroniki u ytkowej w USA,
przewiduje, e takie ł czone transakcje b d stanowiły dwie trzecie obrotów online. 75 Podobnie ocenia t tendencj dyrektor generalny Best Buy, rywala Circiut
City, który ocenia, e odbiór w sklepie tradycyjnym produktów zamówionych w
Internecie stanowi b dzie szybko rosn c cz
sprzeda y on-line76. Strategi t
realizuje tak e od pewnego czasu polski lider sprzeda y ksi ek i multimediów w
Internecie, jakim jest Merlin.pl, który ju otworzył dwie tradycyjne ksi garnie, w
których mo na kupi , jaki i odebra ksi zki zamówione przez Internet. Z jeszcze
lepszym skutkiem realizowała t strategi sie sprzeda y Empik. Posiadaj c
najwi ksz liczb salonów z ksi kami, pras , muzyk i multimediami w Polsce
ma bardzo du przewag nad innymi konkurentami w uzyskaniu efektów z
realizacji tej strategii.
Wykres B2.2.1-1 Kanały sprzeda y
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
75

Błaszczak A., Realna walka o wirtualne zakupy, Rzeczpospolita, nr 159, 10.07.2006, dod.
Ekonomia i rynek, str.3
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Birchall J., Opłacalny sposób odbioru towaru, Rzeczpospolita, nr 156, 6.07.2006, dod. Financial
Times, str.3
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Inaczej przedstawiaj si statystyki wykorzystania kanałów sprzeda y w ród
drugiej grupy analizowanych sklepów internetowych. Liczba sklepów
wiadcz cych swoje usługi jedynie drog elektroniczn była zdecydowanie
wi ksza i wynosiła 67%. (Wykres B2.2.1-2 ).
Wykres B2.2.1-2 Kanały sprzeda y (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

W tradycyjnym handlu w celu polepszenia dost pno ci oferty produktów
konkretnego sprzedawcy dla wi kszej liczby klientów rozwija si sie placówek na
konkretnym obszarze. Wydawa by si mogło, e w handlu elektronicznym
sprzedawca nie ma takich problemów, gdy w Internecie nie ma ogranicze
czasowych i przestrzennych w dotarciu do oferty konkretnych sprzedawców.
Jednak pozostaje ten sam problem z dotarciem z ofert do konkretnych klientów.
Oprócz bezpo redniej reklamy w sieci sklepy internetowe wykorzystuj witryny
innych podmiotów, aby oferta sklepu była widoczna w wielu miejscach przez jak
najwi ksz liczb internautów. Do najpopularniejszych alternatywnych kanałów
sprzeda y nale aukcje (np. Allegro, e-Bay). A 44% sprzedawców w 2006 roku
za ich po rednictwem sprzedawało tak e swoje produkty. Coraz popularniejszym
kanałem sprzeda y s tak e pasa e handlowe (20% sklepów sprzedawało swoje
produkty za ich po rednictwem), które gromadz w jednym miejscu, pogrupowane
produktowo, oferty ró nych sprzedawców. Specyficzn form pasa y handlowych
s portale nazywane „porównywarkami cen” (Sk piec.pl, Ceneo.pl, Nokaut.pl,
9sekund.pl, Kupujemy.pl), które oprócz grupowania oferty sklepów dokonuj m.in.
zestawienia najkorzystniejszych cenowo ofert. Jedna z czołowych porównywarek
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Ceneo.pl miała 1,5 mln u ytkowników, współpracowała z około 400 sklepami i
porównywała ceny blisko 300 tys. produktów77.
Wykres B2.2.1-3 Wykorzystanie stron WWW innych podmiotów do sprzeda y
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Zdecydowanie odmiennie przedstawia si sytuacja w przypadku sklepów
internetowych wiadcz cych jedynie usługi. W ród tej grupy sklepów sprzeda za
po rednictwem innych podmiotów praktycznie nie istniała. W bardzo niewielkim
stopniu sklepy były obecne ze swoj ofert na aukcjach oraz w pasa ach
internetowych.
Wykres B2.2.1-4 Wykorzystanie stron WWW innych podmiotów do sprzeda y (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
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Mazurkiewicz P., Jak kupi najtaniej, Rzeczpospolita, nr 50, 28.02.2007, dod. Teleinformatyka w
Polsce, str.2
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Inn strategi dotarcia z ofert handlow do szerokiego grona potencjalnych
klientów stosowan w handlu elektronicznym jest udost pnianie tego samego lub
zbli onego sklepu tej samej bran y pod innym adresem www. W 2006 roku
rednio sklep internetowy jednego wła ciciela znajdował si pod dwoma
niezale nymi adresami www (w przypadku sklepów wiadcz cych jedynie usługi
liczba ta była dwukrotnie wi ksza i jeden sklep znajdował si rednio pod czterema
innymi adresami). (Wykres B2.2.1-5, wykres B2.2.1-6). Na podstawie tej
informacji mo na byłoby stwierdzi , e faktyczna liczba sklepów internetowych
była o połow mniejsza ni podawana na wst pie. Jednak pomimo, e w wielu
przypadkach sklep posiadał swoj kopi pod innymi unikatowym adresem, liczy
si liczb dost pnych miejsc w sieci, pod którymi klient mo e dokona zakupu
produktu lub usługi.
Wykres B2.2.1-5 Liczba adresów internetowych, pod którymi udost pniany jest ten sam
lub zbli ony sklep tej samej bran y.
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
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Wykres B2.2.1-6 Liczba adresów internetowych, pod którymi udost pniany jest ten sam
lub zbli ony sklep tej samej bran y (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Dynamik zmian w handlu elektronicznym bardzo wyra nie pokazuje analiza
liczby lat prowadzenia sprzeda y on-line w ród sklepów internetowych w Polsce
(wykres B2.2.1-7). Porównanie danych z trzech lat bada pokazuje, e utrzymanie
si na rynku przez sklep internetowy nie jest tak łatwe jakby mo na byłby
przypuszcza . Z analizy wynika, e im dłu szych okres sprzeda y tym mniej
sklepów kontynuowała swoj działalno . Wyra nym punktem progowym
prowadzenia handlu elektronicznego jest drugi i trzeci rok. Po tym roku nast puje
spadek liczby sklepów. W 2006 roku najwi ksza grupa sklepów posiadała 2-3
letnie do wiadczenie (podobnie sytuacja przedstawia si w grupie sklepów
wiadcz cych wył cznie usługi on-line). O dynamice rozwoju tej bran y wiadczy
tak e 23% przyrost nowych sklepów w przeci gu ostatniego roku poprzedzaj cego
badanie (w przypadku sklepów wiadcz cych usługi przyrost ten był na poziomie
14%), co wskazuje na pozytywne postrzeganie handlu elektronicznego jako
nowego kanału sprzeda y produktów i usług.
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Wykres B2.2.1-7 Okres sprzeda y w Internecie w latach.
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
Wykres B2.2.1-8 Okres sprzeda y w Internecie w latach (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Nadal polskie sklepy internetowe handel elektroniczny widziały w kategoriach
sprzeda y na lokalnych, krajowym rynku. Jedynie 27% sklepów (43% w
przypadku sklepów wiadcz cych wył cznie usługi) ofert swoj kierowało do
klienta z Europy, natomiast nieliczna grupa sklepów do klientów z innych
kontynentów (wykres B2.2.1-9). Brak otwarto ci sprzedawców na inne kraje
potwierdza tak e fakt braku udost pniania witryny sklepu w innych wersjach
j zykowych poza j zykiem polskim. W ród badanych sklepów 90% (90% dla
usług) witryn było jedynie w polskiej wersji j zykowej, 7% (10% dla usług) było
udost pnionych w dodatkowym j zyku, a 3% (0% dla usług) witryn posiadało
informacje przetłumaczone na wi cej ni dwa j zyki.
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Wykres B2.2.1-9 Obszar pochodzenia klienta, do którego skierowana była oferta w 2006
roku
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
Wykres B2.2.1-10 Obszar pochodzenia klienta, do którego skierowana była oferta w 2006
roku (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Wi kszo sklepów internetowych mo na zaklasyfikowa do sektora małych
przedsi biorstw zatrudniaj cych poni ej 10 pracowników. rednio w sklepach
internetowych w Polsce w 2006 roku zatrudnionych było 9 pracowników (w
przypadku sklepów wiadcz cych wył cznie usługi zatrudnionych było rednio 7
pracowników).
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Wykres B2.2.1-11 Liczba pracowników
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
Wykres B2.2.1-12 Liczba pracowników (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

B2.2.2. Sprzeda on-line w sklepach internetowych w Polsce
Omawiaj c kwestie sprzeda y on-line w sklepach internetowych w Polsce
bardzo istotn informacj jest oszacowanie wielko ci sprzeda y jak osi gn ły
sklepy internetowe w 2006 roku. Według danych GUS warto sprzeda y przez
Internet dla klientów indywidualnych (B2C) za rok 2005 wyniosła 7603497 tys.
złotych. Pomimo próby uzyskania tej informacji podczas bada przeprowadzonych
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przez ILiM za okres 2006 roku zdecydowana wi kszo
odpowiedzi powołuj c si na tajemnic handlow .

sklepów odmówiła

Wykres B2.2.2-1 Szacowana sprzeda netto za rok 2006 (w tys. zł)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
Wykres B2.2.2-2 Szacowana sprzeda netto za rok 2006 (w tys. zł) (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Handel elektroniczny w Polsce głównie skupiał si na sprzeda y produktów
fizycznych, 80% sklepów internetowych oferowało t grup asortymentu. Jedna
pi ta sklepów miała w swojej ofercie ró nego rodzaju usługi, natomiast niewielk
cz
w ofercie stanowiły produkty elektroniczne oraz u ywane produkty fizyczne.
(Wykres B2.2.2-3)
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Wykres B2.2.2-3 Struktura sprzeda y w sklepach internetowych w grupie produktów
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

Analiza grupy najcz ciej oferowanych produktów fizycznych nie przyniosła
zaskakuj cych wyników i nadal główn grup asortymentow sklepów
internetowych zajmowały sprz t elektroniczny, odzie i obuwie oraz ksi ki.
W ród produktów elektronicznych najcz ciej mo na było znale
oprogramowanie komputerowe oraz dzwonki do telefonów komórkowych, a w
przypadku usług głównie hosting oraz przygotowywanie oraz pozycjonowanie
stron. (Wykres B2.2.2-4).

128

E-biznes

Wykres B2.2.2-4 Rodzaj asortymentów sklepów internetowych w Polsce
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
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W przeci gu trzech lat analizy nie zanotowano wyra nych ró nic pod
wzgl dem liczby produktów pozostaj cych w ofercie sklepów. W roku 2006 około
60% posiadało w swojej ofercie mniej ni 2000 produktów, natomiast 31%
sklepów ofert przewy szaj c 2000 produktów (wykres B2.2.2-5).
Wykres B2.2.2-5 rednia ilo

produktów w ofercie sklepu w 2006 roku.
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Wyra nych zmian w porównaniu z rokiem ubiegłym nie zaobserwowano w
przypadku analizy liczby dostawców, z którymi współpracowały sklepy
internetowe. W 2006 roku były one zaopatrywane rednio przez około 55
dostawców (w przypadku usług przez około 37 dostawców). (Wykres B2.2.2-6,
wykres B2.2.2-7).
Wykres B2.2.2-6 Liczba dostawców z jakimi utrzymywano współprac w 2006 roku?
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
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Wykres B2.2.2-7 Liczba dostawców z jakimi utrzymywano współprac w 2006 roku?
(usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Analiza liczby realizowanych zamówie w ci gu jednego dnia potwierdza tez ,
e wi kszo sklepów internetowych prowadziła działalno na mał skal .
rednio sklepy realizowały 1,5 zamówienia dziennie (wykres B2.2.2-8).
Wykres B2.2.2-8 rednia liczba realizowanych zamówie w ci gu dnia w 2006 roku?
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Inaczej natomiast przedstawia si sytuacja w przypadku grupy sklepów
wył cznie oferuj cych usługi on-line. W 2006 roku rednia liczba realizowanych
usług w ci gu dnia wynosiła 55 usług (wykres B2.2.2-9).
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Wykres B2.2.2-9 rednia liczba realizowanych zamówie w ci gu dnia w 2006 roku
(usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Z roku na rok maleje redni poziom reklamacji w sklepach internetowych. W
roku 2006 poziom reklamacji rednio wynosił 0,8% wszystkich realizowanych
zamówie w 2006 roku (w 2005 poziom reklamacji wynosił 1,1%, a w 2004
1,5%). 23% sklepów nie odnotowało reklamacji, 44% – do 1%, 16% sklepów od
2% do 4% reklamacji, a 9% powy ej 5% (wykres B2.2.2-10).
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Wykres B2.2.2-10 Odsetek reklamacji w ród wszystkich realizowanych zamówie w 2006
roku
23%
19%
23%

0

44%
54%

0,1% do 2%
30%
16%
14%
14%
9%
6%
14%

2-4%
5-10%

0%
3%
0%

pow.10%

8%
4%

nie wiem, trudno
powiedzie
0%

19%
20%

2004

2005

40%

60%

2006

ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Jeszcze lepsze wyniki mo na było zauwa y w ród sklepów wiadcz cych
wył cznie usługi on-line. W ród tej grupy sklepów 41% sklepów nie odnotowało
reklamacji, 33% – do 1%, 2% sklepów od 2% do 4% reklamacji, a 6% powy ej 5%
(wykres B2.2.2-11).
Wykres B2.2.2-11 Odsetek (%) reklamacji w ród wszystkich realizowanych zamówie w
2006 roku (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

W porównaniu z rokiem ubiegłym podwy szył si nieznacznie redni poziom
zwrotów i wynosił 1,5% (w 2005 roku – 1,1%). Za to wzrósł odsetek sklepów,
które nie odnotowało zwrotów, w 2006 roku było ich 30%. 41% sklepów miało
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poziom zwrotów mniejszy ni 1%, a 11% miało ich od 2% do 4%, natomiast
powy ej 5% zwrotów posiadało 9% sklepów (wykres B2.2.2-12).
Wykres B2.2.2-12 Odsetek zwrotów w ród wszystkich realizowanych zamówie w 2006
roku
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Analizuj c poziom zwrotów w grupie sklepów wiadcz cych wył cznie usługi
zauwa a si lepsz statystyk w porównaniu ze sklepami z pierwszej grupy. A
59% firm nie odnotowało zwrotów, 8% – do 1%, 6% firm od 2% do 4% oraz 6%
sklepów posiadało zwroty na poziomie wi kszym ni 5% wszystkich
realizowanych zamówie (wykres B2.2.2-13). Nale y jednak zaznaczy , e na
lepsze wyniki mo e mie wpływ inny rodzaj sprzedawanego asortymentu w tej
grupie sklepów.
Wykres B2.2.2-13 Odsetek zwrotów w ród wszystkich realizowanych zamówie w 2006
roku (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
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W ród głównych przyczyn reklamacji składanych w polskich sklepach
internetowych były nadal wady techniczne nabytych produktów (wykres B2.2.214). Natomiast coraz rzadziej sklepy odnotowały reklamacje wynikaj ce z pomyłek
w opakowaniu lub opó nie w dostawie. W grupie innych przyczyn reklamacji
sprzedawcy najcz ciej wymieniali uszkodzenie w trakcie transportu, brak
zadowolenia klienta po otrzymaniu produktu oraz bł dy dokonane przez
kupuj cego.
Wykres B2.2.2-14 Główne przyczyny reklamacji w 2006 roku
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Inny charakter prowadzenia działalno ci sklepów wiadcz cych usługi on-line
warunkował tak e uzyskanie innych odpowiedzi w przypadku powodów
reklamacji w tej grupie sklepów. Najcz ciej wybieran przyczyn reklamacji była
grupa Inne (20%), w której sprzedawcy najcz ciej wymieniali problemy
techniczne systemu (wykres B2.2.2-15).
Wykres B2.2.2-15 Główne przyczyny reklamacji w 2006 roku (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
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Główn przyczyna zwrotów było nieodebrania przesyłki (24%), jednak mo na
zauwa y , e skala tego problemu w porównaniu z latami ubiegłymi znacznie
zmalała. Mniej tak e było klientów, którzy zrezygnowali z zakupu (20%) (wykres
B2.2.2-16). W przypadku sklepów wiadcz cych jedynie usługi on-line głównymi
przyczynami zwrotów były: rezygnacja klienta, pomyłki przy zakupie oraz inne
(wykres B2.2.2-17).
Wykres B2.2.2-16 Główne przyczyny zwrotów w 2006 roku
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
Wykres B2.2.2-17 Główne przyczyny zwrotów w 2006 roku (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Analizuj c akceptowane formy płatno ci po raz pierwszy zaobserwowano
wi ksz powszechno udost pniania przelewu bankowego ni tradycyjnej formy
płatno ci przy odbiorze. A 72% sklepów umo liwiało dokonanie płatno ci za
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pomoc tej formy. Płatno za pobraniem była mo liwa w przypadku 72%
sklepów. Nie zauwa ano natomiast zmian w stosunku do kart płatniczych, jedynie
w 38% sklepów klienci mogli płaci wykorzystuj c karty płatnicze. (Wykres
B2.2.2-18).
Wykres B2.2.2-18 Sposoby płatno ci za produkty obsługiwane w sklepie
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

W grupie sklepów wiadcz cych wył cznie usługi, przewaga akceptowanych
elektronicznych form płatno ci była jeszcze bardziej widoczna. Najcz ciej
akceptowan form płatno ci był przelew/transfer (49%) oraz karta płatnicza
(33%) (wykres B2.2.2-19).
Wykres B2.2.2-19 Sposoby płatno ci za usługi obsługiwane przez serwisy WWW (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
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Poza dost pem do poszczególnych form płatno ci analizowano tak e ich
stopie wykorzystania przez klientów sklepów internetowych. W 53% sklepów
internetowych (usługi - w 49% sklepów) w ogóle nie płacono kart płatnicz , w
9% (usługi - w 53% sklepów) nigdy nie dokonywano zakupów płac c za
pobraniem, a w 7% (usługi - w 2% sklepów) płac c za pomoc przelewu
bankowego. Sklepów internetowych, w których klienci wybierali jako form
płatno ci tylko „płatno przy odbiorze” było jedynie 5% (usługi - 4% sklepów), a
jedynie przelewem bankowym dokonywano płatno ci w 4% sklepów (usługi - 29%
sklepów). W adnej z grup nie było natomiast sklepu internetowego w którym
100% płatno ci dokonanych zostało kartami płatniczymi. (wykres B2.2.2-20,
wykres B2.2.2-21).
Wykres B2.2.2-20 Udział % wykorzystania poszczególnych form płatno ci
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
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Wykres B2.2.2-21 Udział % wykorzystania poszczególnych form płatno ci (Usługi)
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B2C” ILiM 2006

B2.2.3. Rodzaj oraz funkcjonalno
polskich sklepach internetowych

stosowanego oprogramowania w

Skuteczno sprzeda y drog elektroniczn jest w du ej mierze uzale nione od
stosowanego oprogramowania informatycznego. Wydawa by si mogło, e
pierwszoplanow rol odgrywa oprogramowanie, które umo liwia wybór rodzaju
produktu i zło enie zamówienia przez klienta sklepu internetowy. Natomiast cała
realizacja zamówienia mo e przebiega bez wspomagania informatycznego.
Jednak przy zwi kszaj cej si konkurencji oraz coraz wi kszej wiadomo ci i
podwy szonych wymaganiach klientów, wła ciciele sklepów internetowych b d
zmuszeni do wdro enia dodatkowych systemów informatycznych, a w
szczególno ci systemów e-fulfilment, które wspomagaj realizacj zamówienia.
Zastany stan w 2006 roku pokazuje, e wi kszo sklepów wykorzystywało
oprogramowanie o podstawowej funkcjonalno ci, pozwalaj cej głównie na wybór
odpowiedniego produktu, obliczenie i kalkulacj ceny i dokonanie akceptacji
zakupu wybranego produktu. Nadal rzadko ci był dost p do dodatkowej
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funkcjonalno ci, takiej jak np. ledzenie zamówionej przesyłki, tylko 10% sklepów
posiadało tak funkcjonalno (usługi – 2%). Ponadto sklepy nadal koncentrowały
si na tradycyjnej sprzeda y produktów i nie zauwa ało si zainteresowania
sklepów prowadzeniem aukcji lub licytacji, czy jawnego informowania klientów o
mo liwo ci prowadzenia negocjacji (wykres B2.2.3-1, wykres B2.2.3-2).
Wykres B2.2.3-1 Funkcjonalno

Czy serwis ma funkcj
ledzenia etapu
realizacji zamówienia
przez klientów?

oprogramowania sklepu internetowego

10%
90%
3%

Czy w serwisie jest
aplikacja do
prowadzenia aukcji lub
licytacji?
Czy serwis umo liwia
prowadzenie
negocjacji

1%
99%
0%
2%
98%
0%

0%

20%

40%

NIE DOTYCZY

NIE

60%

80%

100%

TAK

ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
Wykres B2.2.3-2 Funkcjonalno
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
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Oprogramowanie front-office’owe w 47% przypadków zostało przygotowane
we własnym zakresie, 46% sklepów natomiast zakupiło gotowy system od firm
zewn trznych (wykres B2.2.3-3). W sklepach wiadcz cych wył cznie usługi
własny system posiadało 73%, a zakupiony 20% (wykres B2.2.3-4).
Wykres B2.2.3-3 Własno

systemu klientowskiego (front-office) wykorzystywanego do
sprzeda y on-line
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
Wykres B2.2.3-4 Własno

systemu klientowskiego (front-office) wykorzystywanego do
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
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Analiza wykorzystania systemów e-fulfilment, odpowiedzialnych za
prawidłowy przebieg realizacji zamówienia pokazuje nadal mał powszechno ich
wykorzystania (wykres B2.2.3-5, wykres B2.2.3-6). Jedynie 18% sklepów
posiadało taki system (usługi – jedynie 4% sklepów). Prawie taki sam odsetek
sklepów system e-fulfilment opracowało we własnym zakresie (46%) lub zakupiło
gotowy produkt od firmy zewn trznej (43%).
Wykres B2.2.3-5 Wykorzystanie systemu e-fulfilment w latach 2004-2006
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
Wykres B2.2.3-6 Wykorzystanie systemu e-fulfilment w 2006 roku (usługi)

TAK

4%

88%
NIE

BRAK ODPOWIEDZI

0%

8%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Optymalnym rozwi zaniem z punktu widzenia funkcjonowania sklepu
internetowego jest powi zanie informatyczne procesów zachodz cych na frontoffice i back-office. W pierwszej kolejno ci nale y zapewni integracj systemu
klienckiego z systemem e-fulfilment, co w sklepach internetowych posiadaj cych
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oba systemy wyst powało na poziomie 79% (usługi – 100%). W drugiej kolejno ci
system e-fulfilment powinien współpracowa
z innymi systemami
wykorzystywanymi w procesach back-office, w szczególno ci z systemem do
fakturowania, systemem płatniczym, systemem magazynowym, czy te z
systemem ksi gowym. Tak integracj posiadało 47% sklepów internetowych
(usługi – 100%).
Funkcjonalno stosowanych systemów e-fulfilment przez sklepy internetowe
została opisana w tabeli B2.2.3-1, a przez sklepy internetowe wiadcz ce
wył cznie usługi w tabeli B2.2.3-2.
Tabela B2.2.3-1 Funkcjonalno

systemu e-fulfilment

FUNKCJA SYSTEMU E-FULFILMENT

%

automatyczne generowanie faktur na podstawie potwierdzonego zamówienia

50%

automatyczne drukowanie etykiet adresowych

36%

automatyczne sprawdzanie dost pno ci produktu u pierwotnego dostawcy w przypadku
sprzeda y za po rednictwem

23%

automatyczna rezerwacja produktu w systemie

53%

monitorowanie liczby produktów w magazynie

65%

automatyczne generowanie deklaracji zamówienia do dostawcy

22%

automatyczne wysyłanie zamówienia do dostawcy

22%

automatyczne drukowanie biletów, voucherów, itp. na podstawie zamówienia zło onego
on-line

3%

automatyczn klasyfikacj przesyłki z uwagi na jej specyfik
(np. poczta, kurier, prezent)

38%

automatyczna wysyłka zakupionego produktu po autoryzacji płatno ci

24%

zarz dzanie statusami realizowanego zamówienia

67%

automatyczne generowanie i wysyłanie informacji do klienta o potwierdzeniu zło enia
zamówienia

57%

automatyczne generowanie i wysyłanie informacji do klienta o opó nieniu realizacji
zamówienia

47%

automatyczne generowanie i wysyłanie informacji do klienta o wysłaniu przesyłki

56%

monitorowanie terminowo ci realizacji zamówienia

51%

rozliczenie płatno ci

54%

aktualizacja bazy produktów dost pnych w sklepie na podstawie wczytania z pliku

47%

Mo liwo pobrania aktualnej wersji elektronicznego katalogu produktów dostarczonego
przez producenta lub hurtownika

21%

ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
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Tabela B2.2.3-2. Funkcjonalno

systemu e-fulfilment (usługi)

FUNKCJA SYSTEMU E-FULFILMENT

%

automatyczne generowanie faktur na podstawie potwierdzonego zamówienia

50%

automatyczne drukowanie etykiet adresowych

0%

automatyczne sprawdzanie dost pno ci produktu u pierwotnego dostawcy w przypadku
sprzeda y za po rednictwem

0%

automatyczna rezerwacje produktu w systemie

50%

monitorowanie liczby produktów na stanie

0%

automatyczne generowanie deklaracji zamówienia do dostawcy

0%

automatyczne wysyłanie zamówienia do dostawcy

50%

automatyczne drukowanie biletów, voucherów, itp. na podstawie zamówienia zło onego
on-line

50%

automatyczn klasyfikacj przesyłki z uwagi na jej specyfik (np. poczta, kurier, prezent)

0%

automatyczna wysyłka zakupionego produktu po autoryzacji płatno ci

0%

zarz dzanie statusami realizowanego zamówienia

50%

automatyczne generowanie i wysyłanie informacji do klienta o potwierdzeniu zło enia
zamówienia

50%

automatyczne generowanie i wysyłanie informacji do klienta o opó nieniu realizacji
zamówienia

50%

automatyczne generowanie i wysyłanie informacji do klienta o wysłaniu przesyłki

50%

monitorowanie terminowo ci realizacji zamówienia

0%

rozliczenie płatno ci

50%

aktualizacja bazy produktów dost pnych w sklepie na podstawie wczytania z pliku

0%

ci gni ciu aktualnej wersji elektronicznego katalogu produktów dostarczonego przez
producenta lub hurtownika

0%

ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Zastosowanie systemu e-fulfilment wi e si z uzyskaniem pewnych korzy ci
przez wła ciciela sklepu internetowego. Do najcz ciej wymienianych zalet
wykorzystania tego systemu, sklepy internetowe wymieniały szybszy przebieg
procesów (54%), lepsze zarz dzanie (50%) oraz lepsz realizacj zamówie (49%)
(wykres B2.2.3-7). W grupie sklepów wiadcz cych wył cznie usługi on-line
jedyn dostrzegan zalet była lepsza komunikacja z dostawcami (50%), (wykres
B2.2.3-8).
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Wykres B2.2.3-7 Zalety wykorzystania systemu e-fulfilment
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
Wykres B2.2.3-8 Zalety wykorzystania systemu e-fulfilment (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

B2.2.4. Zakres informacyjny stron internetowych sklepów
Sklepy internetowe prowadz c sprzeda drog elektroniczn zobowi zane s
ustawami do zamieszczania na własnych stronach internetowych okre lonych
informacji. Du a cz
obowi zków informacyjnych nało onych na sklepy
internetowe okre lona została w Ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialno ci za szkod wyrz dzon przez produkt niebezpieczny
(Ustawa z dnia 2 marca 2000 r., Dz. U. z 2000 r., Nr 22) oraz w Ustawie o
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wiadczeniu usług drog elektroniczn (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z
2002 r., nr 144). Przepisy te maj w szczególno ci chroni konsumentów
kupuj cych w sklepach internetowych przed nadu yciami ze strony sprzedawców i
zapewni dost p do głównych informacji o sklepie i opisu przysługuj cych im
praw w trakcie zakupu dokonywanego na odległo . Nad przestrzeganiem
obowi zuj cego prawa przez sklepy internetowe czuwa głównie Urz d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, który monitoruje sklepy internetowe w celu
wyeliminowania zidentyfikowanych narusze prawa. Z drugiej strony od 2006
roku sklepy internetowe maj mo liwo ubiegania si w Polsce o europejski
certyfikat Euro-Label, który jest znakiem zaufania w handlu elektronicznym dla
konsumentów i sprzedawców, gwarantuj cym, e sklep spełnia wymogi prawa i
wiadcz cym o solidno ci i godnych zaufania podstawach sprzedawcy. Daje on
pewno , e w przypadku, gdy doszłoby do sporu pomi dzy konsumentem a
sklepem, jednostka certyfikuj ca pomaga ten spór rozstrzygn . Pierwszym
sklepem w Polsce, który otrzymał certyfikat był gda ski sklep internetowy
Cyfrowe.pl, sprzedaj cy cyfrowe aparaty i kamery78.
Jednym z obowi zków sklepów internetowych jest podawania na stronie www
nazwy oraz danych adresowych wła ciciela sklepu. W wi kszo ci przypadków był
on spełniony przez sklepy internetowe w Polsce (wykres B2.2.4-1), (gorsze
statystyki wyst puj w grupie sklepów wiadcz cych wył cznie usługi – wykres
B2.2.4-2).
Wykres B2.2.4-1 Informacje dotycz ce sklepu internetowego dost pne na stronie www
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

78

Domaszewicz Z., Certyfikaty zwi ksz wiarygodno
15.03.2006, str.27
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Wykres B2.2.4-2 Informacje dotycz ce sklepu internetowego dost pne na stronie
www(usługi)
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

W wi kszo ci przypadków na stronie internetowej sklepu mo na było tak e
znale zdj cie i opisy sprzedawanych produktów lub wiadczonych usług, a tak e
ich ceny (wykres B2.2.4-3). Rzadko publikowane były informacje o cenie w
sklepach wiadcz cych wył cznie usługi, jedynie w 39% sklepów znaleziono t
informacj (wykres B2.2.4-4).
Wykres B2.2.4-3 Zawarto
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
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Wykres B2.2.4-4 Zawarto

informacyjna stron www dotycz ca produktów (usługi)
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno ci za
szkod wyrz dzon przez produkt niebezpieczny nakłada na sprzedawców
obowi zek informowania konsumentów o kosztach wysyłki. Badania pokazuj
jednak, e jedynie 65% sklepów (i tylko 9% sklepów wiadcz cych wył cznie
usługi) wypełniało ten obowi zek w pełnym zakresie (wykres B2.2.4-5, wykres
B2.2.4-6).
Wykres B2.2.4-5 Informacje o kosztach wysyłki
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
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Wykres B2.2.4-6 Informacje o kosztach wysyłki (usługi)
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

Ta sama ustawa zobowi zuje sprzedawców do podawania informacji o prawie
do odst pienia od umowy. Wymóg ten tak e nie był wypełniany przez cz
sklepów, jedynie w 56% sklepów znaleziono tak informacj (usługi – w 24%
sklepów).
Wykres B2.2.4-7 Informacje o mo liwo ci odst pienia od umowy
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
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Wykres B2.2.4-8 Informacje o mo liwo ci odst pienia od umowy (usługi)
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

Inn informacj wymagan przez Ustaw , zwi zan z mo liwo ci odst pienia
od umowy, jest informowanie o dziesi ciodniowym terminie, w którym fakt ten
mo e nast pi . Jedynie 51% sklepów (usługi 4% sklepów) podawało precyzyjnie
ten okres (wykres B2.2.4-9, wykres B2.2.4-10).
Wykres B2.2.4-9 Okres, w trakcie którego jest mo liwo
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
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Wykres B2.2.4-10 Okres, w trakcie którego jest mo liwo
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

W trakcie badania sprawdzano tak e limit czasu, jaki posiada konsument na
zwrot towaru w przypadku, gdy odst pi on od umowy bez podania przyczyn.
Ustawa dopuszcza termin do 14 dni. W przypadku jedynie 43% sklepów (usługi –
0% sklepów) tak informacj mo na było znale na stronie www i termin
podawany przez te sklepy był zgodny z zapisem ustawy (wykres B2.2.4-11, wykres
B2.2.4-12).
Wykres B2.2.4-11 Czas zwrotu towaru przez nabywc bez podania przyczyny akceptowany
przez sprzedawc (odst pienie od umowy - nie reklamacja)
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
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Wykres B2.2.4-12 Czas zwrotu towaru przez nabywc bez podania przyczyny akceptowany
przez sprzedawc (odst pienie od umowy - nie reklamacja) (usługi)
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

Jedynie 13% (usługi – 2%) sklepów podawało na własnej stronie internetowej
informacje o mo liwo ci zamiany towaru na inny w przypadku, gdy konsument
odst pi od umowy (wykres B2.2.4-13, wykres B2.2.4-14).
Wykres B2.2.4-13 Mo liwo

13%

tak

nie

zamiany towaru na inny przy odst pieniu od umowy - nie
reklamacji

4%
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
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Wykres B2.2.4-14 Mo liwo

zamiany towaru na inny przy odst pieniu od umowy – nie
reklamacji (usługi)
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93%
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

Kolejny wymóg okre lony w ustawie dotyczy podawania informacji o miejscu
i sposobie składania reklamacji. W tym tak e przypadku potwierdza si reguła
braku wypełniania obowi zków informacyjnych nało onych przez ustaw . Jedynie
połowa sklepów internetowych (a w przypadku sklepów wiadcz cych wył cznie
usługi jedynie 22% sklepów) podawała na własnych stronach www wymagane
informacje odno nie sposobu składania reklamacji (wykres B2.2.4-15, wykres
B2.2.4-16).
Wykres B2.2.4-15 Informacje dotycz ce reklamacji
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
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Wykres B2.2.4-16 Informacje dotycz ce reklamacji (usługi)
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

W nikłym stopniu sklepy internetowe informowały na własnej stronie
internetowej o kosztach dostarczenia towaru wolnego od wad, czy kosztów
dostarczenia wadliwego towaru do serwisu. (wykres B2.2.4-17, wykres B2.2.4-18)
Wykres B2.2.4-17 Informacje dotycz ce kosztów przy obsłudze reklamacji
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
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Wykres B2.2.4-18 Informacje dotycz ce kosztów przy obsłudze reklamacji (usługi)

Czy w przypadku
posiadania przez towar
wad sprzedawca
dostarcza towar wolny
od wad na własny
koszt?

2%
93%

4%

Czy w przypadku
uznania reklamacji
sprzedawca przejmuje
koszty dostarczenia
wadliwego towaru do
serwisu?

4%
93%

2%

0%

20%

40%

BRAK INFORMACJI

60%

NIE

80%

100%

TAK

ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

Prawie w adnym przypadku wła ciciele sklepów internetowych nie
informowali konsumenta jakie elementy podlegaj zwrotowi w przypadku, gdy po
zło onej reklamacji przez klienta nie ma mo liwo ci dostarczenia towaru wolnego
od wad (wykres B2.2.4-19, wykres B2.2.4-20). Ponadto prawie aden sklep nie
podawał czasu w jakim konsument otrzyma zwrot dokonanych płatno ci w
przypadku, gdy sprzedawca nie zrealizuje zło onego zamówienia w
zdeklarowanym czasie (wykres B2.2.4-21, wykres B2.2.4-22).
Wykres B2.2.4-19 Elementy zwracane przez sprzedawc klientowi w przypadku braku
mo liwo ci dostarczenia towaru wolnego od wad
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
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Wykres B2.2.4-20 Elementy zwracane przez sprzedawc klientowi w przypadku braku
mo liwo ci dostarczenia towaru wolnego od wad (usługi)
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
Wykres B2.2.4-21 Czas zwrotu płatno ci przez sprzedawc w przypadku przekroczenia z
winy sprzedawcy wymaganego czasu umowy
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
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Wykres B2.2.4-22 Czas zwrotu płatno ci przez sprzedawc w przypadku przekroczenia z
winy sprzedawcy wymaganego czasu umowy (usługi)
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

W badaniach sprawdzono tak e na stronach www sklepów dost pno
informacji na temat czasu dostawy i czasu realizacji zamówienia. Bardzo cz sto
sklepy mało precyzyjnie okre lały te dwa zale ne od siebie okresy79. W przypadku
czasu dostawy prawie 60% sklepów (usługi - 68% sklepów) nie podawało tej
informacji na własnych stronach www (wykres B2.2.4-23, wykres B2.2.4-24), a
38% sklepów (usługi – 71%) nie informowało o czasie realizacji
zamówienia(wykres B2.2.4-25, wykres B2.2.4-26).
Wykres B2.2.4-23 Czas dostawy
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
79

Czas realizacji zamówienia składa si czasu niezb dnego na przygotowanie i dokonanie wysyłki
zamówionego produktu oraz z czasu dostawy
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Wykres B2.2.4-24 Czas dostawy (usługi)
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
Wykres B2.2.4-25 Czas realizacji zamówienia
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
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Wykres B2.2.4-26 Czas realizacji zamówienia (usługi)
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

Niepokoj cy jest tak e fakt przejawiaj cego si braku informacji o prawach
konsumenta odno nie mo liwo ci zarz dzania informacjami na ich temat w bazie
danych sklepu internetowego. Brak jakichkolwiek informacji odnotowano w
przypadku 54% sklepów (usługi – a 86% sklepów). Ponadto du a grupa sklepów
nie informowała o wszystkich prawach jakie posiadaj konsumenci odno nie
zarz dzania danymi osobowymi (wykres B2.2.4-27, wykres B2.2.4-28).
Wykres B2.2.4-27 Informacje o mo liwo ci zarz dzania danymi osobowymi przez
klientów w ramach serwisów internetowych
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006
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Wykres B2.2.4-28 Informacje o mo liwo ci zarz dzania danymi osobowymi przez
klientów w ramach serwisów internetowych (usługi)
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

Sprzeda niektórych produktów wymusza na wła cicielach sklepów
internetowych
spełnienie
dodatkowych
obowi zków
informacyjnych.
Ustawodawstwo nakłada obowi zek na sprzedawców produktów przeznaczonych
jedynie dla dorosłego konsumenta oznaczenie w sposób specjalny oferty
przeznaczonej dla tej grupy konsumentów. Analiza takich sklepów wykazała, e
wszystkie sklepy takie oznaczenie posiadały. Ponadto w 2005 roku powstał
obowi zek przyjmowania zu ytego sprz tu elektronicznego lub elektrycznego
przez sklepy sprzedaj ce tego rodzaju produkty80. Jedynie w przypadku 9%
sklepów znaleziono na ich stronie www informacj o mo liwo ci przekazania
zu ytego sprz tu, natomiast aden sklep nie informował kto ponosi koszty dostawy
zu ytego sprz tu. (Wykres B2.2.4-29).

80

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. nr 180,
Poz. 1494 i 1495, Art. 42
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Wykres B2.2.4-29 Specjalne warunki sprzeda y
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ródło: Badania własne „Badanie zawarto ci i dost pu do informacji stron internetowych
firm B2C”, ILiM 2006

B2.2.5. Podsumowanie – motywy rozpocz cia działalno ci i problemy
przy prowadzeniu sprzeda y on-line w ród sklepów internetowych w
Polsce
Rok 2006 przyniósł kolejne zmiany na rynku detalicznego handlu
elektronicznego. W ich konsekwencji powstał rynek z powa n konkurencj i
szerok ofert produktow . Skala sprzeda y znacznie przekroczyła wysoki próg
osi gni ty ju w roku 2005, jak i zwi kszyła si liczba sklepów internetowych w
Polsce. W miejsce zamykanych sklepów internetowych powstaje wi ksza liczba
nowych sklepów, które maj ambicje podbicia rynku. W celu osi gni cia sukcesu
ju nie wystarcza, aby rozpocz sprzeda tych samych produktów co konkurencja.
Coraz wa niejszy jest dobry pomysł na handel internetowy, dobre narz dzia
informatyczne i sprawna obsługa otrzymywanych zamówie . Wraz z wi kszym
do wiadczeniem sklepów wzrastaj wymagania klientów, którzy oczekuj nowo ci
i coraz lepszej obsługi.
Firmy decyduj c si na sprzeda on-line szukały przede wszystkim mo liwo ci
pozyskania nowych klientów. 64% sklepów internetowych (usługi-37% sklepów)
wybrało t przyczyn jak decyduj c o rozpocz ciu sprzeda y on-line. Drugim
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najcz ciej deklarowanym motywem rozpocz cia działalno ci były mniejsze
koszty funkcjonowania, 38% sklepów dokonało takiego wyboru (usługi – 25%
sklepów).(Wykres B2.2.5-1, wykres B2.2.5-1)
Wykres B2.2.5-1 Przyczyny rozpocz cia sprzeda y on-line
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
Wykres B2.2.5-2 Przyczyny rozpocz cia sprzeda y on-line (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Dobrym wska nikiem na przyszło
odno nie dalszego rozwoju handlu
elektronicznego s wyniki dotycz ce posiadania problemów przy prowadzeniu
sprzeda y on-line. A 86% sklepów (usługi – 94% sklepów) nie odnotowało takich
problemów w trakcie działalno ci w 2006 roku (wykres B2.2.5-3, wykres B2.2.5-
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4). Jest to znacz ca ró nica w porównaniu z latami ubiegłymi, kiedy odnotowano
prawie trzykrotnie wi kszy odsetek sklepów maj cych problemy w handlu.
Wykres B2.2.5-3. Fakt posiadania problemów przy prowadzeniu sprzeda y on-line
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
Wykres B2.2.5-4 Fakt posiadania problemów przy prowadzeniu sprzeda y on-line (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Najcz ciej sklepy internetowe wskazywały na problemy zwi zane z brakiem
integracji systemu klienckiego z systemami back-office’owymi (8%), zbyt du
liczb standardów komunikacji (4%). (Wykres B2.2.5-5, wykres B2.2.5-6).
Wykres B2.2.5-5 Problemy pojawiaj ce si przy prowadzeniu sprzeda y on-line w 2006
roku
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006
Wykres B2.2.5-6 Problemy pojawiaj ce si przy prowadzeniu sprzeda y on-line w 2006
roku? (usługi)
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ródło: Badania własne „Wykorzystanie narz dzi elektronicznej gospodarki w firmach
B2C” ILiM 2006

Nale y zwróci jednak uwag , e pewne problemy nie s dostrzegane przez
sklepy internetowe. W szczególno ci dotyczy to du ych braków informacyjnych
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stron www sklepów internetowych na temat praw jakie posiadaj konsumenci w
trakcie zakupów. W du ym zakresie wr cz łamane jest prawo. Potwierdzaj to
tak e dane Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tylko w stosunku do 3 z
200 zbadanych sklepów internetowych Urz d nie miał adnych zarzutów. Do
głównych nieprawidłowo ci Urz d zaliczył m.in. brak precyzyjnego trybu
reklamacji i dostaw towaru, brak informacji o kosztach usług i lekcewa enie praw
konsumenta.81
Entuzjazm w otwieraniu sklepów internetowych i inwestowaniu du ych
pieni dzy bez odpowiedniej strategii rozwoju działalno ci mo e ostudzi tak e
przykład sklepu Vivid.pl. Przej cie firmy przez Dialog pokazuje, e sprzeda przez
Internet jest obarczona ryzykiem i nie zawsze b dzie mo na odzyska
zainwestowany kapitał w momencie sprzeda y sklepu. Rynek wycenił warto
spółki Vivid.pl na 2,4 mln zł., pomimo zainwestowania w spółk ju 5 mln zł (za
90% akcji warszawskiej spółki Vivid.pl telefonia Dialog zapłaciła 2,15 mln zł)82.
Z powy szych przykładów wynika, e jednym z ródeł problemów sklepów
internetowych mog by pewne zaniechania lub bł dy popełniane przez
zarz dzaj cych sklepem, jednak wiele tak e zale y od czynników zewn trznych, w
szczególno ci od obowi zuj cego prawa. W roku 2006 wszedł w ycie przepis
zwi zany z kasami fiskalnymi, który mo e wpłyn
na działanie sklepów
internetowych. Według Rozporz dzenia Ministra Finansów z 28 marca 2006 r. w
sprawie kas rejestruj cych (Dz.U. nr 51, poz.375 ze zm.) sprzedawca towarów w
systemie wysyłkowym korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania w kasie
rejestruj cej wszystkich transakcji płaconych za po rednictwem poczty lub banku
drog
przelewu bankowego na rachunek bankowy podatnika. Nic
problematycznego z tre ci Rozporz dzenia nie wynikałoby dla sklepów
internetowych, o ile ustawodawca nie wprowadziłby wył czenia pewnej grupy
asortymentów, których zwolnienie okre lone w Rozporz dzeniu nie dotyczy, a
mianowicie m.in. sprz tu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprz tu
fotograficznego, nagrywanych płyt CD, DVD, itp. W wyniku tych zapisów
powstaj pewne pytania natury technicznej, jak i kiedy zewidencjonowa sprzeda
w kasie fiskalnej, jak dostarczy paragon kupuj cemu. Ponadto mog powsta
tak e pewne problemy ksi gowe, na przykład z uwagi na rozbie no ci wynikaj ce
z faktu dokonania w jednym miesi cu ewidencji transakcji, a powstania obowi zku
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82
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podatkowego w innym miesi cu, czy problemów wynikaj cych z nieodebrania
przesyłki przez kupuj cego.83
Innym problemem wynikaj cym z przepisów polskiego prawa, ywo
dyskutowanym w 2006 roku, był temat zakazu sprzeda y jakichkolwiek leków
przez Internet. Pomimo istniej cego zakazu rynek sprzeda y leków rozwijał si
bardzo dynamicznie i powstaje coraz wi cej e-aptek. Mówiło si o liczbie nawet 70
aptek internetowych, co jest dwa razy wi cej ni w 2005 roku.84 Wirtualni
farmaceuci, aby prowadzi handel on-line lekami z jednej strony wykorzystuj
nieprecyzyjnie okre lone przepisy polskiego prawa, z drugiej strony powołuj si
na decyzj Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo ci, który orzekł, e zabranianie
takiej działalno ci jest zaprzeczeniem unijnej zasadzie swobodnego przepływu
towarów. Nie ulega w tpliwo ci, e pozostawienie sprzeda y leków bez okre lenia
pewnych ogranicze mo e rodzi pewne zagro enia, które mog wynika z
łatwo ci wprowadzania preparatów podrobionych lub sfałszowanych (według
Komisji Europejskiej w ostatnim czasie zidentyfikowano 170 leków
sprzedawanych z pomini ciem obowi zkowej drogi bada i rejestracji85), czy z
problemów zachowania odpowiedniej ochrony leków w trakcie transportu leku do
osoby zamawiaj cej. Obecnie trzy kraje w Unii Europejskiej zalegalizowały
sprzeda leków przez Internet: Niemcy, Wielka Brytania i Holandia. Tak e
sprzeda on-line leków jest mo liwa w USA, gdzie zdobyła ju jedn pi t udziału
w rynku.86
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B2.3. Rynek finansowy
B2.3.1. E-bankowo
Rok 2006 był kolejnym okresem szerokiego rozwoju elektronicznej
bankowo ci w Polsce. Jak wynika z danym zaprezentowanych w rozdziale B1
dynamicznie wzrasta liczba internautów korzystaj cych z usług e-bankowo ci, a
tak e lista banków oferuj cych elektroniczny dost p do rachunku jest coraz
szersza. Nale y podkre li , e w ród nich pojawia si coraz wi cej banków
spółdzielczych. Jest to wynikiem zarówno presji klientów banków (coraz cz ciej
klienci banków spółdzielczych przychodz c do oddziałów pytaj o mo liwo
korzystania z konta za po rednictwem Internetu87), jak i walki konkurencyjnej.
Banki komercyjne zaczynaj si interesowa grup klientów dotychczas
obsługiwanych jedynie przez banki spółdzielcze. Dost p do konta bankowego
drog elektroniczn staje si standardem w bankowo ci, o który coraz cz ciej
domagaj si klienci i stanowi dla nich wa ne kryterium wyboru banku.
Instytut Logistyki i Magazynowania podj ł si po raz kolejny monitoringu
rozwoju usług elektronicznej bankowo ci w ród banków w Polsce. Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie wyników bada w tym obszarze, charakteryzuj c
infrastruktur informatyczn , bezpiecze stwo, korzystanie z e-administracji, zakres
informacyjny stron www oraz opis usług elektronicznych wiadczonych przez
banki w Polsce.
Niniejszy rozdział został opracowany na podstawie danych z dwóch bada
przeprowadzonych w 2006 roku. Pierwszym ródłem danych były wyniki bada
przeprowadzonych przez Główny Urz d Statystyczny w kwietniu 2006 r. pt.
Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego. Celem badania była identyfikacja zakresu
i sposobów wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego. Dane zebrane zostały metod
korespondencyjn w oparciu o kwestionariusz ankietowy, który składał si z pyta
pogrupowanych tematycznie w czterech obszarach. Obszar pierwszy zawierał
podstawowe informacje o systemach informacyjno-telekomunikacyjnych. Obszar
drugi obejmował zagadnienia zwi zane z wykorzystaniem Internetu w działalno ci
przedsi biorstwa z sektora finansowego oraz z stosowanymi zabezpieczeniami
sieci i operacji, natomiast trzeci koncentrował si na usługach oferowanych przez
87
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przedsi biorstwa przez Internet. Dział czwarty pyta dotyczył wiadczenie usług
finansowych przez zewn trzne sieci inne ni Internet.
Badaniem GUS obj tych zostało 780 przedsi biorstw sektora finansowego. W
niniejszym rozdziale zaprezentowano wyniki obrazuj ce sytuacj w ród
przedsi biorstw sklasyfikowanych według PKD 65.12 i 65.2288. W grupie tej
znalazły si banki komercyjne, banki spółdzielcze oraz inne przedsi biorstwa
sklasyfikowane w tych grupach PKD, w tym Spółdzielcze Kasy Oszcz dno ciowoKredytowe.89 Prezentowane wyniki bada dotycz roku 2005 lub stanu na dzie
31 stycznia 2006 r.
Drugim ródłem informacji pierwotnych były wyniki dwóch bada
przeprowadzonych przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) w okresie 13
listopada do 20 grudnia 2006 roku. Przedmiotem badania było 69 banków
komercyjnych prowadz cych działalno na terenie Polski. Celem pierwszego
badania ILiM Zakres informacyjny stron internetowych banków komercyjnych w
Polsce była ocena stanu faktycznego co do zawarto ci, dost pu do niezb dnych
informacji na stronach internetowych banków komercyjnych w 2006 r. Badanie
przeprowadzone zostało przez pracowników ILiM w drodze bezpo redniego
sprawdzenia stron internetowych grupy 62 banków komercyjnych. Drugie badanie
wiadczenie usług e-bankowo ci w bankach komercyjnych w Polsce
przeprowadzono na tej samej próbie banków komercyjnych i dotyczyło analizy
usług wiadczonych drog elektroniczn , rodzaju kanałów dost pu do usług
elektronicznej bankowo ci oraz adresatów tych usług. Przeprowadzono je według
dwuetapowej procedury, obejmuj cej w pierwszej kolejno ci analiz stron
internetowych banków, a nast pnie wysłaniu wypełnionego formularza do
potwierdzenia i ewentualnego uzupełnienia informacji przez kompetentnego
pracownika banku. Ostatecznie przeanalizowano wszystkie banki komercyjne w
Polsce posiadaj ce strony internetowe (62 banki) oraz wysłano do wszystkich tych
banków wypełniony formularz do potwierdzenia i ewentualnego uzupełnienia
informacji. Odpowied w postaci zautoryzowanego formularza uzyskano od 18
banków. Ponadto przeprowadzono wywiad telefoniczny ze wszystkimi bankami
nie posiadaj cymi strony www w celu potwierdzenia tego faktu.
88

Nale y zaznaczy , e w porównaniu z prezentowanymi wynikami bada w zeszłorocznym
raporcie Elektroniczna gospodarka w Polsce – Raport 2005 nast piła zmiana. Przedmiotem opisu
w niniejszym rozdziale s przedsi biorstwa z obu wspomnianych grup PKD, a nie jak w roku
ubiegłym jedynie z PKD 65.12. Zmiana wynika z agregacji wyników przez GUS. St d porównania
do roku ubiegłego odnosz si do wyników bada otrzymanych dla obu grup przedsi biorstw.
89
Z uwagi na to, e ponad 90% przebadanych przedsi biorstw stanowiły banki, autor w niniejszym
rozdziale zastosował uogólnienie na cał populacj posługuj c si w tek cie słowem ”banki”
opisuj c przebadan populacj .
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B2.3.1.1. Infrastruktura i technologia w bankach
Sektor finansowy jest jednym z lepiej zinformatyzowanych sektorów w Polsce.
Podstawowa
działalno
operacyjna
wymaga
stosowania
systemów
informatycznych w prawie wszystkich przeprowadzanych procesach. W
konsekwencji wpływa to na bardzo wysoki wska nik skomputeryzowania banków,
a 97% pracowników banków posiadało komputery (wykres B2.3.1-1).
Wykres B2.3.1-1. Wykorzystanie komputerów przez pracowników (stycze 2006 r.)
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

Model działalno ci banków nie zakładał zatrudniania pracowników w systemie
telepracy. Jedynie 5% banków zatrudniało takich pracowników. W porównaniu z
rokiem ubiegłym nast piła jedynie niewielka zmiana pod tym wzgl dem (wykres
B2.3.1-2). Dla tej grupy pracowników zapewniony był w szczególno ci dost p do
systemów informatycznych z innych lokalizacji banków lub grupy kapitałowej
(82%). Połowa banków umo liwiała tak e dost p z domu oraz podczas podró y
słu bowych (51%). (Wykres B2.3.1.-3).
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Wykres B2.3.1-2. Zatrudnienie pracowników w systemie telepracy (stycze 2006)
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006
Wykres B2.3.1-3. Miejsce dost pu do systemu informatycznego przedsi biorstwa w ród
osób pracuj cych w systemie telepracy (stycze 2006 r.)
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

W 2005 roku wi kszo banków (68,8%) nie posiadało potrzeby rekrutacji
pracowników z umiej tno ciami w zakresie ICT. W ród 31,2% banków
poszukuj cych pracowników o takich umiej tno ciach, jedynie 5,5% banków
miało trudno ci w znalezieniu takich pracowników, a w ród 25,7% banków nie
odnotowano takich trudno ci. (Wykres B2.3.1.-4). Głównym problemem w
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znalezieniu informatyków była ich niedost pno
na rynku lub brak
wystarczaj cych kompetencji (70%), (wykres B2.3.1.-5). Analizuj c rynki
zagraniczne mo na przewidywa tak e w Polsce wzrost skali problemu
niedost pno ci informatyków wraz ze zwi kszaj c si skal informatyzacji
gospodarki. Z uwagi na bardzo dobr koniunktur a tak e bardzo dobr sytuacj
finansow banków, sektor ten najprawdopodobniej jako jednej z ostatnich odczuje
konsekwencje problemów niedost pno ci pracowników z tej grupy, gdy b dzie
mógł zaproponowa konkurencyjne warunki zatrudnienia specjalistów ICT.
Wykres B2.3.1-4. Fakt posiadania trudno ci w pozyskiwaniu pracowników z
umiej tno ciami w zakresie ICT w 2005 r.
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006
Wykres B2.3.1-5. Rodzaje problemów w trakcie poszukiwania pracowników z
umiej tno ciami w zakresie ICT w 2005 r.
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006
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W 2006 roku nie zauwa ano prawie adnych zmian dono nie wykorzystania
Internetu w celach szkoleniowych lub edukacyjnych w ród banków. Nadal jedynie
30% banków korzystało z tego kanału dost pu do usług szkoleniowych lub
edukacyjnych. (Wykres B2.3.1.6)
Wykres B2.3.1-6. Wykorzystanie Internetu w celach szkoleniowych lub edukacyjnych
(stycze 2006 r.)
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

Analizuj c posiadan przez banki w Polsce infrastruktur informatyczn
wynika, e ju wszystkie banki posiadały dost p do Internetu, przeszło połowa z
banków posiadała Intranet, natomiast jedynie 19% banków udost pniała
infrastruktur Extranetu. Banki w głównej mierze budowały swoje sieci
informatyczne w oparciu o infrastruktur kablowych sieci LAN (90% banków),
jedynie 8% banków posiadała bezprzewodow sie LAN. W porównaniu z rokiem
2005 zauwa a si w ród banków stopniowy wzrost stosowanych technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych, a powolno tempa wzrostu głównie wynika z
potrzeby inwestycji du ych rodków pieni nych w ich budow . (Wykres B2.3.17).

172

E-biznes

Wykres B2.3.1-7. Stosowana technologia informacyjno-telekomunikacyjna
(stycze 2006 r.)
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

Analizuj c technologie poł cze z Internetem zauwa a si wyra ny wzrost
liczby poł cze w technologii DSL, która stała si główn technologi w bankach
w 2006 roku. Banki coraz rzadziej stosowały modem analogowy, który jeszcze w
2005 roku stanowił najpowszechniejsz technologi poł cze z Internetem. Spadek
wykorzystania zauwa ano tak e w przypadku modemu cyfrowego, natomiast
nieznaczny wzrost mo na było zaobserwowa w wykorzystaniu innych stałych
ł czy oraz ł czy bezprzewodowych. (Wykres 2.3.1-8).
Wykres B2.3.1-8. Technologia poł cze z Internetem (stycze 2006 r.)
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

173

Analiza rynku i obszarów zastosowa e-gospodarki w Polsce

Wi kszo banków w 2006 roku posiadała ł cza o przepustowo ci w przedziale
od 144 Kb/s do 2 Mb/s. Jedynie 20% banków dysponowało ł czem o
przepustowo ci 2Mb/s lub wi kszej. (Wykres 2.3.1-9)
Wykres B2.3.1-9. Maksymalna szybko ci gania danych gwarantowana przez dostawc
Internetu dla najszybszego ł cza, jakim dysponowało przedsi biorstwo (stycze 2006 r.)
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

Małe zainteresowanie banków w zatrudnieniu nowych pracowników o
umiej tno ciach z dziedziny ICT mogła mie ródło w małej skali podj cia prac
nad nowym oprogramowaniem w 2005 roku. Jedynie 9% banków podj ło si
budowy własnego oprogramowania w analizowanym roku (w porównaniu z
rokiem 2004 nast pił niewielki wzrost o 3%). (Wykres B2.3.1-10).
Wykres B2.3.1-10. Budowa własnego oprogramowania w 2005 roku
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006
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Jednym z mierników skali wdra ania elektronicznego obiegu dokumentów jest
stopie zast pienie tradycyjnej poczty przez elektroniczne rodki komunikacji. W
okresie ostatnich pi ciu lat wi kszo
banków dokonało takich zmian w
niewielkim stopniu. Jedynie 16% banków zast piło wi cej ni 2/3 korespondencji
papierowej elektronicznymi rodkami komunikacji. (Wykres B2.3.1-11).
Wykres B2.3.1-11. Stopie zast pienia tradycyjnej poczty przez elektroniczne rodki
komunikacji w okresie 01.2002-01.2006
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

B2.3.1.2. Bezpiecze stwo informatyczne w bankach
W 2006 roku nie było takiego banku, który nie stosowałby zabezpiecze
informatycznych. Analiza rodzaju zabezpiecze pokazuje, e z roku na rok
zwi ksza si tak e zró nicowanie stosowanych narz dzi. Coraz wi cej banków
stosuje inne zabezpieczenia ni tylko ochrona antywirusowa, która nadal stanowiła
najpopularniejsz form zabezpieczenia systemów informatycznych (stosowało j
99% banków). O 11% zwi kszyło si zastosowanie zapór firewalls oraz
szyfrowanie poł cze internetowych z bankiem (niezb dny element w wiadczeniu
usług e-bankowo ci). (Wykres B2.3.1-12).
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Wykres B2.3.1-12. Rodzaj stosowanego zabezpieczenia systemów informatycznych
(stycze 2006 r.)
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

Klienci komunikuj c si z bankiem mogli korzysta w 2006 roku głównie z
mechanizmów uwierzytelniania takich jak kod PIN czy system haseł (60%), a
tak e banki udost pniały szyfrowanie w celu zapewnienia poufno ci (55%).
Stosowane były jednak ró ne poziomy bezpiecze stwa dla tych mechanizmów
uwierzytelniania w ród banków, uzale niony od rodzaju wykonywanych
czynno ci. W przypadku logowania jedne banki stosowały system stałych loginów
i haseł, inne natomiast wprowadziły dodatkowe zabezpieczenia przed mo liwo ci
przechwycenia danych przez hakera. ING, BPH, Pekao stosowały na przykład
podawanie losowo wybranych cyfr z hasła (nie ma mo liwo ci wtedy
przechwycenia całego hasła), w Fortisie u ytkownik e-bankowo ci musiał
wskaza lokalizacj specjalnego pliku w celu autoryzacji logowania, w Nordei i
Volkswagenie hasła za ka dym razem były inne, odczytywane albo ze specjalnej
listy lub z tokena. W przypadku autoryzacji dokonywanych transakcji oprócz listy
haseł drukowanych przez bank dla konkretnego u ytkownika (czy to w postaci
listy otwartej lub w postaci listy ukrytej – zdrapki), banki udost pniały tokeny,
system haseł przesyłanych smsem lub zmodyfikowane systemy haseł, na przykład
prosz c o podanie tylko niektórych literach z listy haseł lub pewnej kombinacji
informacji. Kredyt Bank wymagał podania dwóch cyfr z numeru PESEL lub
dowodu osobistego, dwóch losowych cyfr z dodatkowego hasła i dwóch losowych
znaków graficznych z bazy wcze niej podanej przez bank.90 Pomimo
pocz tkowego nastawienia banków, aby wdra a jak najprostsze mechanizmy
90

Samcik M., E-konta. Test bezpiecze stwa, Gazeta Wyborcza, nr 270, 20.11.2006, str.22
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zabezpieczaj ce, nie utrudniaj ce u ytkownikowi korzystania z usług ebankowo ci, wida zmian polityki banków w tym zakresie i coraz wi cej banków
wdro yło nowe sposoby zabezpiecze , wzmacniaj c dotychczas stosowane (np.
Citibank, BPH, Pekao wzmocnili swoje zabezpieczenia w ostatnim roku w wyniku
coraz powszechniejszych ataków hakerów sieciowych91). Banki tak e zacz ły
stosowa programy oceniaj ce ryzyko przeprowadzanych operacji przez klienta,
analizuj c ich niestandardowe zachowania. Je eli na przykład klient dotychczas
przelewał rodki nie przekraczaj ce 400 zł., a nagle ma zamiar dokona przelewu
na kwot znacznie j przekraczaj c , wtedy system domaga si dodatkowego
uwierzytelnienia.92 Jako rodzaj zabezpieczenia komunikacji z bankiem nadal
rzadko był stosowany podpis elektroniczny, głównie za spraw du ych kosztów
zakupu
i małej powszechno ci stosowania szczególnie w ród osób fizycznych.
(Wykres B2.3.1-13).
Wykres B2.3.1-13. Rodzaj zabezpiecze z jakim mo na było korzysta komunikuj c si z
bankiem (stycze 2006 r.)
38%
37%

podpis elektroniczny

60%
inne mechanizmy
uwierzytelniania (np.
kod PIN, systemy haseł)

47%

55%
szyfrowanie w celu
zapewnienia poufno ci

42%

0%

20%
2005

40%

60%

2006

ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

Coraz szerszy wachlarz stosowanych zabezpiecze wpływał tak e na mał
skal problemów z utrzymaniem bezpiecze stwa sieci i danych w ród banków.
Jedynie 14 % banków posiadało takie problemy w 2005 roku.

91
92

Samcik M., Internetowe konta bardziej bezpieczne, Gazeta Wyborcza, nr 277, 28.11.2006, str.31
Polak K., Banki s głównymi klientami dostawców zabezpiecze , Gazeta Prawna, nr 74,
13.04.2006, Dod. Innowacyjna firma, str. 3
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Wykres B2.3.1-14. Udział % banków, w których wyst piły problemy z bezpiecze stwem
sieci lub danych w 2005 r.
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

B2.3.1.3. Zakres informacyjny stron internetowych banków komercyjnych w
Polsce
Poziom posiadania stron przez banki komercyjne nie zmienił si w sposób
znacz cy w porównaniu z latami ubiegłymi i pozostaje na podobnym poziomie.
91% banków komercyjnych w 2006 roku posiadało stron internetow . (Wykres
B2.3.1-16).
Wykres B2.3.1-15. Posiadanie strony internetowej przez banki w Polsce (stycze 2006 r.)
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2005, Zakres informacyjny stron
internetowych banków komercyjnych w Polsce, ILiM 2006
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Szczegółowej analizie pod wzgl dem zawarto ci informacyjnej stron
internetowych poddano grup banków komercyjnych. Z analizy wynika, e banki
wykorzystywały strony www w celu autoprezentacji i opisu swoich produktów.
Prawie na wszystkich stronach znajdowały si podstawowe informacje
teleadresowe banku (nazwa – 100%, adres – 95%, kontakt – 100%). Wi kszo
tak e prezentowała informacje o władzach spółki (73%). W mniejszym zakresie
prezentowane były informacje o wynikach finansowych (56%), kapitale (39%) i
udziale w rynku (11%). (Wykres B2.3.1-16)
Wykres B2.3.1-17. Rodzaj informacji o banku komercyjnym dost pnych na stronach www
w 2006 r. (1/4)
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ródło: Zakres informacyjny stron internetowych banków komercyjnych w Polsce,
ILiM 2006

Analizuj c zawarto informacyjn stron www odno nie oferty banku, jak i
informacji z ni zwi zanych, wynika, e 94% banków zamieszczało opis
oferowanych produktów. Rzadko ci
było zamieszczanie mechanizmów
wspieraj cych klienta w porównywaniu produktów (16%), czy te mechanizmów
pomagaj cych w ich doborze (27%). Przeszło połowa banków komercyjnych
posiadała dział FAQ93 (52%), zamieszczała tre ci regulaminów (56%), czy
udost pniała taryfy lub kalkulatory kredytowe (56%). (Wykres B2.3.1-18).

93

Frequently asked questions – cz sto zadawane pytania.
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Wykres B2.3.1-18. Rodzaj informacji o banku komercyjnym dost pnych na stronach www
w 2006 r. (2/4)
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ródło: Zakres informacyjny stron internetowych banków komercyjnych w Polsce,
ILiM 2006

32% banków posiadaj cych stron internetow informowało o specjalnych
ofertach dla pewnych grup klientów, 21% o obszarze wiadczenia usług, a 35%
banków udost pniało wzory wniosków kredytowych w formie elektronicznej
(wykres B2.3.1-21).
Wykres B2.3.1-19. Rodzaj informacji o banku komercyjnym dost pnych na stronach www
w 2006 r. (3/4)
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ródło: Zakres informacyjny stron internetowych banków komercyjnych w Polsce,
ILiM 2006

W niewielkim stopniu banki zamieszczały informacje dotycz ce umów i
zasadach ich zawarcia (29%), zasadach przetwarzania danych osobowych (19%) i
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innych informacjach wa nych z punktu widzenia zawieranych umów (wykres
B2.3.1-22). Obowi zek zamieszczania takich informacji ci y głownie na bankach
wiadcz cych usługi drog
elektroniczn , nało ony przez odpowiednio
ustawodawstwo.
Wykres B2.3.1-20. Rodzaj informacji o banku komercyjnym dost pnych na stronach www
w 2006 r. (4/4)
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ródło: Zakres informacyjny stron internetowych banków komercyjnych w Polsce,
ILiM 2006

B2.3.1.4. Usługi elektronicznej bankowo ci
Usługi e-bankowo ci z perspektywy wszystkich banków w Polsce
Z uwagi na zmian czasu odniesienia w pytaniu dotycz cym wiadczenie usług
finansowych przez Internet nie jest mo liwe bezpo rednie porównanie wyników
pomi dzy rokiem 2005 i 2006. Jednak analiza dost pnych danych bardzo wyra nie
pokazuj skale rozwoju usług e-bankowo ci w roku 2005. Według wyników bada
GUS z 2005 roku jedynie 13% banków wiadczyło usługi przez Internet w styczniu
2005 roku. Dane z roku 2006 pokazuj natomiast skal wiadczenia usług z
perspektywy całego roku 2005 i według nich w tym roku ju 34% banków
wiadczyło usługi finansowe przez Internet. (Wykres B2.3.1-21) Nast pił wi c
wyra ny wzrost liczby banków wiadcz cych usługi drog elektroniczn .
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Wykres B2.3.1-21. % przedsi biorstw wiadcz cych usługi finansowe przez Internet w
2005 roku
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

Banki otrzymywały zamówienie przez Internet głównie na usługi płatnicze
(29%) oraz lokaty oszcz dno ciowe (14%). Podwoiła si liczba zamówie na
kredyty lub po yczki (4%). (Wykres B2.3.1-22). Wida wyra ny wzrost
wiadczonych usług w porównaniu z rokiem 2004, co wynika ze zwi kszaj cej si
liczby banków wiadcz cych usługi przez Internet.
Wykres B2.3.1-22. Rodzaj usług (produktów), na które zamówienia od klientów
przedsi biorstwo otrzymywało przez Internet w 2005 roku
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006
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Nadal jednak odsetek usług wiadczonych przez Internet w porównaniu z
usługami finansowymi wiadczonymi w sposób tradycyjny był bardzo niski.
Prawie w 75% banków odsetek ten nie przekracza 5%. (Wykres B2.3.1-23).
Wykres B2.3.1-23. wiadczenie usług bankowych przez Internet w 2005 r.
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

Analiza warto ci usług bankowych wiadczonych przez Internet pokazuje
tak e, e wdro enie elektronicznej bankowo ci jest raczej konieczno ci
wynikaj c z walki konkurencyjnej banków, ni inwestycj przynosz c wymierne
korzy ci finansowe. Warto dokonanych w 2005 polece przelewów przez
Internet w porównaniu do ogólnej warto ci zrealizowanych polece przelewów w
banku w przypadku 89% banków była ni sza ni 5%. W 85% banków dochody z
transakcji dokonanych przez Internet w 2005 roku stanowiły mniej ni 25%
wszystkich dochodów generowanych przez bank. (Wykres B2.3.1-24)
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Wykres B2.3.1-24. Warto

usług bankowych przez Internet w 2005 r.
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

Jedn z tendencji obserwowanych na rynku bankowym od kilku lat jest
rozszerzanie typowych usług bankowych o nowe produkty finansowe, w
szczególno ci ubezpieczeniowe. Skala wiadczenia tego rodzaju usług nie była
jednak du a w 2005 roku. W ród wi kszo ci banków (85%) odsetek wniosków o
ubezpieczenie zło onych przez Internet był ni szy od 5% (wykres B2.1.1-25).
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Wykres B2.3.1-25. wiadczenie usług ubezpieczeniowych przez Internet w 2005 r.
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

Usługi elektronicznej bankowo ci skierowane były głównie do klienta
krajowego (wykres B2.1.1-26). Fakt ten warunkował tak e udział sprzeda y przez
Internet na poszczególnych rynkach w 2005 roku. Prawie cała sprzeda została
zrealizowana na rynku krajowym (wykres B2.1.1-27). Brak otwarcia banków z
Polski na inne rynki głównie wynikał z faktu, e najwi ksze banki w Polsce, które
mogłyby konkurowa
na rynkach zagranicznych, posiadaj
inwestorów
zagranicznych, którzy ju s obecni na tych rynkach.
Wykres B2.3.1-26. Podział ł cznej warto ci netto sprzeda y przez Internet wg rodzaju
rynku w 2005 r.
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006
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Wykres B2.3.1-27. Udział sprzeda y przez Internet na poszczególnym rodzaju rynku w
2005 r.
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

Jedynie 19% banków otrzymywało zamówienia na usługi finansowe przez
zewn trzne sieci inne ni Internet. Chodzi tutaj o wszystkie sieci zamkni te lub
zastrze one z wył czeniem wszystkich sieci opartych na protokole IP takich jak
www, Extranet, EDI przez Internet, VPN przez Internet oraz telefony
bezprzewodowe z dost pem do Internetu. (Wykres B2.1.1-28). W ród
najpopularniejszych sieci banki wymieniały sie do otrzymywania zamówie na
przelewy grupowe poprzez aplikacje komputerowe klientów instytucjonalnych lub
przedsi biorstw (wykres B2.1.1-29).
Wykres B2.3.1-28. % przedsi biorstw otrzymuj cych zamówienia przez zewn trzne sieci
inne ni Internet w 2005 roku
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006
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Wykres B2.3.1-29. Rodzaj wykorzystywanych sieci innych ni Internet
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

Usługi e-bankowo ci z perspektywy banków komercyjnych w Polsce
Szczegółowa analiza wiadczenie usług e-bankowo ci została przeprowadzona
w ród grupy banków komercyjnych. W ród tej grupy 31% banków w 2006 roku
nadal nie posiadało usług e-bankowo ci. 4 banki były bankami internetowymi
(mBank, Inteligo, Toyota Bank i Volkswagen Bank Direct), natomiast 45 banków
było bankami tradycyjnymi wiadcz cymi usługi bankowe drog elektroniczn .
(Wykres B2.1.1-30)
Wykres B2.3.1-30. Struktura banków komercyjnych w Polsce (2006)
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ródło: wiadczenie usług e-bankowo ci w bankach komercyjnych w Polsce, ILiM 2006

55% banków wiadcz cych usługi drog elektroniczn kierowało swoj ofert
do klienta detalicznego, a 91% banków do przedsi biorstw (wykres B2.1.1-31), w
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tym 81% banków do małych i rednich przedsi biorstw, 70% do du ych
przedsi biorstw. Ponadto 30% banków dedykowało usługi e-bankowo ci tak e do
sektora publicznego. (Wykres B2.1.1-32).
Wykres B2.3.1-31. Segmenty klientów, do których skierowana była oferta e-bankowo ci
w ród banków komercyjnych w Polsce obsługuj cych poszczególne grupy klientów (2006)
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ródło: wiadczenie usług e-bankowo ci w bankach komercyjnych w Polsce, ILiM 2006
Wykres B2.3.1-32. Segmenty klientów, do których skierowana jest usługa e-bankowo ci
w ród banków komercyjnych w Polsce wiadcz cych t usług (2006)
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ródło: wiadczenie usług e-bankowo ci w bankach komercyjnych w Polsce, ILiM 2006

Z analizy struktury banków wiadcz cych usługi e-bankowo ci wynika, e na
rynku funkcjonowało jedynie 4% banków, które wiadczyły tego rodzaju usług
jedynie dla klienta detalicznego, 40% banków kierowało swoj ofert e-
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bankowo ci jedynie do podmiotów gospodarczych, natomiast pozostałe banki
(51%) posiadały ofert e-bankowo ci dla obu grup klientów. (Wykres B2.1.1-33).
Wykres B2.3.1-33. Struktura banków według rodzaju klientów, którym wiadczone s
usługi e-bankowo ci (2006)
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ródło: wiadczenie usług e-bankowo ci w bankach komercyjnych w Polsce, ILiM 2006

Analizuj c kanały dost pu do usług e-bankowo ci najcz ciej odnotowywano
ofert elektronicznego dost pu do konta tradycyjnego za pomoc Internetu (70%),
home-bankingu (64%) oraz automatycznego serwisu telefonicznego (53%). Do
najmniej popularnych form dost pu do usług e-bankowo ci nale ała telewizja.
Jedyny bank, który jeszcze w 2005 roku wiadczył usługi e-bankowo ci za pomoc
tego kanału zrezygnował ze wiadczenia usługi w roku 2006. (Wykres B2.1.1-34).
Analizuj c jednak rozwój telewizji interaktywnej w innych krajach, np. w Wielkiej
Brytanii zauwa a si coraz powszechniejsze zastosowanie tego kanału w
szczególno ci w dost pie do usług e-administracji. Głównie osoby z mniejszych
miejscowo ci, szczególnie ze wsi, ch tniej korzystaj z telewizji ni z Internetu
podczas korzystania z usług publicznych oferowanych przez urz dy w tym kraju.94

94

Simpson G., Partnership Working & Social Inclusion through ICT. Transforming Public Services,
materiał z Forum dyskusyjnego e-government zorganizowanego przez Urz d Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego, przy współpracy z Ambasad Brytyjsk , Pozna marzec 2007
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Wykres B2.3.1-34. Kanały dost pu do usług e-bankowo ci udost pniane przez banki
komercyjne
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ródło: wiadczenie usług e-bankowo ci w bankach komercyjnych w Polsce, ILiM 2006

Wi ksze zró nicowanie oferty banków odno nie udost pnionych kanałów
korzystania z e-bankowo ci zauwa ane było po stronie klienta detalicznego.
Najcz ciej wyst puj cym kanałem dost pu do usług e-bankowo ci był telefon
(88%) oraz elektroniczny dost p do konta tradycyjnego za pomoc Internetu
(73%). W przypadku banków wiadcz cych usługi e-bankowo ci dla
przedsi biorstw najcz ciej wyst powała oferta home-bankingu (70%) oraz
elektronicznego dost pu do konta tradycyjnego za pomoc Internetu (65%).
(Wykres B2.3.1-35).

190

E-biznes

Wykres B2.3.1-35. Kanały dost pu do usług e-bankowo ci udost pniane przez banki
komercyjne dla poszczególnych grup klientów
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ródło: wiadczenie usług e-bankowo ci w bankach komercyjnych w Polsce, ILiM 2006

W tabeli B2.3.2-1 przedstawiono list usług dla klientów detalicznych, a w
tabeli B2.3.2-2 dla przedsi biorstw, oferowanych przez banki w Polsce w 2006
roku. Tabele przedstawiaj usługi w rozró nieniu na poszczególne kanały dost pu,
z uwzgl dnieniem skali ich wykorzystania w bankach oferuj cych dany kanał
dost pu.
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Tabela B2.3.1-1. Zakres usług e-bankowo ci dla klienta detalicznego wiadczonych przez banki komercyjne w 2006 r.
KANAŁ
DOST PU

OBSZAR

Rachunki

Oszcz dno ci

Lokaty

Konto
internetowe

Inwestycje

Kredyty
Karty

Ustawienia
Inne

192

OPERACJE
uzyska informacje o stanie swojego rachunku i historii operacji
zło y dyspozycj przelewu na rachunek własny lub zewn trzny
zło y dyspozycj przelewu na rachunek ZUS, US
zło y , zmieni , odwoła dyspozycj wykonania przelewu z odroczon dat realizacji
zło y , zmieni , odwoła dyspozycj zlecenia stałego
zało y lub zlikwidowa rachunek oszcz dno ciowy
dokona wpłaty na ten rachunek
otrzyma histori rachunku
zało y lub zlikwidowa lokat
otrzyma histori rachunku
skorzysta z kalkulatora, który wyliczy, ile mo na zyska dzi ki danej lokacie
zło y dyspozycj otwarcia rejestru lub udost pnienia obsługi Funduszy
mie wgl d w stan rejestru
otrzyma histori operacji
zło y zlecenie nabycia, odkupienia oraz konwersji jednostek uczestnictwa funduszy
uzyska informacj o stanie zlece internetowych
dokona zmiany danych teleadresowych
dokona obliczenia wysoko ci rat dla wybranej kwoty kredytu oraz danego okresu spłaty
zło y wniosek o kredyt
wypełni i wysła wniosek o wydanie karty płatniczej
zastrzec kart w przypadku jej zgubienia lub kradzie y
otrzyma rejestr ostatnich operacji
prowadzi korespondencj z bankiem
zmieni hasło, zablokowa poszczególne usługi
eksportowa wyci gi bankowe

SKALA
WYKORZYSTANIA
100%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
75%
100%
100%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
0%
75%
100%
100%
75%
100%
100%
75%
25%
100%
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KANAŁ
DOST PU

OBSZAR

Rachunki

Oszcz dno ci

Lokaty
Elektroniczny
dost p do
rachunku przez
Internet

Inwestycje

Kredyty
Karty

Ustawienia

OPERACJE
uzyska informacje o stanie swojego rachunku i historii operacji
zło y dyspozycj przelewu na rachunek własny lub zewn trzny
zło y dyspozycj przelewu na rachunek ZUS, US
zło y dyspozycj wykonania przelewu z odroczon dat realizacji
zdefiniowa zlecenia stałe
zało y lub zlikwidowa rachunek oszcz dno ciowy
dokona wpłaty na ten rachunek
otrzyma histori rachunku
zało y lub zlikwidowa lokat
otrzyma histori rachunku
skorzysta z kalkulatora, który wyliczy, ile mo na zyska dzi ki danej lokacie
zło y dyspozycj otwarcia rejestru lub udost pnienia obsługi Funduszy
mie wgl d w stan rejestru
otrzyma histori operacji
zło y zlecenie nabycia, odkupienia oraz konwersji jednostek uczestnictwa funduszy
uzyska informacj o stanie zlece internetowych
dokona zmiany danych teleadresowych
dokona obliczenia wysoko ci rat dla wybranej kwoty kredytu oraz danego okresu spłaty
zło y wniosek o kredyt
wypełni i wysła wniosek o wydanie karty płatniczej
zastrzec kart w przypadku jej zgubienia lub kradzie y
otrzyma rejestr ostatnich operacji
prowadzi korespondencj z bankiem
zmieni hasło, zablokowa poszczególne usługi
eksportowa wyci gi bankowe

Inne
WAP

uzyska informacje o stanie salda i danych szczegółowych rachunków posiadanych w Banku
sprawdzi wykaz zło onych dyspozycji

SKALA
WYKORZYSTANIA
100%
100%
89%
84%
84%
42%
68%
63%
95%
74%
32%
37%
42%
32%
42%
37%
26%
37%
58%
53%
26%
63%
79%
79%
32%
89%
100%
50%
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KANAŁ
DOST PU

OBSZAR

Automatyczny serwis telefoniczny –
phonebanking

194

OPERACJE
uzyska informacje o historii operacji na rachunkach
zło y dyspozycj przelewu na rachunek własny lub zewn trzny
zło y dyspozycj przelewu na rachunek ZUS, US
zło y dyspozycj wykonania przelewu z odroczon dat realizacji
Zało y zlecenie stałe
zamówi przesłanie potwierdzenia przelewu
dokona spłaty zadłu enia na rachunku karty kredytowej
zało y lub zamkn lokat
zmieni osobisty numer PIN
uzyska informacje o kursach walut
trzyma faksem informacje o stanie rachunku
uzyska informacje o stanie rejestrów funduszy inwestycyjnych
zablokowa usług
inne
uzyska informacje o stanie salda i danych szczegółowych rachunków posiadanych w Banku
sprawdzi wykaz zło onych dyspozycji
uzyska informacje o historii operacji na rachunkach
zło y dyspozycj przelewu na rachunek własny lub zewn trzny
zło y dyspozycj przelewu na rachunek ZUS, US
zło y dyspozycj wykonania przelewu z odroczon dat realizacji
zało y zlecenie stałe
zamówi przesłanie potwierdzenia przelewu
dokona spłaty zadłu enia na rachunku karty kredytowej
zało y lub zamkn lokat
Zmieni osobisty numer PIN
uzyska informacje o kursach walut
otrzyma faksem informacje o stanie rachunku
uzyska informacje o stanie rejestrów funduszy inwestycyjnych

SKALA
WYKORZYSTANIA
100%
88%
25%
75%
25%
0%
50%
63%
38%
25%
13%
13%
50%
75%
100%
57%
87%
87%
43%
39%
26%
17%
35%
61%
57%
39%
48%
17%
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KANAŁ
DOST PU

OBSZAR

SMS

TV
Rachunki

Oszcz dno ci

Lokaty
Inwestycje

OPERACJE
zablokowa usług
inne
uzyska informacje o stanie salda i danych szczegółowych rachunków posiadanych w banku
zasila konto telefonu komórkowego typu pre-paid
przejrze wykaz n- ostatnich transakcji przeprowadzonych na koncie
zło y dyspozycj przelewu na rachunek własny lub zewn trzny
zło y dyspozycj przelewu na rachunek ZUS, US
uzyska informacje o kursach walut
zmieni osobisty numer PIN
uzyska informacje o stanie rejestrów funduszy inwestycyjnych
zapozna si z aktualn wycen funduszy inwestycyjnych
zablokowa usług
inne
uzyska informacje o stanie swojego rachunku i historii operacji
zło y dyspozycj przelewu na rachunek własny lub zewn trzny
zło y dyspozycj przelewu na rachunek ZUS, US
zło y dyspozycj wykonania przelewu z odroczon dat realizacji
zdefiniowa zlecenia stałe
zało y lub zlikwidowa rachunek oszcz dno ciowy
dokona wpłaty na ten rachunek
otrzyma histori rachunku
zało y lub zlikwidowa lokat
otrzyma histori rachunku
skorzysta z kalkulatora, który wyliczy, ile mo na zyska dzi ki danej lokacie
zło y dyspozycj otwarcia rejestru lub udost pnienia obsługi Funduszy
mie wgl d w stan rejestru

SKALA
WYKORZYSTANIA
35%
61%
94%
25%
63%
50%
19%
13%
19%
6%
13%
13%
75%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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KANAŁ
DOST PU

OBSZAR

Kredyty
Karty

Ustawienia

Inne

OPERACJE
otrzyma histori operacji
zło y zlecenie nabycia, odkupienia oraz konwersji jednostek uczestnictwa funduszy
uzyska informacj o stanie zlece internetowych
dokona zmiany danych teleadresowych
dokona obliczenia wysoko ci rat dla wybranej kwoty kredytu oraz danego okresu spłaty
zło y wniosek o kredyt
wypełni i wysła wniosek o wydanie karty płatniczej
zastrzec kart w przypadku jej zgubienia lub kradzie y
otrzyma rejestr ostatnich operacji
prowadzi korespondencj z Bankiem
zmieni hasło, zablokowa poszczególne usługi
eksportowa wyci gi bankowe
wykona zlecenie predefiniowane na zmienn dat i kwot

SKALA
WYKORZYSTANIA
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

ródło: wiadczenie usług e-bankowo ci w bankach komercyjnych w Polsce, ILiM 2006
Tabela B2.3.1-2. Zakres usług e-bankowo ci dla przedsi biorstw wiadczonych przez banki komercyjne w 2006 r.
KANAŁ
DOST PU
Konto
internetowe
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OBSZAR
Rachunki

OPERACJE
uzyska informacje o stanie swojego rachunku i historii operacji
zło y dyspozycj przelewu na rachunek własny lub zewn trzny
zło y dyspozycj przelewu na rachunek ZUS, US
zło y dyspozycj przelewu zagranicznego
definiowa polecenia zapłaty

SKALA
WYKORZYSTANIA
100%
100%
83%
50%
33%
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KANAŁ
DOST PU

OBSZAR

Oszcz dno ci

Lokaty

Inwestycje

Kredyty

Karty
Ustawienia

OPERACJE
zło y dyspozycj wykonania przelewu z odroczon dat realizacji
zdefiniowa zlecenia stałe
zało y lub zlikwidowa rachunek oszcz dno ciowy
dokona wpłaty na ten rachunek
otrzyma histori rachunku
zało y lub zlikwidowa lokat
otrzyma histori rachunku
skorzysta z kalkulatora, który wyliczy, ile mo na zyska dzi ki danej lokacie
zło y dyspozycj otwarcia rejestru lub udost pnienia obsługi Funduszy
mie wgl d w stan rejestru
otrzyma histori operacji
zło y zlecenie nabycia, odkupienia oraz konwersji jednostek uczestnictwa Funduszy
uzyska informacj o stanie zlece internetowych
dokona zmiany danych teleadresowych
dokona obliczenia wysoko ci rat dla wybranej kwoty kredytu oraz danego okresu spłaty
zło y wniosek o kredyt
przegl da listy kredytów
sprawdza szczegóły dotycz ce kredytów oraz rachunków powi zanych z kredytem
sprawdza harmonogram i histori spłaty rat kredytu
wypełni i wysła wniosek o wydanie karty płatniczej
zastrzec kart w przypadku jej zgubienia lub kradzie y
uzyska informacje o historii operacji wykonanych kart
otrzyma rejestr ostatnich operacji

SKALA
WYKORZYSTANIA
117%
83%
50%
50%
67%
50%
50%
50%
17%
17%
17%
17%
17%
0%
0%
17%
33%
33%
33%
50%
50%
67%
100%
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KANAŁ
DOST PU

OBSZAR

Poczta

OPERACJE
prowadzi korespondencj z bankiem
zmieni hasło, zablokowa poszczególne usługi
eksportowa wyci gi bankowe
przegl danie otrzymanej poczty
przegl danie wysłanej poczty
wysyłanie nowej wiadomo ci

83%
67%
100%
67%
67%
67%
67%

uzyska informacje o stanie swojego rachunku i historii operacji
zło y dyspozycj przelewu na rachunek własny lub zewn trzny
zło y dyspozycj przelewu na rachunek ZUS, US
zło y dyspozycj przelewu zagranicznego
definiowa polecenia zapłaty
zło y dyspozycj wykonania przelewu z odroczon dat realizacji
zdefiniowa zlecenia stałe
zało y lub zlikwidowa rachunek oszcz dno ciowy
dokona wpłaty na ten rachunek
otrzyma histori rachunku
zało y lub zlikwidowa lokat
otrzyma histori rachunku
skorzysta z kalkulatora, który wyliczy, ile mo na zyska dzi ki danej lokacie
zło y dyspozycj otwarcia rejestru lub udost pnienia obsługi Funduszy
mie wgl d w stan rejestru
otrzyma histori operacji

96%
96%
93%
64%
32%
82%
54%
14%
43%
50%
68%
68%
18%
11%
11%
7%

Inne
Elektroniczny
dost p do
rachunku
przez Internet
Rachunki

Oszcz dno ci

Lokaty
Inwestycje
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KANAŁ
DOST PU

OBSZAR

Kredyty

Karty

Ustawienia

Poczta

OPERACJE
zło y zlecenie nabycia, odkupienia oraz konwersji jednostek uczestnictwa Funduszy
uzyska informacj o stanie zlece internetowych
dokona zmiany danych teleadresowych
dokona obliczenia wysoko ci rat dla wybranej kwoty kredytu oraz danego okresu spłaty
zło y wniosek o kredyt
przegl da listy kredytów
sprawdza szczegóły dotycz ce kredytów oraz rachunków powi zanych z kredytem
sprawdza harmonogram i histori spłaty rat kredytu
wypełni i wysła wniosek o wydanie karty płatniczej
zastrzec kart w przypadku jej zgubienia lub kradzie y
uzyska informacje o historii operacji wykonanych kart
otrzyma rejestr ostatnich operacji
prowadzi korespondencj z bankiem
zmieni hasło, zablokowa poszczególne usługi
eksportowa wyci gi bankowe
przegl danie otrzymanej poczty
przegl danie wysłanej poczty
wysyłanie nowej wiadomo ci

11%
11%
7%
14%
18%
50%
46%
32%
25%
14%
46%
57%
57%
82%
71%
39%
36%
43%
50%

uzyska informacje o stanie salda i danych szczegółowych rachunków posiadanych w banku
sprawdzi wykaz zło onych dyspozycji
uzyska informacje o historii operacji na rachunkach
zło y dyspozycj przelewu na rachunek własny lub zewn trzny

100%
33%
100%
100%

Inne
WAP

SKALA
WYKORZYSTANIA
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KANAŁ
DOST PU

OBSZAR

OPERACJE

zło y dyspozycj przelewu na rachunek ZUS, US
zło y dyspozycj wykonania przelewu z odroczon dat realizacji
zało y zlecenie stałe
zamówi przesłanie potwierdzenia przelewu
dokona spłaty zadłu enia na rachunku karty kredytowej
zało y lub zamkn lokat
zmieni osobisty numer PIN
uzyska informacje o kursach walut
trzyma faksem informacje o stanie rachunku
uzyska informacje o stanie rejestrów funduszy inwestycyjnych
zablokowa usług
inne
Automatyczny serwis telefoniczny – uzyska informacje o stanie salda i danych szczegółowych rachunków posiadanych w banku
phonebanking
sprawdzi wykaz zło onych dyspozycji
uzyska informacje o historii operacji na rachunkach
zło y dyspozycj przelewu na rachunek własny lub zewn trzny
zło y dyspozycj przelewu na rachunek ZUS, US
zło y dyspozycj wykonania przelewu z odroczon dat realizacji
zało y zlecenie stałe
zamówi przesłanie potwierdzenia przelewu
dokona spłaty zadłu enia na rachunku karty kredytowej
zało y lub zamkn lokat
zmieni osobisty numer PIN
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SKALA
WYKORZYSTANIA
0%
67%
0%
0%
33%
33%
33%
67%
0%
0%
67%
100%
90%
45%
85%
75%
35%
30%
20%
20%
25%
50%
40%
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KANAŁ
DOST PU

OBSZAR

SMS

Home-banking

Rachunki

OPERACJE
uzyska informacje o kursach walut
trzyma faksem informacje o stanie rachunku
uzyska informacje o stanie rejestrów funduszy inwestycyjnych
zablokowa usług
inne
uzyska informacje o stanie salda i danych szczegółowych rachunków posiadanych w Banku
zasila konto telefonu komórkowego typu pre-paid
przejrze wykaz n- ostatnich transakcji przeprowadzonych na koncie
zło y dyspozycj przelewu na rachunek własny lub zewn trzny
zło y dyspozycj przelewu na rachunek ZUS, US
uzyska informacje o kursach walut
zmieni osobisty numer PIN
uzyska informacje o stanie rejestrów funduszy inwestycyjnych
zapozna si z aktualn wycen funduszy inwestycyjnych
zablokowa usług
inne
uzyska informacje o stanie swojego rachunku i historii operacji
zło y dyspozycj przelewu na rachunek własny lub zewn trzny
zło y dyspozycj przelewu na rachunek ZUS, US
zło y dyspozycj przelewu zagranicznego
definiowa polecenia zapłaty
zło y dyspozycj wykonania przelewu z odroczon dat realizacji
zdefiniowa zlecenia stałe

SKALA
WYKORZYSTANIA
40%
40%
5%
35%
45%
92%
25%
58%
50%
17%
25%
25%
8%
17%
8%
67%
100%
100%
97%
83%
67%
93%
43%
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KANAŁ
DOST PU

OBSZAR

Oszcz dno ci

Lokaty

Inwestycje

Kredyty

Karty
Ustawienia

202

OPERACJE
zało y lub zlikwidowa rachunek oszcz dno ciowy
dokona wpłaty na ten rachunek
otrzyma histori rachunku
zało y lub zlikwidowa lokat
otrzyma histori rachunku
skorzysta z kalkulatora, który wyliczy, ile mo na zyska dzi ki danej lokacie
zło y dyspozycj otwarcia rejestru lub udost pnienia obsługi funduszy
mie wgl d w stan rejestru
otrzyma histori operacji
zło y zlecenie nabycia, odkupienia oraz konwersji jednostek uczestnictwa funduszy
uzyska informacj o stanie zlece internetowych
dokona zmiany danych teleadresowych
dokona obliczenia wysoko ci rat dla wybranej kwoty kredytu oraz danego okresu spłaty
zło y wniosek o kredyt
przegl da listy kredytów
sprawdza szczegóły dotycz ce kredytów oraz rachunków powi zanych z kredytem
sprawdza harmonogram i histori spłaty rat kredytu
wypełni i wysła wniosek o wydanie karty płatniczej
zastrzec kart w przypadku jej zgubienia lub kradzie y
uzyska informacje o historii operacji wykonanych kart
otrzyma rejestr ostatnich operacji
prowadzi korespondencj z bankiem
zmieni hasło, zablokowa poszczególne usługi

SKALA
WYKORZYSTANIA
3%
23%
37%
33%
47%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
0%
3%
37%
33%
13%
7%
10%
33%
87%
50%
83%
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KANAŁ
DOST PU

OBSZAR

Poczta
Inne

OPERACJE
eksportowa wyci gi bankowe
przegl da otrzyman poczt
przegl da wysłan poczt
wysyła nowe wiadomo ci
przegl da kalendarium wa nych terminów
pozyskiwa informacje o kursach walut, prognozach walutowych, stawkach referencyjnych, danych z rynku
pieni nego, notowanie bonów skarbowych
pozyskiwa dane z rynku pieni nego, o notowaniach bonów skarbowych
pozyskiwa informacje o prowizjach i oprocentowaniu depozytów i kredytów, adresach sieci placówek
pozyskiwa informacje o produktach i usługach banku, dost p do regulaminów
ustawia powiadomienie SMS i WAP
zmieni hasło statyczne
aktywowa list haseł jednorazowych
ustawia podpowiedzi asystenta
blokowa kanały dost pu
pobiera faksem wybrane informacje dotycz ce rachunków
generowa nowy PIN
zamawia lub zastrzega blankiety czekowe
przegl da histori korzystania z systemu
przeprowadza analizy finansowe
analizowa i kontrolowa płynno finansow firmy
graficzne prezentowa dane
autoryzowa poszczególne opcje dzi ki podpisowi pojedynczemu lub ł cznemu
poł czy aplikacj z systemem ksi gowym

SKALA
WYKORZYSTANIA
73%
57%
47%
50%
3%
93%
13%
13%
7%
3%
57%
0%
7%
27%
7%
33%
10%
63%
23%
37%
33%
87%
93%
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KANAŁ
DOST PU

OBSZAR

OPERACJE
przegl da i przetwarza informacje o transakcjach dokonanych w innych bankach
autoryzowa z wykorzystaniem podpisu elektronicznego

ródło: wiadczenie usług e-bankowo ci w bankach komercyjnych w Polsce, ILiM 2006
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30%
63%
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B2.3.1.5. e-Administracja a banki
82% banków wykorzystywało w 2005 r. Internet do kontaktów z organami
administracji publicznej. Oznacza to, e zaledwie 18% nie korzystało w adnym
stopniu z udogodnie elektronicznej administracji (wykres B2.3.1-36).
Wykres B2.3.1-36. Przedsi biorstwa korzystaj ce z Internetu w kontaktach z organami
administracji publicznej w 2005 roku

82%
Tak

85%

18%
Nie

0%

15%

20%

40%
2004

60%

80%

100%

2005

ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

W ród głównych powodów kontaktu przez Internet z organami administracji
publicznej było odsyłanie wypełnionych formularzy (97%), pozyskiwanie
informacji (92%) oraz otrzymywanie (86%) i odsyłanie formularzy (95%).
Zaledwie 5% banków zło yło ofert w elektronicznym systemie zamówie
publicznych (wykres B2.3.1-37).
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Wykres B2.3.1-37. Cele wykorzystywania Internetu przez banki w kontaktach z organami
administracji publicznej w 2005 roku
92%
do pozyskiwania
informacji

90%

86%
do otrzymywania
formularzy

82%

95%

do odsyłania
wypełnionych
formularzy
do składania ofert w
elektronicznym
systemie zamówie
publicznych
0%

96%

5%
4%

20%
2004

40%

60%

80%

100%

2005

ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w
przedsi biorstwach sektora finansowego, GUS 2006

B2.3.1.6. Podsumowanie
Analiza rozwoju elektronicznej bankowo ci przeprowadzana od kilku lat przez
ILiM pokazuje, e e-bankowo
jest jednym z najbardziej dynamicznie
rozwijaj cych si obszarów e-gospodarki. Analizuj c przykłady banków z rynku,
jasno rysuje si strategia rozwoju usług w ramach e-bankowo ci w polskich
bankach. Pierwszym etapem jest udost pnienie, poprzez kanał elektroniczny,
podstawowych usług bankowych. Po uzyskaniu pewnej masy krytycznej
u ytkowników nast puje drugi etap rozwoju, jakim jest
rozszerzanie
podstawowych usług bankowych o dodatkowe usługi finansowe. Bank
elektroniczny staje si punktem dost pu do wielu usług finansowych, poczynaj c
od bankowych, poprzez ubezpieczeniowe, a ko cz c na usługach inwestycyjnych.
Jeden z banków internetowych (mBank) w drugiej połowie grudnia 2006 roku stał
si nawet pierwszym wirtualnym operatorem komórkowy, współpracuj c w tym
zakresie z Polkomtelem95.

95

Dec Ł., W mBanku dzwoni 15 tysi cy telefonów, Rzeczpospolita, nr 43, 20.02.2007, dod. Ekonomia
i rynek, str. 4
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B2.3.2. E-ubezpieczenia
Wykorzystywanie Internetu w działalno ci ubezpieczeniowej trwa w Polsce ju
dekad . Pocz tkowo stosowano to narz dzie tylko w celach informacyjnych i
promocyjnych, pó niej stopniowo rozszerzano zakres oferowanych opcji
interaktywnych. Proces zmian w tym zakresie jest do dynamiczny, co utrudnia
jego bie cy monitoring i podkre la wag bada w tym obszarze.
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie zakresu wykorzystania
narz dzi elektronicznej gospodarki przez zakłady ubezpiecze . Podobnie jak w
poprzednich raportach, tak i tym razem zagadnienia omówione zostały w ramach
pi ciu grup tematycznych: infrastruktury informatycznej, bezpiecze stwa,
korzystania z e-administracji, stron www zakładów oraz usług elektronicznych
wiadczonych przez ubezpieczycieli.
Głównym ródłem informacji pierwotnych dla niniejszego opracowania były
dane uzyskane w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urz d Statystyczny w
okresie luty – kwiecie 2006 r. pt. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych w sektorze finansowym. Celem badania była
identyfikacja zakresu i sposobów wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych w przedsi biorstwach sektora finansowego. Dane zebrane
zostały metod korespondencyjn w oparciu o kwestionariusz. Kwestionariusz
składał si z pyta pogrupowanych tematycznie w cztery obszary oraz metryczk i
pytania dodatkowe. Obszary tematyczne dotyczyły: podstawowych informacji o
systemach informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT), korzystania z Internetu,
handlu elektronicznego przez Internet, handlu elektronicznego przez zewn trzne
sieci inne ni Internet. Badaniem GUS obj tych zostało 59 zakładów krajowych.
Oznacza to, e uzyskano dane od 87% zakładów96, Zebrane informacje dotycz
roku 2005 lub stanu na dzie na dzie 31 stycznia 2006 r.
Drugim ródłem informacji było badanie przeprowadzone przez Instytut
Logistyki i Magazynowania w okresie 13 listopada do 20 grudnia 2006 roku.
Badaniem obj to 72 podmioty – krajowe zakłady ubezpiecze oraz oddziały
główne zakładów zagranicznych. Badanie miało charakter dwuetapowy. Celem
pierwszego etapu było stwierdzenie faktu posiadania strony internetowej przez
zakłady ubezpiecze i oddziały główne. Próba zakładów ubezpieczeniowych

96

Liczba działaj cych zakładów i oddziałów głównych zagranicznych zakładów ubezpiecze według
danych na dzie 31.12.2005 r. wynosiła 32 podmioty w dziale I (ubezpieczenia na ycie) oraz 35
podmiotów w dziale II (ubezpieczenia maj tkowe i pozostałe osobowe). KNUiFE, Biuletyn
Kwartalny. Rynek ubezpiecze 4/2005, www.knf.gov.pl.
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posiadaj cych stron internetow w liczbie 67 podmiotów97 stanowiła podstaw
przeprowadzenia dalszych bada (drugiego etapu). Jego celem była ocena zakresu
informacyjnego stron internetowych zakładów ubezpiecze (badanie Zakres
informacyjny stron internetowych zakładów ubezpiecze w Polsce) oraz zakresu
usług wiadczonych drog elektroniczn , rodzaju kanałów dost pu oraz adresatów
tych usług (badanie wiadczenie usług drog elektroniczn w zakładach
ubezpiecze w Polsce). Badanie wiadczenie usług drog elektroniczn w
zakładach ubezpiecze w Polsce przeprowadzono według dwuetapowej procedury
obejmuj cej w pierwszej kolejno ci analiz stron internetowych, a nast pnie
wysłanie wypełnionego formularza do potwierdzenia i ewentualnego uzupełnienia
informacji przez kompetentnego pracownika zakładu ubezpiecze . Ostatecznie
zebrano dane dotycz ce 67 zakłady ubezpiecze i oddziałów głównych
posiadaj cych strony internetowe oraz wysłano do 55 zakładów98 wypełniony
formularz do potwierdzenia i ewentualnego uzupełnienia informacji. Autoryzacj
odpowiedzi uzyskano od 13 zakładów ubezpiecze , w tym 10 wiadcz cych usługi
drog elektroniczn .
B2.3.2.1. Infrastruktura informatyczna w zakładach ubezpiecze
Wszystkie ze zbadanych zakładów ubezpiecze dysponowały w styczniu 2006
r. dost pem do Internetu oraz lokaln kablow sieci LAN (wykres B2.3.2-1). 85%
ubezpieczycieli wyposa onych było w sie intranet, natomiast niewiele ponad
połowa w extranet. Przeci tny zakład ubezpiecze dysponował pomi dzy trzema a
czterema ze zbadanych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych.
Wykorzystywanie przez zakłady sieci innych ni Internet było rzadkie (wykres
B2.3.2-2.). Zaledwie po dwa zakłady dysponowały sieci do otrzymywania
zamówie na przelewy grupowe poprzez aplikacje komputerowe klientów
instytucjonalnych lub przedsi biorstw oraz sieci do otrzymywania zamówie od
agentów zajmuj cych si sprzeda poprzez system komputerowy poł czony z
systemem przedsi biorstwa.
Wykres B2.3.2-1. Wyposa enie zakładów ubezpiecze w technologie informacyjnotelekomunikacyjne w styczniu 2006 r.

97

Próba pomniejszona z uwagi na fakt, e dwa podmioty nie posiadały strony www w j zyku polskim
oraz w przypadku 3 zakładów strona była w przebudowie co uniemo liwiało przeprowadzenia
badania.
98
Próba pomniejszona z uwagi na fakt, e niektóre grupy ubezpieczeniowe posiadaj zakłady lub
oddziały zarówno w dziale I (ubezpieczenia na ycie), jak i II (ubezpieczenia maj tkowe i
pozostałe osobowe).
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54%
Extranet

85%

Intranet

s ie

s ie
lokalna LAN
bezprzewodowa

dos t

100%

lokalna LAN
kablowa

24%

100%

p do Internetu

ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006
Wykres B2.3.2-2. Wykorzystywanie przez zakłady ubezpiecze sieci innych ni Internet w
styczniu 2006 r.

0
inne
sie do otrzymywania zamówie od agentów
zajmuj cych si sprzeda
poprzez system
komputerowy poł czony z systemem
przedsi biorstwa

3,40

sie do otrzymywania zamówie na przelewy
grupowe poprzez aplikacje komputerowe
klientów instytucjonalnych lub przedsi biorstw
0,00

3,40

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

zakłady ub ezpiecze

(w %)

ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006.

System informatyczny pozwalaj cy na obsług zamówie wyst pował u dwóch
na pi ciu asekuratorów (u 42% podmiotów). 16% takich systemów nie było
jednak e automatycznie poł czonych ani z systemem wewn trznym
przedsi biorstwa, ani z systemami klientów biznesowych. Co drugi z
wyst puj cych systemów poł czony był z systemem wewn trznym zakładu
ubezpiecze , natomiast co czwarty z systemami klientów biznesowych (wykres
B2.3.2-3).
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Wykres B2.3.2-3. Systemy informatyczne do obsługi zamówie w zakładach ubezpiecze
w styczniu 2006 r.

16%

28%

56%

poł czony automatycznie z wewn trznym systemem przedsi biorstwa
poł czony automatycznie z systemami klientów biznesowych
nie poł czony

ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006

Powy sze dane wskazuj , e w porównaniu do roku ubiegłego nie nast piły
zasadnicze zmiany w zakresie stosowanych przez zakłady ubezpiecze technologii.
Zauwa y mo na jedynie niewielki wzrost popularno ci w odniesieniu do sieci
kablowej LAN (o 2%), intranetu (o 3%), extranetu (o 5%) oraz sieci
bezprzewodowej LAN (o 4%). Wykorzystanie extranetu ro nie zatem od 2004 r. w
sposób najbardziej dynamiczny w porównaniu do pozostałych technologii, co
wi za nale y z rozwojem wewn trznych sieci dla po redników i pomocników
dystrybucji.99 Systemy dedykowane dla po redników mog by ró nicowane w
zale no ci od rodzaju po rednika (dla agentów, brokerów, pracowników
zewn trznych firm dystrybucyjnych)100 oraz zakresu oferowanych opcji.101 Dane
dotycz ce wykorzystywania sieci innych ni Internet wskazywałyby na znacz cy
spadek popularno ci tego typu rozwi za (w styczniu 2006 r. korzystało z nich 7%
zakładów, natomiast rok wcze niej 20%), trudno jednak e znale wytłumaczenie
takiego stanu rzeczy.

99

W 2005 r. specjalne serwisy dla po redników udost pniały mi dzy innymi grupa Allianz,
Commercial Union, Ergo Hestia, Nationwide, Skandia, Tryg i Warta.
100
Przykładowo w 2005 r. TUiR Warta S.A. oferowała serwisy oddzielne dla brokerów i agentów,
Skania ycie serwis dla po redników broker on-line oraz, szerzej dost pny, SkandiaNet.
101
Standardowo serwisy takie miały w 2005 r. charakter informacyjny (informacje na temat
procedury zawierania umów, ogólne warunki ubezpiecze , opisy produktów, informacje
dotycz cych rynku). Jednak e przykładowo w 2005 r. TUn Nationwide SA umo liwiało
stworzenie przez po rednika za pomoc aplikacji SPEC.net analizy historycznych wyników
poszczególnych funduszy inwestycyjnych z oferty Nationwide w zestawieniu z zyskami
osi gni tymi w tym czasie np. na lokatach bankowych oraz w porównaniu z innymi wska nikami,
jak inflacja czy indeks WIG20..
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Niestety brak jest danych porównawczych dotycz cych systemów
informatycznych pozwalaj cych na obsług zamówie . Informacje dotycz ce
pocz tku 2006 r. wskazuj na niski stopie stosowania tego typu rozwi za ,
pomimo wielokrotnie ju podkre lanego wysokiego potencjału korzy ci, które ze
sob nios .
Jak ju wspomniano wszystkie zakłady ubezpiecze wykorzystuj Internet. Z
ł czy kablowych najszerzej wykorzystywane s ł cza stałe, w tym przede
wszystkim ł czenie w technologii DSL. Niemal dwie trzecie ubezpieczycieli
korzysta z ł czy bezprzewodowych. Poł czenie przez modem analogowy
stosowane jest jeszcze przez 40% zakładów (wykres B2.3.2-4). Najcz ciej nie jest
to jednak jedyna stosowana opcja. Zaledwie jeden zakład zadeklarował
maksymaln mo liw pr dko
ci gania danych poni ej 144Kb/s. Wszystkie
pozostałe zakłady ci gały dane z pr dko ci wi ksz , w tym nieco ponad dwie
trzecie z pr dko ci 2 Mb/s lub wi cej (wykres B2.3.2-5). Asekuratorzy
jednocze nie korzystali z co najmniej dwóch do trzech sposobów poł czenia.
Wykres B2.3.2-4. Rodzaje poł cze z Internetem w zakładach ubezpiecze w styczniu
2006 r.

przez ł cze
bezprzewodowe (np.
GSM, GPRS, UMTS, itp.)

63%

przez inne ł cze s tał
e
(np. s ie telewizji
kablowej)

75%

przez ł czenie w
technologii DSL (xDSL,
ADSL,SDSL, itp.)

przez m odem cyfrowy
typu ISDN

przez m odem analogowy
(zwykł
a linia telefoniczna)

68%

20%

39%

ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006

W porównaniu do roku ubiegłego spadło wykorzystanie modemu analogowego
(o 7%) oraz typu ISDN ( o 9%) na rzecz poł cze przez inne, poza typu DSL, ł cza
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stałe (wzrost o 27%) oraz bezprzewodowe (wzrost o 18%). Został zatem
utrzymany kierunek zmian, który zaobserwowa mo na od 2004 r.102
Wykres B2.3.2-5. Maksymalna szybko ci gania danych z Internetu w zakładach
ubezpiecze w styczniu 2006 r.
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31%

68%
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2 Mb/s

2 Mb/s lub wi cej

ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006

Niemal wszyscy pracownicy zakładów ubezpiecze dysponowali komputerem,
przy czym niewiele ponad połowa z nich miała równie dost p do Internetu
(wykres B2.3.2-6). W porównaniu do roku poprzedniego udział pracowników
wykorzystuj cych komputer zmalał (o 3%) oraz ograniczony został znacznie ich
dost p do Internetu (o 16%).

102

Od tego roku powadzone s badania przez ILiM oraz (od 2005 r.) przez GUS w tym zakresie.
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Wykres B2.3.2-6. Wykorzystywanie komputerów przez pracowników zakładów
ubezpiecze w styczniu 2006 r. (w %)
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006

Niemal jedna trzecia zakładów zadeklarowała, e w 2005 r. nie miała potrzeby
rekrutacji pracowników z umiej tno ciami ICT (wykres B2.3.2-7). W ród tych
asekuratorów, którzy zdecydowali si na zatrudnienie nowych osób z
umiej tno ciami ICT, niemal czterech na dziesi napotkało problemy. Trudno ci
dotyczyły najcz ciej niedostatecznej poda y specjalistów z odpowiednimi
kwalifikacjami lub zbyt wysokich kosztów ich zatrudnienia (wykres B2.3.2-8).
Wykres B2.3.2-7. Pozyskiwanie przez zakłady ubezpiecze pracowników z
umiej tno ciami w zakresie ICT w 2005 r.
trudno ci w
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umiej tno cia
mi w zakresie
ICT; 25%
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w
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pracowników z
umiej tno cia
mi w zakresie
ICT; 44%

ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006
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Wykres B2.3.2-8. Rodzaje trudno ci w pozyskiwaniu przez zakłady ubezpiecze
pracowników z umiej tno ciami w zakresie ICT w 2005 r.
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006

48% zakładów wytworzyło w 2005 r. własne oprogramowanie i wydatkowało
na ten cel przeci tnie 25,5 milionów zł (tabela B2.3.2-1). W porównaniu do
przedsi biorstw po rednictwa pieni nego i kredytowego asekuratorzy znacznie
cz ciej decydowali si na tego typu działania, cho przeznaczali na nie ni sze
kwoty. Ogólnie im przedsi biorstwo było wi ksze, tym cz ciej decydowało si na
stworzenie własnego oprogramowania i tym wy sze nakłady przeznaczało na ten
cel. Bior c pod uwag wyniki z 2004 r. przypuszcza mo na, e cz ciej i w
bardziej kompleksowym zakresie wytwarzanie własnego oprogramowania miało
miejsce w dziale II (ubezpieczenia maj tkowe i pozostałe osobowe), ani eli w
dziale I (ubezpieczenia na ycie). Oznacza to, e gotowe rozwi zania dost pne na
rynku s w mniejszym stopniu przystosowane do specyfiki działalno ci w zakresie
krótkoterminowych ubezpiecze maj tkowych.
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Tabela B2.3.2-1. Wytwarzanie własnego oprogramowania przez przedsi biorstwa
po rednictwa pieni nego i kredytowego oraz zakłady ubezpiecze w 2005 r.
Wyszczególnienie
Małe przedsi biorstwa
(10 - 49 pracuj cych)
rednie przedsi biorstwa
(50 - 249 pracuj cych)
Du e przedsi biorstwa
(250 i wi cej pracuj cych)

Przedsi biorstwa
wytwarzaj ce własne
oprogramowanie (w %)

Koszt netto wytworzonego
własnego oprogramowania
(w tys. zł)

5

12 717

17

26 728

60

66 631

Po rednictwo pieni ne i
kredyty
9
80 549
Ubezpieczenia
25 527
48
ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006

Zakłady ubezpiecze wykorzystywały Internet w styczniu 2006 r. przede
wszystkim w celu kontaktów z administracj publiczn oraz promocji przy
wykorzystaniu własnej strony WWW (wykres B2.3.2-9). W porównaniu do
stycznia 2005 r. aktywno asekuratorów wzrosła znacznie w zakresie promocji
internetowej własnych produktów przy wykorzystaniu własnej strony internetowej
(zmiana odsetka zakładów o 24%) i szkole online (zmiana o 10%). Zmian t
oceni nale y zdecydowanie pozytywnie, a zwi kszenie ilo ci szkole wi za z
rozbudow systemów dla po redników zale nych.
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Wykres B2.3.2-9. Cele wykorzystywania Internetu przez zakłady ubezpiecze w styczniu
2006 r. (w %)
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006

Wykorzystanie w zakładach ubezpiecze poczty elektronicznej spowodowało
w ci gu ostatnich pi ciu lat niemal u wszystkich podmiotów cz ciow likwidacj
poczty tradycyjnej. Najcz ciej została ona zast piona w stopniu znacznym, tj. od
33% do 66%. Dokładne dane przedstawia wykres B2.3.2-10. Zjawisko to oceni
nale y zdecydowanie pozytywnie, bowiem nie tylko przyspiesza proces
komunikacji, ale tak e ułatwia jej archiwizacj i powoduje oszcz dno ci.
Wykres B2.3.2-10. Zast pienie poczty tradycyjnej przez elektroniczn w zakładach
ubezpiecze w ci gu ostatnich 5 lat. ( % zakładów ubezpiecze )
w wi kszo ci lub
cał
kowicie (wi cej
ni
2/3
korespondencji)

15

44

w stopniu znacznym
(pomi dzy 1/3 a 2/3
korespondencji)

34

w stopniu niewielkim
(do 1/3
korespondencji)

7
brak zast

pienia

0

10

20

30

40

50

ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006
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Z opcji zatrudnienia w systemie telepracy korzystał w styczniu 2006 r. nieco
ponad co czwarty zakład ubezpiecze .. Zakłady umo liwiały dost p do systemu
informatycznego przedsi biorstwa zarówno podczas wyjazdów słu bowych, jak i
podczas pracy w domu. Stosunkowo cz sto stosowano tak e rozwi zanie
polegaj ce na udost pnieniu systemu przedsi biorstwa w placówkach terenowych.
Mo na ponadto zauwa y , e wykorzystywane s do wykonywania telepracy
systemy biznesowe klientów (szczegółowe dane przedstawia wykres B2.3.2-11).
Jest to mo liwe dzi ki wspomnianej wcze niej integracji systemów klientów z
systemami zakładu. Fakt ten w poł czeniu z coraz szerszym stosowaniem telepracy
(wzrost w porównaniu z rokiem 2005 o 17%) wiadczy o stopniowym rozdzielaniu
ła cucha tworzenia warto ci w zakładzie ubezpiecze
i wirtualizacj
ubezpieczyciela.

korzystaj z dost pu do systemu informatycznego przedsi biorstwa

Zakłady ubezpiecze , zatrudniaj ce osoby w systemie telepracy, które

Wykres B2.3.2-11. Telepraca w zakładach ubezpiecze w styczniu 2006 r.
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006

B2.3.2.2. Bezpiecze stwo informatyczne w zakładach ubezpiecze
W 2005 r. w 30,5% zakładów pojawiły si problemy z utrzymaniem
bezpiecze stwa sieci lub danych. Odsetek ten jest znacznie wy szy ni w latach
poprzednich (odpowiednio 2003 r. - 17% i 2004 r. – 19%). Zwa ywszy na fakt, e
ilo stosowanych zabezpiecze utrzymywała si na podobnym poziomie (w 2003
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r. stosowano przeci tnie 6, a w 2004 r. pi zabezpiecze ), stwierdzi nale y, e
prawdopodobnie wzrosła cz stotliwo ataków i/lub ich precyzja.
Zakłady ubezpiecze stosowały przeci tnie pomi dzy pi cioma a sze cioma
rodzajami zabezpiecze . Do najbardziej powszechnych, podobnie jak w roku 2004,
nale ały: ochrona antywirusowa, systemy zaporowe firewalls oraz
przechowywanie zapasowych kopii danych poza zakładem (wykres B2.3.2-12). W
porównaniu do 2004 r. wzrosła cz stotliwo stosowania serwerów szyfruj ce
poł czenia internetowe (o 18%), szyfrowania w celu zapewnienia poufno ci (o
9%), stosowania mechanizmów uwierzytelniaj cych typu kod PIN, systemy haseł
(o 8%) oraz przechowywania zapasowych kopii danych poza zakładem (o 5%).
Ubezpieczyciele korzystali natomiast rzadziej z podpisu elektronicznego.
Wykres B2.3.2-12. Zabezpieczenia stosowane przez zakłady ubezpiecze
w styczniu 2006 r. (w %)
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006

B2.3.2.3. E-administracja a zakłady ubezpiecze
Za wyj tkiem jednego, wszystkie zakłady ubezpiecze wykorzystywały w
2005 r. Internet do kontaktów z administracj publiczn . Stosowano to rozwi zanie
w najszerszym stopniu do pozyskiwania informacji oraz odsyłania wypełnionych
formularzy (wykres B2.3.2-13). W kontek cie tego ostatniego dziwi fakt, e 15%
zakładów spo ród tych, które formularze odsyłaj on-line, pozyskuje je drog
tradycyjn . W 2005 r. mniej zakładów ni w 2004 r. korzystało z mo liwo ci
ci gni cia formularza. Fakt ten dziwi szczególnie w odniesieniu do przyj tej
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strategii dotycz cej e-administracji w Polsce. Pozytywnie oceni nale y fakt, e w
2005 r. dwa zakłady ubezpiecze zło yły ofert korzystaj c z elektronicznego
systemu zamówie publicznych, pomimo, e dost pno takich systemów, w
porównaniu z rokiem 2004 spadła.103
Wykres B2.3.2-13. Korzystanie z usług administracji publicznej on-line przez zakłady
ubezpiecze w 2005 r. (w %)
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006

B2.3.2.4. Strony www zakładów ubezpiecze
W grudniu 2006 roku nieco ponad dziewi na dziesi zakładów ubezpiecze
posiadało własn stron internetow , 3 zakłady były w trakcie jej przebudowy, a
dwa zakłady prezentowały informacje na swój temat na stronach zagranicznej
spółki matki (wykres B2.3.2-14).

103

Odsetek urz dów posiadaj cych system informatyczny do obsługi zamówie publicznych w 2005
r. zmniejszył si (2004 r.- 19,7%, 2005 r. – 17,3%). Stopie informatyzacji urz dów w Polsce - raport
generalny z bada ilo ciowych dla Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji, 2 edycja
badania, Warszawa 2005, http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/258/4380, s. 8.
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Wykres B2.3.2-14. Strony WWW zakładów ubezpiecze w grudniu 2006 r.(w %)
w
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ródło: Zakres informacyjny stron internetowych zakładów ubezpiecze w Polsce, ILiM
2006

Podstawowymi informacjami udost pnianymi przez zakłady ubezpiecze s
nazwa, adres i dane kontaktowe ubezpieczyciela. Stosunkowo rzadko, bo tylko na
co ósmej stronie zale
mo na informacje na temat udziału w rynku. W
porównaniu do zakresu informacyjnego stron w 2004 i 2005 r., nie zmieniła si
sytuacja pod wzgl dem rodzaju i zakresu prezentowanych informacji na etapie
przedstawienia zakładu. Nieco cz ciej zakłady publikowały w tym roku
informacje o kapitale i wynikach finansowych, rzadziej natomiast o wysoko ci
udziału w rynku.
Wykres B2.3.2-15. Opcje oferowane przez zakłady ubezpiecze na stronach internetowych
w grudniu 2006 r.– etap przedstawienie zakładu.
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ródło: Zakres informacyjny stron internetowych zakładów ubezpiecze w Polsce, ILiM
2006
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W zakresie wsparcia na etapie wyboru produktu przez ubezpieczaj cego (etap
doradztwa) zakłady oferuj przede wszystkim opis produktów oraz OWU (ogólne
warunki ubezpiecze ). Dost pno
tych ostatnich w porównaniu do roku
poprzedniego zdecydowanie wzrosła (o 18%), co nale y oceni bardzo
pozytywnie. Zwi kszyła si ponadto dost pno bazy najcz ciej zadawanych
pyta i odpowiedzi na nie (o 15%) oraz słowniczka (o 11%). W niewielkim stopniu
zmianie uległo wsparcie w doborze produktów (wzrost o 5%) i pomoc w ich
porównaniu (wzrost o 4%). Warto jednak e zauwa y , e zwi kszył si dost p do
taryf lub kalkulatorów (o 11%). Zakłady niezwykle rzadko informuj o
wył czeniach w zakresie ochrony, mo liwo ciach jej wypowiedzenia, pocz tku
materialnej odpowiedzialno ci ubezpieczyciela. Informacje te jednak znajduj si
w OWU a regulacje mog by ró ne dla ró nych produktów (poza tymi, które s
okre lone przepisami imperatywnymi, np. prawo odst pienia od umowy). W
nikłym zakresie podawane s te informacje dotycz ce praktycznej realizacji
online aktu zakupu ubezpieczenia. Dokładne dane na temat cz stotliwo ci
wyst powania poszczególnych opcji prezentuje wykres B2.3.2-15. oraz B2.3.2-16.
Zakres udzielanych informacji formalnych, na przykład zasad przetwarzania
danych osobowych czy j zyku, w którym mo e by zawarta umowa uległ w
porównaniu do 2005 r. nieznacznemu rozszerzeniu (wykres B2.3.2-17).
Wykres B2.3.2-16. Opcje oferowane przez zakłady ubezpiecze na stronach www w
2006r.– doradztwo
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ródło: Zakres informacyjny stron internetowych zakładów ubezpiecze w Polsce, ILiM
2006
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Wykres B2.3.2-17. Opcje oferowane przez zakłady ubezpiecze na stronach www –
informacje formalne dotycz ce zawierania umowy
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ródło: Zakres informacyjny stron internetowych zakładów ubezpiecze w Polsce, ILiM
2006
Wykres B2.3.2-18. Opcje oferowane przez zakłady ubezpiecze na stronach www –
informacje formalne dotycz ce zawierania umowy
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ródło: Zakres informacyjny stron internetowych zakładów ubezpiecze w Polsce, ILiM
2006

Wparcie klienta na etapie po zakupie ubezpieczenia uległo w porównaniu do
roku poprzedniego rozszerzeniu (wykres B2.3.2-19). Wzrosła dost pno
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formularzy składanych offline (o 16%), „ usług” online (podpis, zgłaszanie zmian,
zgłaszanie szkody, mo liwo zadawania bie cych pyta , obserwacja likwidacji
szkody, zmiana online portfela, obliczanie warto ci zgromadzonych rodków – o
19%) oraz porad dotycz ce zachowania si ubezpieczaj cego po zaj ciu szkody (o
8%). Podobnie, jak w roku poprzednim, aden zakład ubezpiecze nie
powiadamiał online o wyga ni ciu umowy.
Wykres B2.3.2-19. Opcje oferowane przez zakłady ubezpiecze na stronach WWW w
2006r. – obsługa po sprzeda y
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ródło: Zakres informacyjny stron internetowych zakładów ubezpiecze w Polsce, ILiM
2006

Analiza zebranych danych pozwala na stwierdzenie, e, cho w miar
zaawansowania przez ubezpieczaj cego procesu zakupu wsparcie internetowe
ubezpieczyciela maleje, to w ci gu ostatnich trzech lat ulegało ono systematycznej
rozbudowie. Prezentowane dane dotycz wszystkich ubezpieczycieli, natomiast, co
warto podkre li , funkcjonuj witryny o zdecydowanie wy szym, ni przeci tny,
stopniem interaktywno ci (np. strona grupy Ergo Hestii czy Link4).
B2.3.2.5. Usługi elektroniczne zakładów ubezpiecze
Co trzeci podmiot z grupy po rednictwa finansowego i kredytowego i
zakładów ubezpiecze deklarował, e usługi ubezpieczeniowe, które wiadczył lub
w sprzeda y których współuczestniczył w 2005 roku, były dostarczane przez
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Internet. Niecały 1% tej grupy podmiotów zło ył takie o wiadczenie w odniesieniu
do ubezpiecze na ycie, natomiast 1,5% w odniesieniu do ubezpiecze
maj tkowych i pozostałych osobowych. W kontek cie pozostałych usług
finansowych, zwłaszcza usług płatniczych, lokat oszcz dno ciowych oraz
kredytów i po yczek, wynik ten uzna nale y za daleko poni ej przeci tnej. Mniej
popularne w tej grupie podmiotów s tylko internetowe usługi inwestycyjne
(wykres B2.3.2-20).
Wykres B2.3.2-20. wiadczenie usług finansowych przez przedsi biorstwa po rednictwa
finansowego i kredytowego oraz zakłady ubezpiecze w sposób tradycyjny i przez Internet
w 2005 r.
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006

Zakłady ubezpiecze dostarczały w 2005 r. przez Internet tylko usługi
ubezpieczeniowe. W 2004 r. ubezpieczyciele zadeklarowali, e udost pniali
równie usługi płatnicze i inwestycyjne104. Ich brak w 2005 r. nie nale y jednak
ocenia negatywnie. Odpowiedzi za 2005 r. s zgodne z ustaw o działalno ci
ubezpieczeniowej, która precyzuje zakres działalno ci ubezpieczeniowej oraz
stanowi wyra nie, e zakład nie mo e wykonywa adnej innej działalno ci poza
ni i bezpo rednio z ni zwi zan . 105 Tym samym odpowiedzi za 2004 r. uzna
mo na za obarczone pewnym bł dem.
104

Por. Elektroniczna gospodarka w Polsce – raport 2005, pod. red. M. Kraski, wyd. 1, Instytut
Logistyki i Magazynowania, Warszawa 2006, s. 242 i n.
105
Art. 3 ust. 1-6 i ust. 8 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalno ci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr
124, poz. 1151 z pó n. zm.)
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Co czwarty z badanych zakładów ubezpiecze zadeklarował, e w 2005 r.
wiadczył usługi ubezpieczeniowe przez Internet106 (wykres B2.3.2-21), przy czym
były to przewa nie usługi ubezpiecze maj tkowych i pozostałych osobowych
(wykres B2.3.2-22).
Wykres B2.3.2-21. wiadczenie usług ubezpieczeniowych przez Internet w odniesieniu do
zakładów ubezpiecze w 2005 r.
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006
Wykres B2.3.2-22. Usługi ubezpieczeniowe wiadczone przez zakłady ubezpiecze przez
Internet w 2005 r. w podziale na działy
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006

106

Dane te nie s zgodne z wynikiem uzyskanym z kolejnego pytania dotycz cego wniosków
ubezpieczeniowych zło onych przez Internet, gdzie tylko 20% zakładów stwierdziło, e otrzymuje
zamówienia na usługi ubezpieczeniowe przez Internet. Rozbie no t wytłumaczy mo na albo
bł dem w wypełnianiu formularza albo tym, e respondenci rozumiej wiadczenie usług
ubezpieczeniowych w sposób szerszy ni akt kupna-sprzeda y.
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Najcz ciej odsetek wniosków ubezpieczeniowych zło onych przez Internet
nie przekraczał 1% wszystkich wniosków zło onych zarówno przez klientów
indywidualnych, jak i instytucjonalnych (wykres B2.3.2-23). Jeden zakład
stwierdził, e udział wniosków internetowych w odniesieniu do indywidualnych
ubezpieczaj cych mie cił si w przedziale 1%-5%, jeden, e w przedziale 5%-10%
i jeden w przedziale 10%-25%. Klienci instytucjonalni składali wnioski
ubezpieczeniowe niemal e zawsze w sposób tradycyjny107. Na uwag zasługuje
jednak fakt, e ju w 2005 r. znale
mo na było ubezpieczyciela, który
otrzymywał droga internetow co najmniej 25% wniosków od klientów
instytucjonalnych. Zwa ywszy na przypis składki z kanału internetowego
dotycz cy całego rynku, musiał to by jednak zakład o niskim udziale w rynku108.
Przypis składki ze sprzeda y przez Internet w 2005 r. wyniósł 0,00025% w
ubezpieczeniach na ycie oraz 0,004% w ubezpieczeniach maj tkowych i
pozostałych osobowych., co stanowiło ł cznie 645 tys.109. Internet wykorzystywano
tylko do sprzeda y ubezpiecze indywidualnych, a nie grupowych.110

107

C wynika bezpo rednio z zakresu oferty, jaka była wówczas dost pna. Skierowana ona była
przede wszystkim do klienta indywidualnego.
108
Udział mierzony wielko ci składki przypisanej brutto.
109
Biuletyn Roczny. Rynek ubezpiecze 2005 (dane zweryfikowane), KNUiFE, tabl. D7.
110
Tam e, tabl. D5.
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odsetekwnioskówubezpieczeniowychzło onychprzezInternet

Wykres B2.3.2-23. Wnioski ubezpieczeniowe zło one do zakładów ubezpiecze przez
Internet przez klientów instytucjonalnych i indywidualnych w 2005 r.
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ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006

Przypis składki uzyskiwany przez zakłady ubezpiecze ze sprzeda y przez
Internet pochodzi przede wszystkim z rynku krajowego, a co czternasta złotówka
jest zebrana z pozostałego rynku UE. Sprzeda na pozostałe rynki jest znikoma
(wykres B2.3.2-24).
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Wykres B2.3.2-24. redni procentowy udziałposzczególnych rynków w ł cznej warto ci
netto sprzeda y zakładów ubezpiecze za po rednictwem Internetu w 2005 r.
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y
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Europejskiej;
7%

pozostał
e
pa stwa
wiata; 1%

rynek krajowy;
92%

ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006

Dziewi na dziesi zakładów, które otrzymywały wnioski ubezpieczeniowe
przez Internet stwierdziło, e ponad 66% przypisu składki z zawartych w ten
sposób umów pochodzi z rynku krajowego. Zaledwie jeden zakład zadeklarował,
e dwie trzecie uzyskiwanego w ten sposób obrotu pochodzi z pozostałych krajów
UE. Podobnie tylko jeden ubezpieczyciel stwierdził, e sprzedaje przez Internet na
pozostałe rynki zagraniczne, ale przypis składki uzyskiwany w ten sposób nie
przekracza 33% cało ci obrotu internetowego (wykres B2.3.2-25).
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Wykres B2.3.2-25. Podziałwarto ci sprzeda y przez Internet uzyskiwanej przez zakłady
ubezpiecze wg rodzaju rynku w 2005 r.

0
udziałsprzeda y
przez Internet na
pozostał
e rynki
wiata

0
8

8
udziałsprzeda y
przez Internet na
pozostał
y rynek Unii
Europejskiej

0
0

92
udziałsprzeda y
przez Internet na
rynek krajowy

0
0

0

20

40

60

80
z ak łady ub ez piecz e

100
o(w %)

zakł
ady ubezpiecze
otrzymuj ce wnioski ubezpieczeniowe przez
Internet, w których udziałsprzeda y przez Internet wynosi:
mniej ni

33%

33% lub wi cej, lecz mniej ni

66%

66% lub wi cej

ródło: Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w
sektorze finansowym, GUS 2006

W porównaniu do 2004r. zanotowa mo na było w 2005 r. zdecydowany, bo
dwukrotny, wzrost zainteresowania wiadczeniem usług ubezpieczeniowych przez
Internet. Nie znalazło to jednak odzwierciedlenia w wielko ci zebranej składki.
Aktywno zakładów ubezpiecze w zakresie usług elektronicznych w 2006 r.
nie uległa znacz cemu zwi kszeniu. 23% zakładów ubezpiecze umo liwiało
dost p on-line do swoich usług za pomoc własnej strony internetowej. Co
najmniej jedna trzecia z nich oferuje tak opcj od 2006 r.
Do najbardziej popularnych usług nale ały sprzeda
ubezpiecze ,
umo liwienie kontaktu z agentem oraz zgłoszenie szkody online (wykres B2.3.226). W ród respondentów zakładów aden nie udost pniał opcji obserwacji
procesu likwidacji szkody111, podpisu elektronicznego lub indywidualnego konta
klienta112.

111
112

Opcja ta jest spotykana na rynku np. w grupie Ergo Hestia.
Oferowana na rynku np. przez PZU ycie SA.
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Wykres B2.3.2-26. Rodzaje usług wiadczonych on-line
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ródło: wiadczenie usług drog elektroniczn w zakładach ubezpiecze w Polsce, ILiM
2006

Najbardziej popularnymi produktami oferowanymi przez zakłady ubezpiecze
w ramach sprzeda y przez Internet były ubezpieczenia turystyczne (38%),
komunikacyjne (19%), NNW (19%), podró y (19%) oraz mieszkania i domu
(19%) (wykres B2.3.2-27), a wi c produkty wystandaryzowane i popularne tak e
off-line. Warto doda , e dotychczas zakłady bardzo rzadko umo liwiały zakup online ubezpiecze komunikacyjnych (przy wykorzystaniu strony zakładu opcj tak
oferował tylko LINK4). Pod koniec 2006 r. na ten segment rynku wszedł TU
Allianz Polska S.A., a na pocz tku 2007 r. Avanssur SA („ Axa” ). Ponadto w
ramach mbanku (oddzial elektroniczny BRE Banku) funkcjonuje supermarket
ubezpieczeniowy, który obok ubezpiecze komunikacyjnych i ochrony prawnej
oferuje ubezpieczenia mieszkaniowe, podró ne, wypadkowe, na ycie, kart
płatniczych, spłaty kredytu oraz mIKE ubezpieczenie (Indywidualne Konto
Emerytalne w formie ubezpieczenia na ycie z funduszem kapitałowym). Jest on
skierowany do klientów mBanku. W ramach ubezpiecze komunikacyjnych,
oferowanych od 2006 r., dost pne s produkty trzech firm Go Direct!, HDI
Asekuracji oraz Benefis TUM S.A. Supermarket dawał „ gwarancj najni szej
ceny” 113, dot d niespotykan na rynku, która polegała na tym, e je li klient kupił
113

Gwarancja ta obowi zuje do ko ca kwietnia 2007 r.
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OC lub pakiet OC/AC w Supermarkecie Ubezpiecze Samochodowych, a w ci gu
14 dni przedstawił kalkulacj ni szej składki potwierdzon przez innego
ubezpieczyciela, mBank zwracał ró nic w cenie.
Wykres B2.3.2-27. Rodzaje ubezpiecze mo liwych do zakupienia drog elektroniczn w
2006r.
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ródło: wiadczenie usług drog elektroniczn w zakładach ubezpiecze w Polsce, ILiM
2006

Oferta usług wiadczonych drog elektroniczn skierowana była przede
wszystkim do klientów indywidualnych, a dalszej kolejno ci do małych i rednich
przedsi biorstw (wykres B2.3.2-28).
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Wykres B2.3.2-28. Adresaci oferty sprzeda y usług drog elektroniczn
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ródło: wiadczenie usług drog elektroniczn w zakładach ubezpiecze w Polsce, ILiM
2006

Zakłady ubezpiecze
wiadczyły usługi elektroniczne przede wszystkim
poprzez własny portal. Zaledwie 3% zakładów skorzystało z wyspecjalizowanych
internetowych rynków sprzeda y dla klientów instytucjonalnych, portali obcych i
agregatorów (porównywarek) (4%)114 oraz po redników internetowych tworz cych
niezale ne platformy porównawcze dla agentów i brokerów (3%). aden
asekurator nie korzystał z wirtualnych rynków ryzyka. Oznacza to ograniczon
dost pno usług ubezpieczeniowych dla klientów i zwi zane jest z pewno ci z
kwesti integracji systemów zakładów oraz po rednika.
Według informacji otrzymanych od zakładów, które wzi ły udział w badaniu
ILiM, nale y si spodziewa dalszego wzrostu zainteresowania zakładów usługami
elektronicznymi. Wzro nie przede wszystkim dost pno opcji do kontaktów z
agentem, zgłoszenia szkody, interaktywnego doradztwa, obliczania wysoko ci
składki, indywidualnego konta klienta (wykres B2.3.2-29). Oznacza to, e zakłady
przestaj si koncentrowa tylko i wył cznie na samym akcie kupna-sprzeda y, ale
rozszerza b d wsparcie klienta w całym procesie zakupu ubezpieczenia. Fakt ten
oceni nale y pozytywnie i wiadczy on o rozwoju rynku ubezpiecze on-line.

114

Pami ta nale y o pierwszym supermarkecie ubezpieczeniowym BRE Banku, o którym
wspominano wcze niej.
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Wykres B2.3.2-29. Plany dotycz ce sprzeda y usług ubezpieczeniowych drog
elektroniczn w najbli szych 12 miesi cach (kategoria TAK) i rodzaje planowanych usług
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ródło: wiadczenie usług drog elektroniczn w zakładach ubezpiecze w Polsce, ILiM
2006

wiadczenie usług elektronicznych wpłyn ło, zdaniem zakładów, na obni enie
kosztów działalno ci oraz mo liwo dostosowania oferty do indywidualnych
potrzeb klientów (wykres B2.3.2-30). Nie wpłyn ło ono w sposób istotny na
mo liwo ci ekspansji rynkowej, wielko przypisu składki, popraw wizerunku,
efektywno
procesów
biznesowych
czy
popraw
jako ci
usług
ubezpieczeniowych. Wyniki te zaskakuj w porównaniu do do wiadcze zakładów
za rok 2005, gdzie, mi dzy innymi, połowa zakładów wskazywała na co najmniej
du y wpływ sprzeda y przez Internet na wizerunek zakładu czy wpływ niewielki
na obni enie kosztów prowadzenia działalno ci czy dostosowanie oferty do
indywidualnych potrzeb klientów. Ró nica ta wynika prawdopodobnie z
metodologii przeprowadzanych bada (wyniki za 2005 r. obejmuj deklaracje
wszystkich, a nie tylko wiadcz cych usługi elektronicznie) zakładów ubezpiecze .
Zbli one do wyników zeszłorocznych s bowiem deklaracje zakładów
(wszystkich) dotycz cych korzy ci in posse , jakie wynikaj z faktu wiadczenia
usług elektronicznych (wykres B2.3.2-31). Oznacza to tak e, e w praktyce
oczekiwania zakładów co do konsekwencji stosowania Internetu w zakresie
wiadczenia swoich usług rozmijaj si z rzeczywisto ci .
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Wykres B2.3.2-30. Znaczenie faktu wiadczenia usług drog elektroniczn dla osi gni cia
wymienionych korzy ci (wagi dla kategorii: nieistotna, rednia, du a)
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ródło: wiadczenie usług drog elektroniczn w zakładach ubezpiecze w Polsce, ILiM
2006
Wykres B2.3.2-31. Wpływ wiadczenia usług ubezpieczeniowych drog elektroniczn na
wybrane elementy biznesowe
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ródło: wiadczenie usług drog elektroniczn w zakładach ubezpiecze w Polsce, ILiM
2006
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Najwa niejsz barier
wiadczenia usług elektronicznych przez zakłady
ubezpiecze jest, ich zdaniem, sam produkt ubezpieczeniowy. Ponadto
problematyczne s niestało przepisów prawnych, brak przygotowania klientów i
instytucji do nabywania ubezpiecze t drog oraz problemy w dostarczeniu usługi
(wykres B2.3.2-32). W kontek cie tej ostatniej bariery chodzi zapewne o
underwriting i likwidacj szkód. O ile wymienione przez zakład bariery mo na
uzna za cz ciowo słuszne, o tyle trzeba tak e nadmieni , zwłaszcza w
odniesieniu do nieadekwatno ci samego produktu, o sposobach ich
przezwyci ania oraz mechanizmach działaj cych w procesie zakupu
ubezpieczenia po stronie klienta.115
Wykres B2.3.2-32. Główne bariery w sprzeda y usług ubezpieczeniowych drog
elektroniczn (kategorie wpływu: niska, rednia, du a)
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ródło: wiadczenie usług drog elektroniczn w zakładach ubezpiecze w Polsce, ILiM
2006

115

Szerzej np. Kaczała M., Modele internetowe a wsparcie klienta w procesie zakupu ubezpieczenia,
w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje wiatowe a polski rynek, W. RonkaChmielowiec, K. Jajuga (red.), Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1088, t.1., Wydawnictwo AE
we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 242-251.
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B2.3.2.6. Podsumowanie
Do najwa niejszych wniosków płyn cych z przeprowadzonych bada nale :
Struktura wykorzystywanych systemów informatycznych nie uległa w 2005 r.
zasadniczym zmianom. Zakłady nie dysponowały systemami pozwalaj cymi na
obsług zamówie , które byłyby zintegrowane z systemami klientów b d
po redników. Tym samym nie były w stanie zdyskontowa licznych korzy ci
płyn cych z takiego rozwi zania.
Zakłady ubezpiecze
wiadczyły usługi elektroniczne przede wszystkim
poprzez własny portal. Popularno innych modeli była znikoma, cz ciowo
dlatego, e modele niektóre nie były dost pne w polskich wersjach j zykowych.
Stan ten mo e ulec poprawie w momencie pojawienia si odpowiednich
propozycji na rynku. Zmiany w tym zakresie ju s widoczne (por. np. powstały
supermarket ubezpieczeniowy BRE Banku).
Jedna czwarta zakładów deklaruje, e oferowała usługi elektroniczne przez
Internet, przy czym były to przewa nie usługi ubezpiecze maj tkowych i
pozostałych osobowych, skierowane do klientów indywidualnych na rynku
krajowym. Wielko przypisu składki z dystrybucji z wykorzystaniem Internetu,
jak i odsetek zło onych w ten sposób wniosków była znikoma.
Najwa niejsz barier
wiadczenia usług elektronicznych przez zakłady
ubezpiecze jest, ich zdaniem, sam produkt ubezpieczeniowy. Ponadto
problematyczne s niestało przepisów prawnych, brak przygotowania klientów i
instytucji do nabywania ubezpiecze t drog oraz problemy w dostarczeniu
usługi. Paleta produktów oferowanych online powi kszyła si o ubezpieczenia
komunikacyjne (oferuje je kilku dostawców).
Zakłady przestaj si koncentrowa tylko i wył cznie na samym akcie kupnasprzeda y, ale rozszerzały i rozszerza b d wsparcie klienta w całym procesie
zakupu ubezpieczenia. Analiza zebranych danych pozwala na stwierdzenie, e,
cho w miar zaawansowania przez ubezpieczaj cego procesu zakupu wsparcie
internetowe ubezpieczyciela maleje, to w ci gu ostatnich trzech lat ulegało ono
systematycznej rozbudowie. Fakt ten oceni nale y pozytywnie i wiadczy on o
rozwoju rynku ubezpiecze on-line.
Prawdopodobnie wzrosła cz stotliwo ataków na sieci i dane zakładów
ubezpiecze i/lub ich precyzja. Pomimo to zakłady nie zwi kszyły ilo ci
stosowanych zabezpiecze .
wiadczenie usług elektronicznych wpłyn ło, zdaniem zakładów, na obni enie
kosztów działalno ci oraz mo liwo dostosowania oferty do indywidualnych
potrzeb klientów. W praktyce oczekiwania zakładów co do konsekwencji
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stosowania Internetu w zakresie wiadczenia swoich usług rozmijaj si z
rzeczywisto ci . Pomimo to, zgodnie z deklaracjami, nale y si spodziewa
dalszego wzrostu zainteresowania zakładów usługami elektronicznymi.
Zauwa y mo na coraz szersze stosowaniem telepracy, co wiadczy o
stopniowym rozdzielaniu ła cucha tworzenia warto ci w zakładzie ubezpiecze i
mo liwo ciami tworzenia organizacji wirtualnej.
Wykorzystanie w zakładach ubezpiecze poczty elektronicznej spowodowało
w ci gu ostatnich pi ciu lat niemal u wszystkich podmiotów cz ciow likwidacj
poczty tradycyjnej. Wi zało si to z pewno ci z redukcj kosztów.
Znacznie wzrosła aktywno asekuratorów w zakresie promocji internetowej
własnych produktów przy wykorzystaniu własnej strony internetowej i szkole
online. Zmian t oceni nale y zdecydowanie pozytywnie, a zwi kszenie ilo ci
szkole wi za z rozbudow systemów dla po redników zale nych.
Zakłady ubezpiecze relatywnie cz sto wytwarzały w 2005 r. własne
oprogramowanie, przy czym kwoty wydatkowane na ten cel były stosunkowo
niskie. Dane wskazuj , e gotowe rozwi zania dost pne na rynku s w mniejszym
stopniu przystosowane do specyfiki działalno ci w zakresie krótkoterminowych
ubezpiecze maj tkowych.

B2.3.3. E-makler
W Polsce, jak w wi kszo ci krajów rozwini tych i rozwijaj cych si mo na
zauwa y rozwój społecze stwa, któremu towarzyszy coraz wy szy poziom
nasycenia nowymi technologiami. Nie dziwi zatem fakt, e od kilku lat na rynku
pojawiaj si coraz to nowsze sposoby inwestowania i oszcz dzania. Zaraz po
tradycyjnych lokatach bankowych, do których obywatele maj bardzo cz sto
dost p internetowy pojawiły si rachunki maklerskie umo liwiaj ce oszcz dzanie
pieni dzy poprzez inwestycje na giełdach równie w wygodny sposób
wykorzystuj cy poł czenie internetowe. Na rynku oszcz dno ci oprócz
instrumentów ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych i rachunków
maklerskich mo na zaobserwowa w ostatnim roku rozwój domów maklerskich,
które nie zajmuj si handlem papierami warto ciowymi. Ta nowa odmiana
domów maklerskich umo liwia inwestowanie np. w fundusze oszcz dno ciowe
czy inwestowanie w portfele walutowe. Uczestnicy wirtualnego rynku
inwestycyjnego otrzymali w ten sposób dost p do kolejnej grupy instrumentów,
które mog sta si przedmiotem ich inwestycji. Oferta rynku nie jest ju
ograniczona do akcji, obligacji czy kontraktów terminowych i instrumentów
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pochodnych – mo emy zainwestowa w fundusze oszcz dno ciowe o okre lonej
strukturze portfela, które zazwyczaj s obarczone ni szym poziomem ryzyka ni
wybrane pojedyncze instrumenty. Inwestuj c w fundusze omijamy cz ciowo
koszty zwi zane z indywidualnym projektowaniem portfeli i zarz dzaniem
portfelami przez maklerów giełdowych – maklerzy zajmuj si zarz dzaniem
portfelem całego funduszu dla wszystkich uczestników. Podobne zjawisko mo na
zaobserwowa na rynku walutowym, w dost pie do którego wyspecjalizowały si
niektóre domy maklerskie, umo liwiaj c inwestowanie w waluty na całym wiecie.
Działania na giełdach papierów warto ciowych odbywaj si dzi w sposób
wirtualny, w zwi zku z czym zarz dzanie osobistymi rachunkami maklerskimi
powinno w naturalny sposób by prowadzone z wykorzystaniem podobnych
technologii. Domy maklerskie w Polsce ju od ponad 7 lat wiadcz usługi drog
elektroniczn 116 zbieraj c przy tym cenne do wiadczenie.
Ewolucja portali internetowych domów maklerskich rozpocz ła si z
wprowadzeniem Internetu do działalno ci gospodarczej i wykorzystywaniem go
głównie w celach informacyjnych. Obecne portale wyposa one s w
zaawansowane narz dzia pozwalaj ce na profesjonalne zarz dzanie rachunkami
internetowymi indywidualnych inwestorów giełdowych.
Jak mo na zaobserwowa na podstawie wyników bada przedstawionych w
tym rozdziale – inwestycje elektroniczne w Polsce znajduj si obecnie w stadium
dynamicznego rozwoju, a domy maklerskie prze cigaj si w coraz to nowszych
usługach elektronicznych przyci gaj cych klientów. Nie wystarczaj ce jest ju
proste składanie zlece i przegl danie danych historycznych – klienci szukaj
zaawansowanych modułów analitycznych, pozwalaj cych na konstruowanie
portfeli inwestycyjnych i umo liwiaj cych inwestowanie na giełdach
mi dzynarodowych.
Według informacji publikowanych przez Giełd Papierów Warto ciowych
prawie 1/5 wszystkich rachunków maklerskich obsługiwanych jest przez Internet
(około 165 tysi cy). We wszystkich kategoriach instrumentów dominuj zlecenia
składane przez Internet - ju 6 na 10 zlece przetwarzanych jest przez Internet.
Internet jest preferowany przez inwestorów indywidualnych podczas zawierania
transakcji. Najbardziej znacz cy wzrost (o 12 pkt. proc.) nast pił na rynku kasowym,
gdzie a 41% obrotu akcjami wykonywanych jest za po rednictwem Internetu.
Instytut Logistyki i Magazynowania w 2006 roku przeprowadził badania sektora domów maklerskich w Polsce. Badanie pt. Zakres informacyjny stron
116

Usługi domów maklerskich wiadczone przez Internet nazywane s z j zyka angielskiego online
brokerage lub Internet brokerage).
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internetowych domów maklerskich w Polsce polegało na analizie zawarto ci
informacyjnej stron internetowych, a badanie pt.
wiadczenie usług
elektronicznych przez domy maklerskie w Polsce polegało na analizie rodzaju
wiadczonych usług na próbie 37 domów maklerskich (wszystkie domy maklerskie
w Polsce), spo ród których 33 posiadało witryny internetowe, a 19 wiadczyło
usługi drog elektroniczn . Domy maklerskie otrzymały równie formularze
pozwalaj ce na u ci lenie i dopracowanie materiału, który powstał po analizie
witryn internetowych.
W 2006 roku Główny Urz d Statystyczny zrezygnował z prowadzenia bada
pt. „ Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
w sektorze finansowym” , w zwi zku z czym wyniki tych bada nie s
prezentowane w tym rozdziale, jak to miało miejsce w 2005 roku.
B2.3.3.1. Charakterystyka domów maklerskich w Polsce
Struktura domów maklerskich poddanych badaniu przedstawiona została na
wykresie B2.3.3-1. W Polsce w 2006 roku działalno prowadziło 37 domów
maklerskich z czego jedynie 4 nie miały strony internetowej i a 19 wiadczyło
usługi drog elektroniczn .
Wykres B2.3.3-1. Struktura domów maklerskich w Polsce w 2006 roku
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ródło: wiadczenie usług elektronicznych przez domy maklerskie w Polsce, ILiM 2006.

Z informacji publikowanych przez Giełd Papierów Warto ciowych wynika, e
w Polsce istnieje obecnie 891 tys. rachunków inwestycyjnych, z czego 22% to
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rachunki aktywne (na koniec 2005 r. 853. tys. rachunków, z czego 23 %
aktywnych). Zauwa alny jest zatem wzrost liczby rachunków ale niewielki spadek
udziału rachunków aktywnych. Zgodnie z informacjami GPW prawie 1/5 liczby
rachunków jest obsługiwana przez Internet co oznacza, e około 165 tysi cy
rachunków zarz dzanych jest drog elektroniczn (w porównaniu z rokiem
poprzednim to wzrost o około 50 tysi cy).117
Pierwszym brokerem, który zaoferował inwestorom mo liwo
składania
zlece przez Internet, był Dom Maklerski Banku Ochrony rodowiska S.A.118
Rozwój rynku wirtualnych inwestycji w Polsce najlepiej obrazuj dane statystyczne. W przeci gu dwóch lat zaobserwowano 15% wzrost udziału rachunków
internetowych w ogólnej liczbie rachunków maklerskich, co obrazuje wykres
B2.3.3-2.
Wykres B2.3.3-2. Udziałmaklerskich rachunków internetowych w ogólnej liczbie
rachunków
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ródło: witryna internetowa Giełdy Papierów Warto ciowych [www.gpw.com.pl].

Ro nie równie udział Internetu w obrotach giełdowych. Od 2000 roku udział
w obrocie akcjami wzrósł do poziomu 41%, a w obrocie kontraktami a do 59%,
co obrazuje tabela B2.3.3-1. Najwi kszym udziałem rachunków internetowych w
obrotach giełdowych w ród inwestorów indywidualnych charakteryzuje si rynek
opcji z wynikiem 61%.

117
118

Muci ski E., Inwestowanie..., op. cit., str. 9
Tam e, str. 9
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Tabela B2.3.3-1. UdziałInternetu w obrotach giełdowych – inwestorzy indywidualni (%)
Akcje

Kontrakty

Opcje

2000

3

1

—

2001

11

13

—

I poł. 2002

12

25

—

II poł. 2002

18

35

—

I poł. 2003

20

40

—

II poł. 2003

27

44

39

I poł. 2004

28

54

52

II poł. 2004

23

50

49

I poł. 2005

28

48

48

II poł. 2005

29

53

62

I poł. 2006

41

59

61

ródło: witryna internetowa Giełdy Papierów Warto ciowych [www.gpw.com.pl].

Tendencj wzrostow charakteryzuje si równie udział zlece składanych za
po rednictwem Internetu. W I połowie 2006 roku dla obrotu akcjami si gn ł on
61%, w obrocie kontraktami 58%, a w obrocie opcjami zanotował spadek do 65%.
Mo na zatem stwierdzi , e mimo i liczba internetowych rachunków maklerskich
jest stosunkowo mała (20%) to generuje ona ponad połow ogólnej liczby zlece .
Tabela B2.3.3-2. Udziałzlece zło onych za po rednictwem Internetu
w ogólnej liczbie zlece – wszystkie grupy inwestorów (%)
Akcje

Kontrakty

Opcje

I poł. 2002

13

29

—

II poł. 2002

31

40

—

I poł. 2003

33

46

—

II poł. 2003

36

48

—

I poł. 2004

41

50

42

II poł. 2004

43

49

63

I poł. 2005

46

50

67

II poł. 2005

50

54

69

I poł. 2006

61

58

65

ródło: witryna internetowa Giełdy Papierów Warto ciowych [www.gpw.com.pl].
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B2.3.3.2. Domy maklerskie w Polsce – konkurencja na rynku
Na rynku polskim mo na dostrzec coraz ostrzejsz walk o klientów w ród
domów maklerskich. Rekordowym zarobkom na giełdzie towarzyszy napływ
klientów poszukuj cych coraz efektywniejszych sposobów oszcz dzania. Zgodnie
z powiedzeniem „ prawdziwych przyjaciół poznaje si w biedzie” domy maklerskie
daj si najlepiej pozna w trakcie sytuacji kryzysowych. Praktycznie trudno
znale moment, w którym kto nie informuje w Internecie o awariach platform
transakcyjnych. W wi kszo ci przypadków problemy powodowane s przez
samego u ytkownika (konfiguracja, ł cza), ale bywaj sytuacje rzeczywistych
awarii, jak np. BDM PKO (6 listopada 2006 wprowadzone do obrotu zostały akcje
pracownicze PKO BP i mo na było usłysze pogłoski, e powstały problemy z
przesyłaniem zlece na giełd ). W mBanku natomiast klienci Maklera pod koniec
listopada mieli powa ne problemy z realizacj zlece . Klienci mBanku mogli
liczy na reklamacje i obni on prowizj od transakcji giełdowych do poziomu
0,30 proc. od 4 do 29 grudnia 2006 roku. Podobn polityk zastosował dom
maklerski CDM Pekao, który miał problemy w tym samym miesi cu co mBank –
w konsekwencji obni ona została prowizja a klienci zostali zwolnienie z opłat za
korzystanie z notowa ci głych. CDM przypisuje problemy awarii cz ci serwerów
co mo e by niepokoj cym zjawiskiem w zwi zku z przej ciem przez CDM
klientów domu maklerskiego BPH.119
Mo na zatem spekulowa , e domy maklerskie, którym uda si unikn awarii
zyskaj najwi cej klientów – przyci gn ich równie Ci, którzy w wypadku awarii
potrafi odda klientom stracone pieni dze i zaoferowa rekompensat .
Biura maklerskie prze cigaj si w umieszczaniu informacji o tym, które jest
najlepsze i jakie miejsce w rankingu zajmuje. Rankingi mo na znale ró ne i
podstaw ich sporz dzania mog by ró ne dane – czasem pochodz od domów
maklerskich a czasem od inwestorów. Jednym z takich rankingów mo e by
zestawienie członków giełdy według obrotów publikowane przez Giełd Papierów
Warto ciowych przedstawione w tabela B2.3.3-3.

119

G siorowski D., Domów maklerskich wojna o klienta, www.money.pl, 13.12.2006
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Tabela B2.3.3-3. Udziałczłonków giełdy w obrotach - pa dziernik 2006
Biura
Lp maklerskie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CDM PEKAO
DM BZ WBK
ING SECUR
DM BH
CA IB
PKO BP
DI BRE Banku
KBC
DB SECUR.
BPH
MILL DM
DM BO SA
ERSTE

Akcje sesyjne**
Obligacje
Kontrakty
mln zł
proc. mln zł
proc.
mln zł
proc.
3625,27 12,04
151,45
38,07
54293
6,26
3373,26 11,21
10,38
2,61
95212
10,98
3183,85 10,58
14,67
3,69
56033
6,46
2919,93
9,7
42,93
10,79
13796
1,59
2571,66
8,54
0,74
0,18
47026
5,42
1841,53
6,12
144,9
36,42
42666
4,92
1786,04
5,93
3,55
0,89
124414
14,35
1730,25
5,75
5,18
1,3
35081
4,05
1488,7
4,95
6,35
1,6
12932
1,49
1364,56
4,53
4,98
1,25
67574
7,79
1348,02
4,48
7,26
1,82
18502
2,13
1142,33
3,79
1,02
0,26
162627
18,76
1134,65
3,77
0,08
0,02
28855
3,33

ródło: witryna internetowa Giełdy Papierów Warto ciowych [www.gpw.com.pl].

Internauci równie udzielaj si w tym obszarze i tworz własne rankingi
najlepszych domów maklerskich. Janusz W grzyn jest autorem jednego z takich
zestawie prezentowanych na stronie www.inwestor.wyprawy.webd.pl. Tabela
B2.3.3-4 zawiera fragment tego rankingu.
Tabela B2.3.3-4. Ranking domów maklerskich (fragment)
Lp Biuro

Punkty Prowizja Prowizja
akcje (%) obligacje (%)
1 BO
162
0,39
0,2
2 Kredyt Bank
160
0,39
0,19
3 BDM
157
0,39
0,19
3 BRE
157
0,39
0,2

ródło: http://www.inwestor.wyprawy.webd.pl, stan na koniec listopada 2006 r.

B2.3.3.3. Usługi elektroniczne domów maklerskich w Polsce
W Polsce wi kszo usług elektronicznych domów maklerskich kierowana jest
do klientów indywidualnych, co obrazuje wykres B2.3.3-3. W ród domów
maklerskich wiadcz cych usługi elektroniczne wszystkie wyra nie zaznaczaj na
swoich stronach internetowych, e oferta ich jest kierowana wła nie do klientów
indywidualny. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest ponad dwukrotny wzrost
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w ród korporacyjnych adresatów oferty – zarówno w przypadku małych i rednich
przedsi biorstw, jak i du ych potentatów rynkowych.
Wykres B2.3.3-3. Adresaci oferty elektronicznych biur maklerskich
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100%

32%
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du e
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ródło: wiadczenie usług elektronicznych przez domy maklerskie w Polsce, ILiM 2006.

W ród domów maklerskich w Polsce prawie 79% oferuje klientom dost p do
rachunku maklerskiego za po rednictwem Internetu. Pozytywny dla rynku jest
wzrost w kategorii dost pu przez WAP, a jednocze nie zanotowany został spadek
w kategorii dost pu za pomoc automatycznego serwisu telefonicznego. Spadek
ten mo e by cz ciowo wynikiem spadku popularno ci tradycyjnej telefonii i
zamiany jej na telefoni mobiln . Wielko ci przedstawiono na wykresie B2.3.3-4.
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Wykres B2.3.3-4. Kanały dost pu do elektronicznego rachunku maklerskiego
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ródło: Zakres informacyjny stron internetowych domów maklerskich w Polsce,
ILiM 2006.

Oferta usług dost pnych w serwisach internetowych domów maklerskich
w wielu przypadkach nie ró ni si w znaczny sposób od oferty tradycyjnego kanału
sprzeda y tych usług – umo liwia jedynie wygodniejszy i szybszy sposób
docierania do informacji. W tabeli B2.3.3-5 wyszczególniono spotykane
funkcjonalno ci serwisów internetowych domów maklerskich.
Tabela B2.3.3-5. Funkcjonalno ci rachunku maklerskiego dost pne przy u yciu Internetu
w ród polskich domów maklerskich
Funkcjonalno

Wynik badania
2005
2006

dost p do informacji o koncie
stan nale no ci
kredyt – zaanga owanie
rodki na zakup papierów warto ciowych
rodki do wypłaty
konto blokowane
nale no ci blokowane
rodki blokowane na zakup papierów warto ciowych
zobowi zania z tytułu OTP
suma pieni nych depozytów zabezpieczaj cych
szczegóły kredytów

80%
40%
60%
60%
73%
67%
67%
40%
33%

63%
63%
68%
74%
74%
68%
63%
47%
53%

33%

32%
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Funkcjonalno
dost p do serwisu informacyjnego
dost p do notowa w czasie rzeczywistym z 1, 3 lub 5
najlepszymi ofertami kupna i sprzeda y
dost p do serwisu informacyjnego PAP
dost p do serwisu REUTERS INWESTOR
dost p do statystyki portfela
dost p do bie cych warto ci polskich i zagranicznych indeksów
giełdowych
dost p do oprogramowania do analizy technicznej ISPAG

Wynik badania
2005
2006

60%
40%
20%
7%

42%
26%
26%
26%

73%
20%

58%
26%

ci ganie plików do programu analizy technicznej MetaStock
33%
kontrola rentowno ci poszczególnych papierów
0%
dost p do bezpo redniego kontaktu on-line z maklerem
7%
po redni kontakt z maklerem za pomoc informacji dotycz cych
rachunku
0%
dost p do systemu edukacyjnego
47%
dost p do serwisu automatycznych operacji na rachunku
składanie zlece kupna, sprzeda y na GPW
87%
składanie zlece kupna, sprzeda y na CeTO
60%
składanie zlece kupna, sprzeda y na WGT
0%

26%
21%
21%

składanie zlece kupna, sprzeda y na rynkach zagranicznych
składanie zlece typu day trading
składanie zlece „ Do dyspozycji maklera”
składanie zlece z OTP
składanie zlecenia stop z KPC
składanie zlecenia DDM+
automatyczna obsługa zapisów na Prawa Poboru
dokonywanie zapisów na papiery warto ciowe w ramach
publicznej oferty
automatyczna obsługa przelewów
automatyczna obsługa kredytów
automatyczna obsługa odroczonych płatno ci
dost p do koszyka zlece
składanie zlece w zwi zku z ofert sprzeda y na rynku
pierwotnym
wykorzystywanie podpisu elektronicznego

20%
20%
33%
33%
7%
7%
0%

21%
32%
42%
32%
32%
26%
16%

0%
33%
33%
20%
20%

26%
42%
37%
32%
26%

7%
13%

21%
16%

32%
37%
79%
32%
5%

automatyczne generowanie zlece z poziomu przegl danych ofert
20%
32%
szczegółowy dost p do danych historycznych za wybrane przez klienta okresy
historia transakcji
60%
68%
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Funkcjonalno
historia przelewów
historia zlece
historia wyceny rachunku
historia rachunku papierów warto ciowych
historia rachunku finansowego
dost p do monitora powiadomie
natychmiastowa informacja o zło eniu zlecenia
natychmiastowa informacja o wysłaniu przelewu
natychmiastowa informacja o spłacie kredytu
otrzymywanie informacji i komunikatów z DM
otrzymywanie drog elektroniczn (e-mail, sms) powiadomie
oraz wa nych informacji rynkowych
otrzymywanie - sms-ów z kursami walorów notowanych na gpw
na telefon komórkowy klienta, oraz alertów cenowych

Wynik badania
2005
2006
67%
68%
73%
58%
20%
42%
53%
63%
53%
42%
13%
7%
7%
7%

26%
16%
16%
32%

7%

21%

7%

11%

rozbudowany dost p do szczegółowych danych dotycz cych konfiguracji rachunku
aktualny adres korespondencyjny, telefon kontaktowy,
adres e-mail
7%
11%
stan podpisanej umowa dodatkowa na odroczon płatno
0%
16%
posiadane portfele do zlece na instrumenty pochodne
0%
16%
szczegółowe przedstawienie schematów prowizyjnych dla danego
rachunku w podziale na poszczególne rynki notowa
0%
Przegl d stanu zło onych wszystkich wniosków
mo liwo obejrzenia szczegółów dotycz cych składanych
wniosków (cały tekst wysłanego wniosku)
20%
mo liwo wy wietlenia historii składanych wniosków
7%
mo liwo sprawdzenia czy zło ony wniosek zostałju
przeczytany i rozpatrzony przez pracownika DM
13%
mo liwo składania wniosku o kredyt na zakup papierów
warto ciowych
0%
personalizacja rachunku
mo liwo wyboru motywu kolorystycznego
20%
mo liwo ustalenia schematu działania aplikacji
7%
mo liwo definiowania wy wietlanych danych na stronie
67%
Doradztwo
rekomendacje dotycz ce zakupu papierów warto ciowych
60%

16%

11%
21%
21%
5%
21%
47%
32%
37%

ródło: wiadczenie usług elektronicznych przez domy maklerskie w Polsce, ILiM 2006.

Oferta usług jak wida jest bogata, zatem wybieraj c dom maklerski klienci
powinni zapozna si z ofert kilku i zdecydowa , które usługi s dla nich naj-
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wa niejsze i nios najwi ksz warto . O ile cieszy fakt lepszej dost pno ci usług
na rynku w roku 2006 w porównaniu z rokiem poprzednim to niepokoj cy jest fakt
zanotowania spadku dost pno ci usług w niektórych przypadkach (historia zlece ,
historia rachunku finansowego, mo liwo obejrzenia szczegółów dotycz cych
składanych wniosków [cały tekst wysłanego wniosku], mo liwo definiowania
wy wietlanych danych na stronie, rekomendacje dotycz ce zakupu papierów
warto ciowych). Cz ciowo takie spadki powodowane s inn podstaw
obliczania, do której doł czone zostały domy maklerskie, nie zajmuj ce si
działalno ci na rynku papierów warto ciowych, a pozwalaj ce na inwestowanie
np. na rynkach walutowych, czy w ród funduszy inwestycyjnych.
W ród tak wielu usług klienci mog jednak zauwa y pewne braki. Podczas
analizy witryn domów maklerskich nie spotkano usług przedstawionych w tabeli
B2.3.3-6. Szarym kolorem zaznaczone zostały usługi, które były niedost pne w
2005 roku, a zostały wprowadzone do oferty domów maklerskich w roku 2006, a
rekordy w kolorze białym to usługi, które nadal nie zostały wprowadzone do oferty
domów maklerskich.
Tabela B2.3.3-6. Usługi elektroniczne nie wyst puj ce w ofercie domów maklerskich
kontrola rentowno ci poszczególnych papierów – wyliczanie m.in. redniej ceny kupna,
warto pozycji, zysku i straty oraz wpływu poszczególnych pozycji na cały portfel
po redni kontakt z maklerem za pomoc wy wietlenia: pogrupowanych według statusu
dyspozycji dziennych oraz wa nych informacji dotycz cych rachunku (np. realizacja
zlece , odrzucenie anulacji, wykonanie przelewu)
składanie zlece kupna, sprzeda y papierów warto ciowych b d cych przedmiotem
obrotu na WGT oraz mo liwo ich pó niejszej anulacji lub modyfikacji
automatyczna obsługa zapisów na Prawa Poboru
dokonywanie zapisów na obligacje, certyfikaty oraz akcje oferowane w ramach publicznej
oferty
stan podpisanej umowy, umowa dodatkowa na odroczon płatno
posiadane portfele do zlece na instrumenty pochodne
szczegółowe przedstawienie schematów prowizyjnych dla danego rachunku w podziale na
poszczególne rynki notowa
mo liwo składania wniosku o kredyt na zakup papierów warto ciowych
ródło: wiadczenie usług elektronicznych przez domy maklerskie w Polsce, ILiM 2006.
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B2.3.3.5. Zakres informacyjny stron internetowych domów maklerskich
w Polsce
Strona internetowa w przypadku domu maklerskiego jest zarówno interfejsem
pozwalaj cym na wykonywanie usług elektronicznych, jak i wizytówk
prezentuj c najwa niejsze informacje o produktach, placówkach, itp. Przede
wszystkim witryna internetowa domu maklerskiego powinna by
ródłem
informacji dla inwestorów. Zdecydowana wi kszo domów maklerskich w Polsce
posiada własn stron internetow (89%). Spo ród przeanalizowanych domów
maklerskich zaledwie 4 takowej witryny nie posiadały. Wielko ci dotycz ce
posiadania strony internetowej przedstawia wykres B2.3.3-5.
Wykres B2.3.3-5. Utrzymywanie strony internetowej przez domy maklerskie
w Polsce w 2006 roku
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ródło: Zakres informacyjny stron internetowych domów maklerskich w Polsce,
ILiM 2006.

Domy maklerskie wykorzystywały swoje witryny internetowe w celu
prezentacji i opisu swoich produktów. Zasadniczo w wi kszo ci przypadków
witryny internetowe zawierały podstawowe informacje teleadresowe domów
maklerskich (nazwa, adres, kontakt). W mniejszej ilo ci przypadków prezentowane
były informacje o władzach spółki, a w jeszcze mniejszym zakresie mo na było
znale
informacje o wynikach finansowych, czy kapitale. Pozytywny trend
zachowały wszystkie kategorie – zanotowano wzrost w stosunku do roku 2005
jedynie w przypadku udziału w rynku zaobserwowano spadek z 14% do 9%.
Spadek ten spowodowany mo e by cz ciowo poprzez doł czenie do grupy
domów maklerskich takich podmiotów, które zajmuj
si funduszami
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inwestycyjnymi i rynkami walutowymi, w zwi zku z czym ich udział w całym
rynku giełdowym jest niewielki i nie chc takimi informacjami psu swojego
wizerunku. Wykres B2.3.3-6 prezentuje wielko ci zwi zane z prezentowanymi
informacjami.
Wykres B2.3.3-6. Kategorie informacji dotycz ce domów maklerskich
dost pnych na stronach WWW w 2006 r.
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ródło: Zakres informacyjny stron internetowych domów maklerskich w Polsce,
ILiM 2006.

Zawarto informacyjna stron WWW domów maklerskich jest znacznie zró nicowana. W ród domów maklerskich oferuj cych dost p do rachunku za pomoc
Internetu mo na było w 1/3 przypadków znale demo systemu. W niektórych
przypadkach były to interaktywne narz dzia pozwalaj ce na prowadzenie
fikcyjnych operacji a w niektórych interaktywne prezentacje systemów. Zaledwie
w ród 1/3 domów maklerskich na stronach internetowych mo na znale opis
produktów i dost p do bie cych notowa GPW co wydaje si by informacj
podstawow . Niepokoj cy jest trend wskazuj cy na zmniejszanie si zawieranych
informacji w ramach stron internetowych. Cz ciow odpowiedzi zwi zan z
takim kształtem danych mo e by zjawisko integrowania coraz wi kszej ilo ci
narz dzi w ramach modułu zarz dzania rachunkiem maklerskim. W zwi zku z tym
wykresy, notowania i analizy nie s ju potrzebne w ramach strony internetowej,
gdy udost pniane s u ytkownikowi w ramach narz dzi zarz dzania rachunkami
maklerskimi po zalogowaniu do systemu. Pozostałe wielko ci dotycz ce
zawarto ci informacyjnej zaprezentowane s na wykresie B2.3.3-7.
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Wykres B2.3.3-7. Rodzaj informacji o domach maklerskich
dost pnych na stronach WWW w 2006 r.
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ródło: Zakres informacyjny stron internetowych domów maklerskich w Polsce,
ILiM 2006.

Do bardzo wa nych informacji dla inwestorów giełdowych mo na zaliczy
komentarze giełdowe i analizy spółek giełdowych. Niestety w tym przypadku
wyniki domów maklerskich nie s zachwycaj ce. Dodatkowo niepokoj cy jest fakt
zmniejszenia si tych wielko ci w stosunku do roku poprzedniego. Analizy spółek
były umieszczane zaledwie w jednej czwartej przypadków. Równie komentarze
były obecne w mniej ni 30% przypadków. Ten niepokoj cy trend mo na wyja ni
zjawiskiem komercjalizacji informacji. Domy maklerskie wycofuj si z
prezentowania komentarzy i informacji poniewa
zajmuj
si
tym
wyspecjalizowane i neutralne podmioty – np. tematyczne portale internetowe.
Pozostaje mie nadziej , e tendencja nie zostanie zachowana – w przeciwnym
wypadku inwestorzy pozostan z mał liczb darmowych ródeł informacji i b d
zmuszeni do ponoszenia dodatkowych kosztów. Wielko ci dotycz ce tej
zawarto ci informacyjnej przedstawia wykres B2.3.3-8.
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Wykres B2.3.3-8. Rodzaj informacji o domach maklerskich
dost pnych na stronach WWW w 2006 r.
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ródło: Zakres informacyjny stron internetowych domów maklerskich w Polsce,
ILiM 2006.

Informacje dotycz ce warunków prawnych wiadczenia usług maklerskich s
nadal bardzo rzadko umieszczane w witrynach internetowych. Wielko ci dotycz ce
prawnych aspektów nie przekraczaj 20% przypadków, wi c klient ma nikłe
szanse dowiedzie si o s dzie, który jest wła ciwy do rozpatrywania sporów, czy
o mo liwo ciach wypowiedzenia umowy. Informacje takie, cho s wymagane
prawnie, nadal nie s dost pne w portalach w sposób łatwy i szybki – w wi kszo ci
przypadków s one prezentowane klientowi podczas podpisywania umowy.
B2.3.3.6 Podsumowanie – kierunki i bariery rozwoju elektronicznych usług
maklerskich w Polsce
Rynek usług wirtualnego inwestowania w Polsce zaczyna si rozwija bardzo
dynamicznie. Obecnie wirtualni inwestorzy maj do wyboru oferty 19 ró nych biur
maklerskich. Tabela B2.3.3-7 przedstawia list domów maklerskich, które wiadcz usługi maklerskie z wykorzystaniem Internetu (szarym kolorem zaznaczone
zostały domy maklerskie, które rozpocz ły wiadczenie usług w 2006 roku).
Rozwój tego rynku zapewniony jest przede wszystkim dzi ki obni onym kosztom
obsługi klienta. W 2006 roku zaobserwowano spadek ilo ci informacji dost pnych
na stronach internetowych domów maklerskich. Wiele informacji zostało
zintegrowanych na stałe z systemami zarz dzania rachunkami. Obecnie swoje
miejsce na rynku znalazły tematyczne portale internetowe, które dostarczaj
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obiektywnych informacji, co wskazuje na rozwój tego w kierunku komercjalizacji
informacji.
Tabela B2.3.3-7. Biura maklerskie oferuj ce usługi w Internecie
Bank BPH S.A. Biuro Maklerskie
http://www.bm.bph.pl
Bank Gospodarki ywno ciowej S.A.
Biuro Maklerskie
http://www.bgz.pl
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.
http://www.bmbise.pl
Beskidzki Dom Maklerski S.A.
http://www.bdm.com.pl
CA IB Securities S.A.
http://www.ca-ib.pl
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
http://www.cdmpekao.com.pl
Dom Inwestycyjny BRE BANKU S.A.
http://www.breinwest.com.pl
Dom Maklerski Amerbrokers S.A.
http://www.amerbrokers.pl
Dom Maklerski Banku Ochrony rodowiska S.A.
http://bossa.pl/zlecenia
Dom Maklerski BZ WBK SA
http://www.dmbzwbk.pl
Dom Maklerski PENETRATOR S.A.
http://www.doakcji.pl
DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.
http://www.tms.pl
ERSTE Securities Polska S.A.
http://www.esp.pl
ING Securities S.A.
https://www.ingsecurities.pl
Internetowy Dom Maklerski S.A.
http://www.idmsa.pl
KBC Securities
http://www.kbcmakler.pl
Millennium Dom Maklerski S.A.
http://www.dmbigbg.pl
PKO BP S.A. Bankowy Dom Maklerski
http://www.bdm.pkobp.pl
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.
http://www.xtb.pl
ródło: witryna internetowa Giełdy Papierów Warto ciowych [www.gpw.com.pl].

Coraz wi cej domów maklerskich oferuje usługi elektroniczne i mo na si
spodziewa w przyszło ci wojny o klienta, który wybierze serwis bogatszy w
funkcjonalno ci i informacje pozwalaj ce na efektywne inwestowanie.
Rozwój aplikacji internetowych to klucz do zaj cia licz cej si pozycji na
rynku usług maklerskich w ród klientów indywidualnych. Badania
przeprowadzone przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wskazuj na
preferencje klientów podczas wyboru domu maklerskiego – najwa niejsze s
opłaty i prowizje oraz jako platformy internetowej.120
Na rynku polskim działa ponad 30 biur maklerskich. Mimo tego klienci
indywidualni maj ograniczony wybór poniewa cz
biur nastawiona jest na
obsług przedsi biorstw a jedynie kilkana cie platform znajduje si na poziomie

120
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spełniaj cym oczekiwania inwestorów. Konkurencja w obszarze opłat i prowizji
praktycznie nie istnieje poniewa kształtuj si one na bardzo zbli onym poziomie.
Jednym z podstawowych elementów platform obsługi rachunków maklerskich
on-line s moduły pozwalaj ce na kierowanie na giełd zlece kupna i sprzeda y.
Usługa ta jest prosta wi c biura maklerskie konkuruj w obszarze warto ci dodanej
dla klienta. W ten sposób serwis informacyjny, dost p do komentarzy maklerskich
i notowa w czasie rzeczywistym czy bardziej skomplikowane narz dzia, jak np.
analiza trendów giełdowych czy porównania bran owe zyskały na wadze.
Klienci indywidualni staj si coraz wa niejszym ogniwem w ła cuchu
zarobkowym biur maklerskich. W opracowaniu GUS czytamy, e „ Przychody z
całokształtu działalno ci (przychody ogółem) wszystkich przedsi biorstw
maklerskich wzrosły do 1119,4 mln zł (w domach maklerskich wzrost o 49,6 proc.;
w biurach maklerskich o 45,5 proc.). Przychody z działalno ci maklerskiej
ukształtowały si na poziomie 826,0 mln zł (wzrost o 64,1 proc.). Prowizje od
operacji papierami warto ciowymi na zlecenie wyniosły 483,3 mln zł i podwoiły
swoj warto .”
Długotrwała hossa na giełdzie spowodowała, e rok 2006 był rekordowym
rokiem pod ka dym wzgl dem. Mo na przewidywa , e w przyszłym roku nast pi
jedynie zwi kszenie wolumenu klientów giełdy i wzrost zainteresowania tym
sposobem oszcz dzania. Ju dzi składanie zlece za po rednictwem Internetu to
nic skomplikowanego czy trudnego – zdaniem ekspertów przyszło nale y do
urz dze mobilnych, dzi ki którym inwestowanie na giełdzie stanie si jeszcze
wygodniejsze.
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B3. E-administracja
Obecnie ocena gotowo ci Rzeczypospolitej Polskiej do transformacji w drodze
do społecze stwa informacyjnego zgodnie z rankingiem wiatowego Forum
Gospodarczego (World Economic Forum) jest niska. Zgodnie z Network Readiness
Index w ród 104 pa stw uczestnicz cych w rankingu Polska zajmuje 53 pozycj 121.
W porównaniu z 2004 rokiem zanotowano popraw o 19 pozycji, jednak Polska
nadal zajmuje w rankingu ostatnie miejsce po ród pa stw UE-25. W połowie 2006
roku poziom zaawansowania rozwoju usług publicznych w ród krajów UE-25
wynosił 75%, tymczasem w Polsce – 53% (wzrost z 36% w 2004 roku).
Wi kszo urz dów administracji publicznej osi gn ła poziom informacyjny,
który nie wymaga transformacji w wewn trznym funkcjonowaniu urz du i jest
relatywnie łatwy do osi gni cia. Na niskim poziomie rozwoju pozostaj usługi
transakcyjne wymagaj ce projektowania procedur wewn trznych, integracji
rejestrów pa stwowych i baz danych, zmiany uregulowa prawnych oraz
stworzenia nowych regulacji organizacyjnych, klasyfikacji oraz standardów. Tak e
brak do wiadczenia w zarz dzaniu projektami elektronicznej administracji oraz
brak wizji jej rozwoju skutkuje niskim poziomem rozwoju e-usług. W 2005 roku
poziom inwestycji w technologie informatyczne kształtował si w Polsce
na poziomie 113 euro, przy redniej dla EU-25 wynosz cej 648 euro.122

B3.1. Aktualna sytuacja e-administracji w Polsce
Rok 2006 nie przyniósł znacz cych zmian pod k tem wdro e
w informatyzacji administracji publicznej w Polsce. Plan informatyzacji pa stwa
został opracowany dopiero w sierpniu 2006 roku. Tegoroczne wydatki
na informatyk w pa stwie wyniosły około dwóch miliardów złotych, lecz efekty
tych nakładów nie były widoczne. Kontynuowano prace nad budow systemów
informatycznych, ponadsektorowych: e-PUAP (elektroniczna platforma usług
publicznych), STAP (sie teleinformatyczna administracji), CEPiK (rejestr

121

The Network Readiness Index Rankings, Word Economic Forum 2004,
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji
Pa stwa na rok 2006 (Dz. U. Z dnia 18 sierpnia 2006 r.),
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pojazdów i kierowców) oraz sektorowych: e-PORTAL, PESEL-2 (przebudowa
rejestrów Pa stwowych) i e-DEKLARACJE (elektroniczne podatki).123
Od 16 sierpnia 2006 roku przedsi biorcy, których roczne przychody netto
przekroczyły równowarto 5 mln euro, a wiec ok. 7,5 tys. firm, maj mo liwo
przesyłania e-deklaracji. Rozpocz to od deklaracji PIT-4 i PIT-8A.124 Od
30.11.2006 r. umo liwiono tym samym podmiotom – du ym firmom- przesyłanie
kolejnych deklaracji: sze ciu rodzajów CIT oraz dwóch VAT. Projekt
rozporz dzenia okre laj cego szczegółowe rozwi zania resort finansów
przedstawił w pierwszej połowie listopada. Od tego momentu podatnicy mog
przesyła
14
rodzajów
e-deklaracji, w tym VAT-23 i 24 oraz najwa niejsz z punktu widzenia
przedsi biorców – VAT-7. Z danych Ministerstwa Finansów na koniec listopada
wynika, i liczba przedsi biorców korzystaj cych z systemu to zaledwie 55
podatników. Wypełnianie deklaracji odbywa si za pomoc portalu pod adresem:
e-poltax.mf.gov.pl on-line lub pobranie z portalu darmowej aplikacji i wypełnianie
deklaracji off-line.125
Trwaj intensywne prace nad „ kontynuacj biometrycznej rewolucji”
zapocz tkowanej 28 sierpnia 2006 r., kiedy to Polska rozpocz ła wydawanie
paszportów biometrycznych dla obywateli. Mo na zaryzykowa stwierdzenie, e z
t dat stali my si pełnoprawnym współgospodarzem „ europejskiej przestrzeni
informatycznej” . Polska bowiem, jako jeden z nielicznych krajów unijnych
rozpocz ła w zalecanym terminie i w pełni zgodnie z dyrektyw unijn wydawanie
paszportów z mikroprocesorem dla wszystkich obywateli polskich, równie tych
mieszkaj cych poza granicami kraju. Do dnia dzisiejszego wydano obywatelom
250 tysi cy paszportów biometrycznych. Polska w przeciwie stwie do wi kszo ci
krajów Unii Europejskiej postanowiła, e zdj cie do biometrycznych paszportów
b d mogły wykonywa wszystkie zakłady fotograficzne w naszym kraju. Szacuje
si , e zdj cia do paszportów wykonuje ok. 700 – 1000 zakładów fotograficznych,
co daje w sumie ponad 2000 miejsc pracy. Ten sukces pozwala mie nadziej , na
dobre relacje pomi dzy Pa stwem a obywatelem podczas kolejnego etapu
wprowadzania dokumentów biometrycznych, jakim b dzie nowy biometryczny
dowód osobisty, który zostanie wprowadzony we wrze niu 2008 roku.126
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Zwierzchowski Z., Ten rok nie przyniesie zasadniczych zmian w informatyzacji administracji
publicznej, Rzeczpospolita, nr 228, 29.09.2006, dod. Teleinformatyka w Polsce, str. 2,
124
http://www.mf.gov.pl/.
125
Zalewski Ł ., Do urz dów trafi kolejne e-deklaracje, Gazeta Prawna, nr 234, 31.12.2006, str.12,
126
Konferencja na temat informatyzacji Pa stwa 25.01.2007,
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/4407/,
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Rok 2006 przyniósł równie zmiany organizacyjne w administracji publicznej,
które pozwol na lepsze zarz dzanie procesem informatyzacji administracji
publicznej, zgodnie z zało eniami Planu Informatyzacji Pa stwa. W dniu 3 sierpnia
2006 roku Minister Spraw Wewn trznych i Administracji otrzymał kompetencje
do koordynowania w imieniu Prezesa Rady Ministrów wszelkich prac w tym
zakresie. Ponadto 12 wrze nia 2006 roku został powołany Mi dzyresortowy Zespół
do Spraw Informatyzacji - organ pomocniczy Rady Ministrów w zakresie
informatyzacji administracji publicznej, rozwoju społecze stwa administracyjnego,
infrastruktury sieci teleinformatycznych oraz zastosowa
technologii
teleinformacyjnych (TTI) w budowie gospodarki opartej na wiedzy.
W dniu 1 sierpnia 2006 r. Rada Ministrów przyj ła rozporz dzenie w sprawie
Planu Informatyzacji Pa stwa na rok 2006. Okres obowi zywania pierwszego
Planu Informatyzacji Pa stwa do roku 2006 wynikał z horyzontu obowi zywania
innych dokumentów strategicznych, w tym Strategii Informatyzacji
Rzeczypospolitej – e-Polska na lata 2004-2006, Planu działa na rzecz rozwoju
elektronicznej administracji – eGoverment na lata 2005-2006 i okresu
programowania funduszy strukturalnych na lata 2004-2006.127
Zadaniem planu na rok 2006 była koordynacja realizowanych przez podmioty
publiczne projektów informatycznych tak, aby stworzy spójny, w skali krajowej
oraz europejskiej, system usług on-line w administracji publicznej. Plan wymienia
m.in., które usługi publiczne wiadczone dla obywateli i przedsi biorców mog
by realizowane drog elektroniczn . S to np.: umawianie wizyt lekarskich,
głosowanie przez portal internetowy, po rednictwo pracy, przekazywanie danych
statystycznych lub celnych, rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych
lub VAT. Zaplanowano uproszczenie procedur administracyjnych, opracowanie
wspólnych standardów komunikacji i wymiany danych oraz wprowadzenie
systemów ponadresortowych w postaci np. centralnego repozytorium dokumentów
(elektroniczne archiwum).128

B3.2. Plan informatyzacji pa stwa na lata 2007-2010129
Plan Informatyzacji Pa stwa na lata 2007-2010 utrzymuje priorytety
zaprezentowane w Planie Informatyzacji na 2006 r. i zakłada kontynuacj uj tych
w nim zada . Plan zachowuje zgodno i spójno z Krajowym Programem
127

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r., op. cit…,
Szkodzin B., Rz dowy plan informatyzacji, eGospodarka.pl, 02.08.2006,
129
Opracowano na podstawie: Plan Informatyzacji Pa stwa na lata 2007-2010, MSWiA, 22.01.2007,
128
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Reform na lata 2005-2008130. Jest równie w pełni zgodny z obowi zuj cymi
aktami wykonawczymi do ustawy o informatyzacji działalno ci podmiotów
realizuj cych zadania publiczne. Jego zało enia s skorelowane z zadaniami
w zakresie informatyzacji i rozwoju społecze stwa informacyjnego uj tym
w Narodowej Strategii Spójno ci (Narodowych Strategicznych Ramach
Odniesienia) na lata 2007-2013 i opracowanymi na jej podstawie programami
operacyjnymi.
Plan Informatyzacji Pa stwa na lata 2007-2010 okre la:
− priorytety i cele informatyzacji pa stwa, w oparciu o które powinien przebiega
rozwój systemów teleinformatycznych u ywanych do realizacji zada
publicznych,
− zestawienie sektorowych oraz ponadsektorowych projektów informatycznych,
które b d słu y do realizacji okre lonych priorytetów i usług, szczegółowe
opisy projektów wraz z informacj o szacunkowych kosztach ich realizacji,
mo liwych ródłach finansowania, podmiotach odpowiedzialnych za ich
realizacj ,
− program działa
w zakresie rozwoju społecze stwa informacyjnego,
uwzgl dniaj cy zakresy realizacyjne projektów rozwoju systemów
teleinformatycznych, spójnych z inicjatyw i2010 Europejskie społecze stwo
informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia,131
− zadania publiczne, które powinny by realizowane z wykorzystaniem drogi
elektronicznej (usługi priorytetowe na rzecz obywateli i przedsi biorstw).
Zostały wskazane podmioty odpowiedzialne za wdro enie poszczególnych
usług oraz terminy rozpocz cia ich realizacji. W Planie ustanowiono pi
ponadsektorowych i dwadzie cia dwa sektorowe projekty informatyczne.
Plan Informatyzacji Pa stwa wskazuje nast puj ce ponadsektorowe projekty
teleinformatyczne: e-PUAP, STAP, PL.ID (wprowadzenie biometrycznych
dowodów osobistych od wrze nia 2008 r.), system SIS II i VIS PL. W Planie
zawarto równie zestawienie sektorowych projektów teleinformatycznych m.in.
PESEL2, CEPIK, e-Deklaracje. Ł czny bud et projektów informatycznych
przewidzianych na lata 2007-2010 wynosi ponad 2,5 mld zł, a na lata 2007-2013
w Planie przewidziano kwot ponad 3,5 mld zł. W roku 2007 ma by rozpocz ta
realizacja 16 projektów na kwot ok. 2,2 mld zł. Plan Informatyzacji Pa stwa
stanowi kluczowy element mechanizmów absorpcji rodków Unii Europejskiej
130
131

Krajowy Program Reform..., op.cit.,
Inicjatywa i2010. Europejskie społecze stwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia,
przyj ta przez Komisj Wspólnot Europejskich 1.06.2006,
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przewidzianych na informatyzacj i rozwój społecze stwa informacyjnego
w Polsce, które na lata 2007–2013 maj wynie ok. 4 mld euro.
Przy przygotowaniu Planu Informatyzacji Pa stwa brały aktywny udział
wszystkie ministerstwa, przedstawiciele samorz du i bran y teleinformatycznej,
co przyczyni si do wi kszej koordynacji działa w przyszło ci i współpracy
poziomej mi dzy jednostkami administracji rz dowej a tak e samorz dowej. Plan
Informatyzacji Pa stwa jest pierwszym krokiem do stworzenia „ pa stwa
sieciowego” , które b dzie zaprzeczeniem tzw. „ polski resortowej” .
Na chwil obecn najwi kszym zagro eniem, które mo e skutecznie utrudni
wdro enie Planu s bariery prawne w rozwoju informatyzacji Pa stwa. Ju obecnie
podczas realizacji projektów e-PUAP i PESEL-2 w MSWiA dokonano
identyfikacji ponad 160 aktów prawa powszechnie obowi zuj cego, których
nowelizacja w latach 2007 -2009 jest niezb dna dla skutecznego wdro enia Planu.
Jako pierwsza konieczna jest pilna nowelizacja Prawa Zamówie Publicznych,
zmierzaj ca w kierunku wyra nego rozró nienia sposobu zamawiania unikatowych
i dedykowanych systemów informatycznych, wykonywanych jednorazowo
na konkretne, oryginalne zamówienie od zamawiania systemów powtarzalnych,
seryjnych takich jak np. zakup komputera osobistego z oprogramowaniem
systemowym i pakietem biurowym. T kwesti bardzo pilnie zaj ł si
Mi dzyresortowy Zespół ds. Informatyzacji w ramach, którego działa Podzespół
ds. Legislacji w Obszarze Informatyzacji.
e-PUAP 132
wiadczenie usług publicznych drog elektroniczn zarysowane zostało w
koncepcji Wrót Polski. Jej realizacj maj stanowi systemy informatyczne
okre lane jako elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, w skrócie
e-PUAP. Realizacja pierwszego etapu budowy tych systemów dofinansowana ze
rodków Sektorowego Programu Operacyjnego Wspieranie Konkurencyjno ci
Przedsi biorstw działanie 1.5, nast pi w latach 2006-2008.
System e-PUAP b dzie składałsi z kilku głównych obszarów funkcjonalnych:
1.Portalu informacyjnego po wi conego dost pnym usługom publicznym, w
tym wiadczonym drog elektroniczn .
2.Platformy usług wspólnych wspieraj cych wiadczenie usług publicznych
drog elektroniczn . Platforma ta b dzie m.in. wspomaga dwukierunkow
komunikacj pomi dzy obywatelami i przedsi biorcami a administracj publiczn ,
dostarcza pewnych rozwi za zwi zanych z bezpiecze stwem.
132

Opracowano na podstawie informacji na stronie: http://www.e-puap.mswia.gov.pl,
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3. rodowiska wspieraj cego prace nad standardami interoperacyjno ci,
opracowywanie modeli danych (w standardzie XML) oraz publikacj tych
standardów.
Obecnie zakres systemu e-PUAP jest znany tylko w zarysie. Wiele zagadnie
wymaga jeszcze rozstrzygni cia, ustalenie w jakim zakresie e-PUAP powinien
uczestniczy w wiadczeniu usług publicznych drog elektroniczn oraz okre lenie
podstaw prawnych.
I Etap e-PUAP realizowany b dzie do 2008 roku i ma kosztowa 35 mln zł.133
PESEL-2134
Projekt PESEL-2 ma za zadanie stworzenie usług realizowanych przez Internet
polegaj cych na potwierdzaniu, weryfikacji i udost pnianiu danych z rejestrów
i ewidencji ludno ci, Urz dów Stanu Cywilnego oraz dowodów osobistych. Dzi ki
temu mo liwa b dzie weryfikacja autentyczno ci dokumentów, którymi posługuj
si obywatele w kontaktach z organami pa stwa i w obrocie gospodarczym oraz
sprawna i bezpieczna identyfikacja mieszka ców Polski.
Stworzony system oparty b dzie na współpracy systemów informatycznych
zarz dzaj cych rejestrami i ewidencjami na poziomach centralnym i gminnym.
Realizacja projektu PESEL-2 przyczyni si do ułatwienia i uproszczenia
szeregu czynno ci administracyjnych oraz pozwoli na wyeliminowanie
bezpo redniego i osobistego udziału obywatela lub przedsi biorcy w ich realizacji.
System b dzie miał za zadanie:
1. Ograniczenie ilo ci wydawanych za wiadcze , odpisów, wypisów poprzez
zapewnienie dost pu do wiarygodnych i aktualnych danych gromadzonych
w bazach centralnych zainteresowanym urz dom administracji publicznej,
i innym upowa nionym instytucjom oraz podmiotom z zakresie okre lonym
przez przepisy prawa.
2. Stworzenie warunków do odmiejscowienia obywatela polegaj cych
na umo liwieniu wiadczenia szeregu czynno ci administracyjnych w
dowolnym urz dzie gminnym.
3. Automatyczn
aktualizacj
i przekazywanie okre lonych danych bez
konieczno ci udziału obywatela (np. zmiana miejsca zamieszkania) – dane
z rejestru PESEL-2 b d przekazywane do innych systemów sektora

133

widerek T., Teleinformatyka. MSWiA przedstawiło plany informatyzacji Pa stwa, Gazeta
Prawna, nr 244, 15-17.12.2006, str.8,
134
Opracowano na podstawie informacji na stronie: http://pesel2.mswia.gov.pl,

260

E-administracja

publicznego lub pobierane przez te systemy przy wykorzystaniu platformy
teleinformatycznej administracji publicznej
4. Ułatwienie rozwoju przedsi biorczo ci i wzrost innowacyjno ci poprzez
wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.
Na poziomie centralnym program PESEL2 obejmie:
Przebudow zbioru PESEL (Powszechny Elektroniczny System
Ewidencji Ludno ci),
Utworzenie Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Utraconych
Dowodów Osobistych (OEWiUDO),
Utworzenie Centralnego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego (CRASC).
Na poziomie gminnym nast pi wzajemna integracja:
gminnych ewidencji ludno ci (Lokalne Bazy Danych - LBD),
gminnych ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
(Systemy Obsługi Obywatela - SOO),
gminnych rejestrów aktów stanu cywilnego (RASC).
Program PESEL-2 współfinansowany jest ze rodków - Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw obejmuj cego
przebudow i aktualizacj istniej cych oraz stworzenie nowych rejestrów
pa stwowych, a nast pnie ich integracj .
Całkowita warto inwestycyjna projektu oszacowana została na 200 mln zł,
z czego 150 mln zł stanowi b dzie dofinansowanie ze rodków Unii Europejskiej
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Koszt budowy systemu PESEL-2 jest podzielony na kilka kategorii,
obejmuj cych przygotowanie, prowadzenie i obsług projektu – 20 mln zł,
Centrum Podstawowe i Zapasowe, system komunikacji – 50 mln zł, warstw
centraln systemu (portal informacyjny, broker centralny, bazy centralne PESEL-2,
OEWiUDO, CRASC) – 37 mln zł oraz warstw lokaln (sprz t, aplikacja USC i
LBD, wdro enie, polityka bezpiecze stwa, podpis kwalifikowany) – 85 mln zł.135
CEPiK136
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – CEPiK jest systemem
informatycznym, który obejmuje centraln baz danych, gromadz c informacje

135
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Szety ski T. System PESEL2, e-Fakty 5/2006, str. 6.
Opracowano na podstawie informacji na stronie: http://www.mswia.gov.pl/,
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o pojazdach, ich wła cicielach i posiadaczach oraz osobach posiadaj cych
uprawnienia do kierowania pojazdami.
Budowa Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ma zabezpieczy
interesy Pa stwa i Obywateli w zakresie bezpiecze stwa ruchu drogowego oraz
bezpiecze stwa pojazdów i ich wła cicieli.
CEPiK ma na celu:
popraw bezpiecze stwa obrotu cywilno-prawnego pojazdami;
ograniczenie negatywnych zjawisk jak kradzie e pojazdów,
dokumentów, oszustwa celne, oszustwa ubezpieczeniowe itp.;
zwi kszenie efektywno
pracy Policji dzi ki dost powi
do centralnego banku danych;
poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez formalne
uprawnienia do kierowania pojazdami i dbało o wła ciwy poziom
techniczny pojazdów;
usprawnienie pracy organów administracji pa stwowej dotycz cej
rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy;
dostosowanie si do rozwi za funkcjonuj cych w krajach Unii
Europejskiej.
Planowane zako czenie prac nad tym projektem to koniec 2007 roku.
Pocz tkowo planowano budow osobnej sieci teleinformatycznej (koszt ok. 172
mln zł), lecz MSWiA postanowiło wykorzysta własne zasoby sieciowe i sieci
słu b mu podległych. Koszt eksploatacji sieci spadnie do 52 mln zł, a czas
realizacji zostanie skrócony o rok.137
STAP138
Sie Teleinformatyczna Administracji Publicznej (STAP) ma stanowi
rozległ , ogólnokrajow infrastruktur teleinformatyczn , która umo liwi
przesyłanie danych oraz dostarczy zdefiniowany zestaw usług teleinformatycznych
dla okre lonych podmiotów.
Zakres przewidywanych usług STAP to:
platforma elektronicznego obiegu spraw i dokumentów
dost p do rejestrów pa stwowych
podpis elektroniczny
137

widerek T., Teleinformatyka. MSWiA przedstawiło…op.cit.,
Bli niuk G., Informacja na temat strategii informatyzacji RP, Warszawa 2005-2006,
www.mswia.gov.pl

138
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telefonia IP
wideokonferencje
Intranet/Extranet
zintegrowany Internet.
Zakładane etapy realizacji STAP:
administracja rz dowa na terenie Warszawy
administracja rz dowa poza Warszaw
udost pnianie usług STAP administracji samorz dowej.
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Tabela B 4.2-1 Zestawienie i charakterystyka ponadsektorowych projektów teleinformatycznych, Plan Informatyzacji Pa stwa na lata 2007-2010
Lp
.
1.

2.
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Nazwa Projektu

Opis

E-PUAP –
ELEKTRONICZNA
PLATFORMA
USŁ UG
ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ

ePUAP jest spójnym i systematycznym programem
działa
zmierzaj cym
do
uzyskania
pełnej
funkcjonalno ci elektronicznej administracji w Polsce.
Celem pierwszego etapu projektu jest budowa platformy
umo liwiaj cej tworzenie procesów obsługi firm z
wykorzystaniem zdefiniowanych wcze niej standardów
dokumentów elektronicznych i standardów procesów
pracy administracji publicznej.
Główne usługi sieciowe: podpis elektroniczny, platforma
obiegu dokumentów elektronicznych, Transmisja VIP,
transmisja wideo (wideoprzekaz, streaming).
Ogólne zasady funkcjonowania STAP:
infrastruktura telekomunikacyjna stanowi pierwszy
etap budowy Sieci Teleinformatycznej Administracji
Publicznej na obszarze m.st. Warszawy (STAPWarszawa);
infrastruktura telekomunikacyjna ogólnokrajowej sieci
teleinformatycznej, budowana przez MSWiA na
potrzeby CEPiK, stanowi podstaw realizacji STAP
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Resort
odpowiedzialny
MSWiA

Koszty zwi zane z
doł czaniem do
infrastruktury STAP
u ytkowników s
pokrywane z bud etów
tych u ytkowników, w
proporcjach
odpowiadaj cych
stopniowi jej
wykorzystywania
( ródło finansowania:
rezerwa bud etowa)
ródło: Zał cznik nr 2 do Planu Informatyzacji Pa stwa na lata 2007-2010, www.MSWiA.gov.pl,

STAP – SIE
TELEINFORMATYC
ZNA
ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ

MSWiA

Szacunkowy koszt i
ródła finansowania
35 mln zł ( ródło
finansowania I etapu
projektu - SPO WKP)

Czas
realizacji
20062008

(20062007)
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Tabela B 4.2-2 Zestawienie i charakterystyka sektorowych projektów teleinformatycznych, Plan Informatyzacji Pa stwa na lata 2007-2010
Lp.

Nazwa Projektu

Opis

Resort
odpowiedzialny

1.

CEPIK –
CENTRALNA
EWIDENCJA
POJAZDÓW I
KIEROWCÓW

MSWiA

2.

E-DEKLARACJE ROZLICZENIA
PODATKOWE DLA
PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – CEPiK
jest systemem informatycznym obejmuj cym centraln
baz danych gromadz c dane i informacje o
pojazdach,
ich
wła cicielach
oraz
osobach
posiadaj cych uprawnienia do kierowania pojazdami.
Umo liwi on zarz dzanie obsług aktualizacji i
udost pniania danych z rejestrów:
Centralna Ewidencja Pojazdów (CEP);
Centralna Ewidencja Kierowców (CEK) .
Nowe usługi
wiadczone drog
elektroniczn ,
mo liwo
wypełniania elektronicznych formularzy
(PIT, CIT,VAT, NIP).
Celem projektu jest umo liwienie przekazywania,
przechowywania
i
przetwarzania
deklaracji
podatkowych i poda w postaci elektronicznej oraz
zapewnienie dost pu do informacji podatkowych online.

MF

Szacunkowy
koszt i ródła
finansowania
52 mln zł,
(fundusz celowy
CEPiK)

Czas
realizacji

152 mln zł
(bud et pa stwa,
Fundusze strukturalne)
Roczne koszty
eksploatacji: 32 mln zł.

IV
kwartał
2005–
I kwartał
2008

2006 2007
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3.

PESEL-2 –
PRZEBUDOWA
REJESTRÓW
PA STWOWYCH

4.

INFORMATYZACJA
KSI G
WIECZYSTYCH

5.

BUDOWA
DZIEDZINOWEJ
PLATFORMY
ELEKTRONICZNEJ
MS, w tym
uruchomienie
usług dla
przedsi biorców na

266

Budowa nowego, zintegrowanego systemu ewidencji
ludno ci PESEL-2, umo liwiaj cego m.in.:
zdaln aktualizacj zbioru PESEL danymi ze
zbiorów meldunkowych w gminach oraz z USC,
zdalne udost pnianie referencyjnych danych ze
zbioru PESEL-2 uprawnionym podmiotom,
zastosowanie technologii podpisu elektronicznego,
zdaln wymian informacji pomi dzy systemem
ewidencji ludno ci, a systemami wydawania
dowodów i paszportów.
Celem systemu NKW jest zwi kszenie bezpiecze stwa
obrotu nieruchomo ciami poprzez popraw
skuteczno ci rejestracji praw własno ci nieruchomo ci,
podniesienie wiarygodno ci zapisów ksi g
wieczystych, usprawnienie post powa dotycz cych
ksi g wieczystych oraz techniki prowadzenia ksi g
wieczystych,
Projekt umo liwi dost p elektroniczny do wydziałów
gospodarczych Krajowego Rejestru S dowego oraz
Rejestru Zastawów i Centralnych Informacji tych
rejestrów. Przedsi wzi cie to ma na celu ułatwienie i
przyspieszenie dost pu do s dów rejestrowych oraz
rozszerzenie dost pu do danych rejestrowych na obszar
całego kraju.

MSWiA

166,34 mln zł
(bud et pa stwa,
fundusze strukturalne)

20062008

MS

10,3 mln EURO
(bud et pa stwa,
fundusze strukturalne)

20072010

MS

5,3 mln EURO
(bud et pa stwa,
Fundusze strukturalne)

20072010
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6.

portalu dost powoinformacyjnym
TREZOR – system
informatyczny
obsługuj cy planowanie,
wykonanie, ewidencj i
sprawozdawczo
bud etow dla bud etu
zadaniowego

7.

PLATFORMA
UDOST PNIANIA
ONLINE
PRZEDSI BIORCOM
USŁ UG I ZASOBÓW
CYFROWYCH
REJESTRÓW
MEDYCZNYCH

8.

BUDOWA
PLATFORMY
KOMUNIKACJI MSP
I OSÓB Z OBSZARU
WSPARCIA

System TREZOR zapewnia dost p do informacji na
temat planowanych i ponoszonych w trakcie roku
wydatków, oraz przekazywanych sprawozda , co
znacz co zwi kszy przejrzysto
informacyjn
finansów publicznych. Zwi kszona przejrzysto
informacyjna zapewni pełniejsz
kontrol
nad
rodkami otrzymywanymi i wydatkowanymi, co
usprawni zarz dzanie płynno ci bud etu pa stwa.
System umo liwia m.in. tworzenie elektronicznych
wniosków o wpisy do rejestrów medycznych (rejestr
zakładów opieki zdrowotnej, rejestr zawodów
medycznych, rejestr lekarzy, rejestr piel gniarek i
poło nych, rejestr jednostek ratownictwa medycznego,
rejestr aptek) i dwustronn wymian dokumentów
elektronicznych mi dzy przedsi biorcami a organami
rejestrowymi, tak, aby zapewni niezaprzeczalno ,
bezpiecze stwo, i niezawodno
wiadczonych usług
publicznych on-line.
Projekt stanowi kontynuacj obecnie prowadzonych
prac. Przewidziane s nast puj ce działania:
e-Bon: system wspieraj cy osoby niepełnosprawne
oraz zatrudniaj cych ich przedsi biorców
Krajowy System Monitoringu Osób Orzekanych o

KPRM

10 mln EURO
(bud et pa stwa,
Fundusze strukturalne)

20072010

MZ

15 mln EURO
(bud et pa stwa,
Fundusze strukturalne)

20072013

MPiPS

21,5 mln EURO
(bud et pa stwa,
Fundusze strukturalne)

20072013
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SPOŁ ECZNEGO
(niepełnosprawni,
osoby korzystaj ce
z pomocy społecznej)

9.

E-PODATKI

Niepełnosprawno ci (rejestr wydanych orzecze )
integracja danych, dla wsparcia pracowników
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej/
urz dów gminnych
rozbudowa systemu e-WNIOSKI, umo liwiaj cego wypełnienie elektronicznego formularza
wniosku o wiadczenia rodzinne
Projekt e-Podatki jest jednym ze strategicznych
przedsi wzi Ministerstwa Finansów zmierzaj cych
do poprawy obsługi podatkowej obywatela i wdro enia
nowej jako ci funkcjonowania aparatu skarbowego.
Kontynuacja projektu e-Deklaracje

MF

45 mln EURO
(bud et pa stwa,
Fundusze strukturalne)

ródło: Zał cznik nr 2 do Planu Informatyzacji Pa stwa na lata 2007-2010, www.MSWiA.gov.pl,
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B3.3. E-administracja w jednostkach samorz dowych139
Rozwa aj c koncepcj utworzenia sieci wirtualnej na terenie Polski, w oparciu
o Internet oraz w ramach przygotowa do budowy systemu PESEL-2,
Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji zleciło Wojewódzkim
O rodkom Informatyki Terenowych Banków Danych (WOI TBD),
koordynowanym przez WOI TBD Bydgoszcz, przeprowadzenie ankiety na temat
dost pu do Internetu w ród 2478 jednostek samorz du terytorialnego w kraju.
Badanie zostało przeprowadzone w pa dzierniku 2006 roku. Ankieta obejmowała
analiz sposobu podł czenia do Internetu, dostawców Internetu, parametrów
(przepustowo ci) i typów ł cz, alternatywnych dostawców oraz rodzaj
wykorzystania Internetu w urz dzie gminy. W badaniu odpowiedzi udzieliło 100%
jednostek badanej zbiorowo ci.
Z bada wynika, e na dzie przeprowadzenia badania, wszystkie gminy
posiadały podł czenie do Internetu, a obecny stan podł czenia urz dów gmin
do Internetu nie stanowi istotnej bariery do wdra ania usług publicznych
wiadczonych drog
elektroniczn
i dalszego rozwoju społecze stwa
informacyjnego. Mo liwe jest elektroniczne przesyłanie danych pomi dzy
gminami i poziomem centralnym w odpowiednio zabezpieczony sposób za pomoc
sieci Internet bez potrzeby budowania dedykowanej, rz dowej sieci transmisji
danych. Ankieta potwierdziła jedno z kluczowych zało e projektu PESEL2
i dowodów biometrycznych polegaj ce na wykorzystaniu sieci Internet jako
podstawowego medium transmisji danych.
Najpopularniejszym rodzajem ł cza internetowego w ród urz dów gminnych
było ł cze stałe (DSL, ADSL, HDSL, Neostrada). W 2006 roku korzystało z niego
2008 placówek (81%). Ł cze ISDN posiadało 226 gmin (9.1%) a ł cze radiowe
203 gminy (8.2%). Tylko 18 korzystało z ł czy satelitarnych. Ł cze wdzwaniane
(dial-up) miało 23 gminy. Jako ł cze podstawowe nigdzie nie było u ywane GPRS
czy UMTS.

139

Stan infrastruktury Teleinformatycznej pa stwa. Podł czenie do Internetu Urz dów gmin w
Polsce- Analiza wyników, Warszawa, 01.2007, www.pesel2.mswia.gov.pl,
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Wykres B 4.3 -1 Rodzaj ł cza internetowego wykorzystywanego przez gminy

1%

0,7%

8,2%
9,1%

81%

Dost p satelitarny

Modem

Ł cze radiowe

ISDN

XDLS

ródło: Stan infrastruktury Teleinformatycznej pa stwa. Podł czenie do Internetu Urz dów
gmin w Polsce- Analiza wyników, Warszawa stycze 2007, www.pesel2.mswia.gov.pl,

Wi kszo
urz dów gmin (70,7%) korzystała z ł czy o przepustowo ci
minimum 1 Mb/s. Drug najliczniejsz grup 607 gmin (24,5%) stanowiły
jednostki, w których przepustowo ł czy podstawowych wynosiła pomi dzy 256
kb/s a 512 kb/s. Tylko 118 gmin (4,8 %) posiadało ł cza o małej przepustowo ci,
128 kb/s lub mniejsza.
Wykres B 4.3 -2 Przepustowo

ł czy w urz dach gminnych
4,8%

4,4%

18,8%
20,1%

22,5%

29,4%
< 256 Kb/s

256 Kb/s

512 Kb/s

1 Mb/s

2 Mb/s

>2 Mb/s

ródło: Stan infrastruktury Teleinformatycznej pa stwa. Podł czenie do Internetu Urz dów
gmin w Polsce- Analiza wyników, Warszawa, stycze 2007, www.pesel2.mswia.gov.pl,
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Ogółem urz dy gminne korzystały z usług ponad 280 ró nych dostawców
Internetu. Jednak głównym operatorem była Telekomunikacja Polska, która
obsługiwała 2031 gmin (82%). Pozostali alternatywni gracze dostarczaj cy
poł czenie do Internetu kilku lub kilkunastu urz dom gminnym to: Multimedia
Polska (33 urz dy - najwi cej w podkarpackim - 15), Dialog (23), Netia (16),
Telefony Podlaskie (9), MNI (9), Telefonia Pilicka (8), Telekomunikacja Kolejowa
(7), TTcomm (6), Crowley (5) i Exatel (3).

116 106
8
226 184 39
114
95 17
2478 2031 328

7
4
6

2

6
2

Exatel

CROWLEY

TTcomm
S.A

Telekom.
Kolejowa

Pilicka
Telefonia

1
3
1

MNI S.A.

10

Telefony
Podlaskie

12
10
24
10
42
25
34
7
20
5
25
27
23

NETIA

146
128
188
67
125
152
254
63
119
105
91
134
74

DIALOG

inni

169
144
213
83
177
182
314
71
159
118
123
167
102

Multimedia
Polska

TP S.A.

Dolno l skie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
l skie
wi tokrzyskie
Warmi skoMazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem

Razem

Tabela 4.3-1 Dostawcy Internetu do urz dów gmin według województw

1

1
2
1

9

4

15

1
1

1

2

2

2

2

8
2
1

3
2

1
1
3

1

1
1

5

3

2

2
1
33

23

2
1
16

9

9

8

1
7

6

ródło: Stan infrastruktury Teleinformatycznej pa stwa. Podł czenie do Internetu Urz dów
gmin w Polsce- Analiza wyników, Warszawa, stycze 2007, www.pesel2.mswia.gov.pl,

Badanie MSWiA zawierało równie pytanie o dost pno ł czy internetowych
od innego operatora, które mogłyby stanowi dodatkow ł czno (back-up).
Z takiej mo liwo ci mo e skorzysta obecnie 795 gmin.
W ramach prac zwi zanych z realizacj projektu PESEL-2 dokonano tak e
inwentaryzacji obecnego stanu w zakresie infrastruktury IT wykorzystywanej
do prowadzenia zada zwi zanych z ewidencj ludno ci i aktami stanu cywilnego.
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Z ankiety wynika m.in., e w 1775 urz dach gminnych obsług systemu PESEL
zajmuje si zatrudniony informatyk. Z usług firm zewn trznych korzysta 465 gmin.
System operacyjny komputerów stosowany do ewidencji to w wi kszo ci
Windows (1692 gminy), Novell (291 gmin) i Linux (132 gminy). Dane
przechowywane s przede wszystkim w bazie dBase (934 gminy) i MS SQL (597
gmin). Zdecydowana wi kszo gmin (2164), obok elektronicznej, prowadzi
papierowe Karty Osobowe Mieszka ca (KOM). Natomiast zinformatyzowanego
systemu ewidencji aktów stanu cywilnego nie posiada 1190 urz dów gminnych.
W ramach projektu PESEL2 zrezygnowano wi c z budowy Centralnego Rejestru
Aktów Stanu Cywilnego.
Dostawców systemów IT do prowadzenia ewidencji ludno ci i aktów stanu
cywilnego w gminach odnotowano ponad 20. Według zamierze kierownictwa
Departamentu Rozwoju Rejestrów MSWiA, autorzy dotychczasowych systemów
zmodernizuj swoje produkty zgodnie z wytycznymi MSWiA. W lutym 2007
ogłoszone zostan zasady finansowania modernizacji infrastruktury urz dów
gminy i wynagrodzenia wykonawców w znacznej cz ci ze rodków unijnych.
System PESEL2 powinien za ruszy w połowie 2008 r. Wraz z ogłoszonym
niedawno projektem stworzenia dowodu biometrycznego PL-ID, stanowi cym
kontynuacj projektu PESEL2, pochłonie on ł cznie 470 mln zł. Pierwsze dowody
biometryczne b d wydawane w drugiej połowie 2008 r.140

B3.4. Trendy rozwoju e-administracji na wiecie

141

E-administracja ma za zadanie w twórczy sposób wykorzystywa technologi ,
która pozwoli wiadczy lepsze usługi dla obywateli i przedsi biorstw, tym samym
daj c im wi kszy wybór (np. sposobów komunikacji z urz dem) i opcje
personalizacji usług, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów. E-administracja
musi ponadto zmienia sposób organizacji własnej pracy i porozumiewania si
mi dzy urz dami i organami administracji publicznej, przejmuj c od obywateli
i przedsi biorców ci ar zarz dzania informacj . E-administracja powinna
nadawa kierunki rozwoju e-gospodarce poprzez tworzenie strategii, przepisów
i systemu bod ców.
Pa stwo mo e okre li standardy działania poprzez nakładanie na obywateli
lub ich cze obowi zku korzystania z elektronicznych rodków komunikacji.
140

Maciejewski A., Wszystkie gminy w Internecie, Computerworld, Nr 7-2007, 13.02.2007,
Opracowano na podstawie artykułu: Rybi ski K., III rewolucja przemysłowa, czyli rzeczy jakich
jeszcze nie robili my, Logistyka 3/2006, str.58-62,
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W Holandii i USA du e przedsi biorstwa maj obowi zek składania
e-deklaracji podatkowych. We Francji natomiast, uznano, e dobr praktyk dla
wprowadzania nowych standardów jest rodowisko studencko-naukowe i wnioski
o granty naukowe s przyjmowane wył cznie w postaci elektronicznej 142.
Nakładanie obowi zków jest jednym ze sposobów zmierzaj cych
do rozprzestrzenienia interaktywnych metod komunikacji. Jednak e trzeba bra
pod uwag ograniczon skuteczno rozwi za e-administracji w sytuacjach, gdy
obywatel jest nieprzygotowany lub niech tnie zmienia swoje przyzwyczajenia.
W krajach o wysokiej pozycji w rankingu dost pu indywidualnych osób do ICT
(ang. Information and Communication Technology), czasami zauwa alna jest
wstrzemi liwo w korzystaniu z oferowanych usług e-administracji143. W Danii
zauwa ono, ze przyczyn wstrzemi liwo ci jest brak powszechnego zrozumienia,
jakie osobiste korzy ci mo e uzyska obywatel korzystaj cy z usług
e-administracji. Pokazuje to na potrzeb przeprowadzenia działa edukacyjnoinformacyjnych. Wiele krajów wdro yło ju programy promocyjne maj ce
zach ci do wykorzystywania elektronicznej komunikacji z administracj
publiczn . W Singapurze uruchomiona została strona internetowa, z której mo na
dokona płatno ci do niemal ka dego urz du i agencji rz dowej w kraju, a w ród
u ytkowników serwisu losowane s cotygodniowe i comiesi czne nagrody.144
Innym ciekawym rozwi zaniem jest program lojalno ciowy dla obywateli
korzystaj cych z usług publicznych wiadczonych przez Internet, wprowadzony w
Dubaju. Pierwszy krok to 10-godzinny kurs korzystania z usług on-line. Władze
przewiduj , e do ko ca 2006 r. przeszkol 10 000 obywateli i pracowników
słu by cywilnej. Na zako czenie kursu obywatel otrzymuje certyfikat i kart
lojalno ciow . Ka dorazowe korzystanie z usług on-line dodaje do karty punkty,
które mog by potem wymienione na preferencyjne stawki w bankach, liniach
lotniczych i u innych partnerów programu.145
Wszystkie usługi dost pne on-line przygotowane s w celu jak najlepszego
zaspokojenia potrzeb obywatelki i przedsi biorstw, oraz wzrostu efektywno ci
działania administracji publicznej. Szwedzi i Esto czycy otrzymuj od urz dów
skarbowych wyliczon warto podatku rocznego, za potwierdzenia odsyłaj

142

Leadership In Customer Service: New Expectations, New Experiences” , The Govern-ment
Executive Series, Accenture, 2005,
143
OECD Government Studies. Denmark, 01.2006,
144
Global E-Government Readiness Report 2005. From E-Government to E-Inclusion United
Nations, 2005,
145
E-government today and tomorrow, Public Sector Technology & Management, Vol.3.1, 01.2006,
str.60,
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SMS-em, telefonicznie (przez automat IVR) lub przez Internet146. Finowie
po zmianie miejsca zamieszkania nie musz odwiedza urz du osobi cie, tylko
wchodz na stron WWW, gdzie wprowadzaj nowe dane. Dla potwierdzenia
autentyczno ci u ywany jest certyfikat wpisany w kart SIM w telefonie
komórkowym Fina.147
SMS-y wykorzystywane s te w wielu innych usługach publicznych:
w Singapurze obywatel mo e zamówi
usług
otrzymywania SMS-a
z przypomnieniem o terminie płacenia podatku drogowego, zwrotu ksi ek
do biblioteki, czy przedłu enia wa no ci paszportu: Mo e równie w ten sposób
otrzymywa wyniki bada medycznych.148
Du ym wyzwaniem dla sektora publicznego jest wiadczenie usług
zorientowanych na wygod obywatela. Oznacza to konieczno nie tylko zmiany
sposobu komunikacji z obywatelem, ale cz sto zmusza urz dy do stosowania
wewn trznych procesów oraz do zwi kszenia współpracy mi dzy urz dami. Dzi ki
temu powstaj projekty typu „ ka de drzwi s dobre” , w ramach których urz d
bierze na siebie odpowiedzialno
udzielenia odpowiedzi na pytanie, które
do niego wpływa, nawet je li nie dotyczy ono jego obszaru działania. Jedna sprawa
– jeden punkt kontaktowy. W wielu krajach np. rejestracja nowej firmy odbywa si
on-line na stronie WWW, gdzie obywatel wypełnia wszystkie niezb dne
formularze (ewidencyjne, podatkowe, statystyczne, itp.) oraz autoryzuje za pomoc
podpisu elektronicznego.
W Estonii zostały zorganizowane pierwsze na wiecie wybory przez Internet.
W pa dzierniku 2005 roku w e-wyborach wzi ło udział ponad 9 000
Esto czyków149. Ukierunkowanie na wygod klienta doprowadziła równie
do otwarcia sektora publicznego na rozwi zania partnerskie z sektorem
prywatnym. Jednym z jego objawów jest wprowadzona w Singapurze mo liwo
składania podania paszport w punkcie fotograficznym, zaraz po zrobieniu zdj cia
paszportowego.
Patrz c na rozwój usług publicznych na wiecie, mo na odnie wra enie, e w
wysokorozwini tych krajach Europy, jak i Ameryki Północnej, e-administracja jest
ju trwale obecna w codziennym yciu, dobrze zorganizowana, dobrze
przeanalizowana i w konsekwentny sposób podnosi jako usług publicznych,
podczas gdy w rozwijaj cych si krajach Azji zauwa y mo na wi ksz dynamik
rozwoju i wi ksz odwag we wprowadzaniu nowatorskich rozwi za .
146

Leadership in Customer ..., op.cit.
www.pstm.net/article/indeks.php? articleid=707,
148
http://www.myecitizen.sg/ec/index.jsp,
149
EGovernment In the Member States of the European Union, ID ABC, 11.2005,
147
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O post pach krajów Azjatyckich jednoznacznie wiadcz rankingi, które - stosuj c
ró ne metodologie - zawsze plasuj je w cisłej czołówce.
Poni ej przedstawiono ranking wybranych krajów według wska nika
gotowo ci do wdro enia e-administracji150, opracowany przez ONZ.
Tabela B4.4-1 ONZ-owski wska nik gotowo ci do e-administracji, 2005 (fragment)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
27
29
31
36
37
38
39

Kraj
USA
Dania
Szwecja
Wielka Brytania
Korea Płd.
Australia
Singapur
Kanada
Finlandia
Norwegia
Niemcy
Holandia
Nowa Zelandia
Japonia
Islandia
Estonia
W gry
Czechy
Meksyk
Słowacja
Cypr
Polska
Hiszpania

Wska nik
0.9062
0.9058
0.8983
0.8777
0.8727
0.8679
0.8503
0.8425
0.8231
0.8228
0.8050
0.8021
0.7987
0.7801
0.7794
0.7347
0.6536
0.6396
0.6061
0.5887
0.5872
0.5872
0.5847

ródło: Global E-Government Readiness Report 2005. From E-Government to E-Inclusion,
United Nations, 2005,

150

ONZ-owski wska nik gotowo ci do e-administracji to kompozycja przygotowania oraz wysiłków
krajów
po
pierwsze,
do
wykorzystywania
rozwi za
e-administracji
do rozwoju opartego na ICT, a po drugie do wykorzystywania technologii ICT w celu promowania
dost pu do e-administracji dla obywateli oraz zwi kszania udziału obywateli we współtworzeniu
pa stwa.
Do
powstania
wska nika
gotowo ci
do
e-administracji wykorzystywane s trzy wska niki cz stkowe: wska nik WWW, wska nik
infrastruktury telekomunikacyjnej i wska nik kapitału ludzkiego. Wi cej na ten temat w Global EGovernment
Readiness
Report
2005.
From
E-Government
to
E-Inclusion, United Nations, 2005,
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Polska znajduje si w tym rankingu pod koniec czwartej dziesi tki, daleko za
Estoni , W grami, Czechami, Meksykiem i Słowacj . W porównaniu z innymi
krajami UE bardzo słabo151 wypadamy w takich kategoriach jak: mo liwo
rozliczania si z fiskusem on-line (składanie deklaracji i dokonywanie płatno ci),
wyrobienie prawa jazdy on-line czy rejestracja samochodu przez Internet. Ostatnie
miejsce w UE otrzymali my za brak mo liwo ci rejestracji firmy on-line, poniewa
nie ma nawet mo liwo ci pobierania formularzy do wypełnienia ze strony
internetowej, podczas gdy ju w 7 krajach UE rejestracj firmy mo na
przeprowadzi on-line bez konieczno ci wypełniania jakichkolwiek dodatkowych
procedur papierowych. Jedyny obszar, w którym Polska spełnia swoje wszystkie
wymagania, aby znale si w ród najlepszych, to składanie deklaracji celnych
on-line.
Rozwój e-administracji to przede wszystkim bardzo wymierne korzy ci dla
obywateli, administracji publicznej i całej gospodarki. Z bada Komisji
Europejskiej wynika, e obywatele UE oszcz dzaj ok. 7 mln godzin rocznie
dzi ki rozliczaniu podatku dochodowego przez Internet. Gdyby taka usługa była
powszechnie dost pna i wykorzystywana, oszcz dno ci obywateli Unii wył cznie
z tytułu rozliczania podatku dochodowego mogłyby si gn 100 mln godzin
rocznie. Oszacowano, e ka da transakcja on-line prowadzi od skrócenia czasu jej
realizacji rednio o godzin 152.
Skal mo liwych oszcz dno ci mo na sobie wyobrazi bior c pod uwag dane
opublikowane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, z których wynika, e tylko w
samym Dubaju, którego populacja si ga niewiele ponad 1 mln mieszka ców, w
ci gu miesi ca realizowanych jest 45 000 transakcji on-line 153.
151

Metodologia oceny wiadczonych usług w badaniu Komisji Europejskiej polega na stworzeniu
pi ciostopniowej skali wyznaczaj cej poziom wiadczonych usług: POZIOM 0 – brak publicznie
dost pnej strony internetowej, b d brak mo liwo ci zakwalifikowania istniej cej strony WWW
do któregokolwiek z poziomów 1 – 4; POZIOM 1 – INFORMACJA – informacja niezb dna do
rozpocz cia procedury skorzystania z danej usługi publicznej jest dost pna on-line, POZIOM 2 –
JEDNOSTRONNA INTERAKCJA – publicznie dost pna strona WWW z mo liwo ci pobrania
formularza, który po wypełnieniu w formie papierowej pozwala na rozpocz cie procedury
skorzystania z danej usługi; POZIOM 3 – DWUSTRONNA INTERAKCJA – publicznie dost pna
strona WWW oferuje mo liwo uruchomienia procedury skorzystania z danej usługi publicznej
za pomoc wypełnienia i wysłania formularza elektronicznego. Niezb dna jest wi c autoryzacja
osoby chc cej skorzysta z usługi; POZIOM 4 – PEŁ NE ELEKTRONICZNE ZAŁ ATWIENIE
SPRAWY – publicznie dost pna strona WWW pozwala zrealizowa usług publiczn przez
Internet. adne dodatkowe procedury na papierze nie s konieczne. Wi cej na ten temat w Online
Availability of Public Services: How is Europe Progressing? Web Based Survey on Electronic
Public Services. Report of the Fifth Measurement, Capgemini for European Commission, 10.2004,
152
Top of the Web. User Satisfaction and Usage survey of eGovernment services, 12.2004,
153
Public Sector, Technology & Management, Vol. 2.2, 03/04 2005, str.14,
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Korzy ci z rozwoju e-administracji mo na przedstawia równie w kategoriach
finansowych. Oszacowano, ze firmy w UE oszcz dzaj ok. 10 euro z tytułu VAT
na ka dej transakcji on-line154, za badania przeprowadzone w Singapurze dla
Trade–Net pokazuj , e dzi ki skróceniu czasu wydawania pozwole handlowych
on-line do 1 minuty, przedstawiciele biznesu zaoszcz dzili około 1 mld USD 155.
Im bardziej rewolucyjne usługi tym bardziej zaawansowana technologia oraz
wi ksza integracja baz danych, a co za tym idzie, wzrost jako ci usług publicznych
ro nie równocze nie ryzyko zwi zane z ochron prywatno ci oraz informacji
gospodarczych. Zaufanie społecze stwa jest kluczowe dla rozwoju e-administracji,
kształtuj c popyt obywateli i przedsi biorców na usługi e-administracji.

B3.5. Podsumowanie
Post p w dziedzinie technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz spadek
kosztów transportu i obni enie barier handlowych doprowadziły do znacznego
przy pieszenia procesu globalizacji. Post p w dziedzinie gospodarki elektronicznej
umo liwia globaln optymalizacj procesu produkcji, co prowadzi do szybkiego
wzrostu wydajno ci, poprawy jako ci i obni enia cen daj c ewidentne korzy ci
konsumentom. Polska gospodarka plasuje si wysoko w wi kszo ci rankingów
okre laj cych atrakcyjno inwestycyjn , mimo e jeste my na szarym ko cu, je li
chodzi o gotowo do wdro enia e-gospodarki. Aby t wysok pozycj utrzyma ,
konieczne jest zwi kszenie zaawansowania w dziedzinie e-gospodarki
i e-administracji.156
Kluczowym elementem rozwoju e-administracji jest jasna wizja, b d ca
przejawem woli i zaanga owania rz du. Dzi ki opracowaniu Planu Informatyzacji
Pa stwa na lata 2007-2010 wydaje si , i Polska tak wizj posiada a jasno
okre lone kierunki rozwoju i realizacji poszczególnych zada Planu, b d
podstaw do rozliczenia administracji z dokona w tym zakresie.
Polska ma jeszcze wiele do zrobienia w e-administracji, patrz c na dokonania
innych krajów, lecz dzi ki ich do wiadczeniom mo emy unikn bł dów oraz
wykorzysta najlepsze praktyki i zaimplementowa je w kraju.

154

Top of the...op. cit.
Paperless Trading: Benefits to APEC, Ministry of Foreign Trade And Economic Cooperation,
2001, Badania przeprowadzone przez IBM Corporation,
156
Rybi ski K., III rewolucja…op.cit., str. 58,
155

277

Cz
C
Baza rozwoju e-gospodarki w Polsce
C1. E-usługi
C1.1. Składanie deklaracji podatkowych przez Internet157
Ministerstwo Finansów uruchomiło system e-POLTAX, który ma słu y za
platform do składania elektronicznych deklaracji podatkowych, których
autentyczno b dzie potwierdzana e-podpisem. U ytkownik b dzie miał dost p
do systemu poprzez tzw. „ Portal dla Podatnika” , na którym po zarejestrowaniu si
b dzie miał mo liwo wprowadzenia dokumentu, podgl du listy wszystkich
wprowadzonych przez siebie dokumentów oraz sprawdzenie w jakim miejscu ten
dokument znajduje si w danym czasie. Dodatkowo w prosty, intuicyjny sposób
u ytkownik b dzie mógł wprowadza zmian adresu korespondencyjnego i pobra
wzory dokumentów, które go interesuj . Uruchomienie systemu e-POLTAX
mo liwe było dzi ki Rozporz dzeniu Ministra Finansów z dnia 11 wrze nia 2006 r.
w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upowa nienia
podatnika lub osoby upowa nionej przez podatnika do składania deklaracji w
formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym (Dz. U.
z dnia 20 wrze nia 2006 r. nr 168 poz. 1196) oraz Rozporz dzenia Ministra
Finansów z dnia 11 wrze nia 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji,
sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny
by opatrzone (Dz. U. z dnia 20 wrze nia 2006 r. nr 168 poz. 1197). Pierwsza faza
projektu zacz ła si 16 sierpnia 2006 r., kiedy to deklaracje podatkowe w formie
elektronicznej mogły ju składa du e podmioty, pozostaj ce we wła ciwo ci tzw.
„ wyspecjalizowanych” urz dów skarbowych, których roczne przychody netto
przekraczaj równowarto 5 mln euro. Wówczas to system umo liwiał przesłanie
tylko dwóch wzorów formularzy deklaracji: PIT-4 (przeznaczonego dla
157

Podrozdział zostałnapisany na podstawie: Szety ski T., System e-Poltax – portal dla podatnika…
czyli jak wysła deklaracj drog elektroniczn , e-Fakty nr 6/2006, str. 18 oraz materiałów
informacyjnych Ministerstwa Finansów
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pracodawców, którzy odprowadzaj miesi czn zaliczk na podatek dochodowy za
swoich pracowników) oraz PIT 8-A (deklaracj o zryczałtowanym podatku
dochodowym). Kolejne etapy rozwoju systemu e-POLTAX przedstawiono w
poni szej tabeli:
Tabela C1-1. Harmonogram wprowadzania formatów deklaracji
Lp.
1

Termin wprowadzenia
16 sierpnia 2006

2

1 pa dziernika 2006

3

1 grudnia 2006

4

1 lutego 2007

Typ deklaracji
PIT-4
PIT-8A
VAT-7
VAT-7K
VAT-8
VAT-9
CIT-2
CIT-2/O
CIT-8
CIT-8/O
CIT-6
CIT-D
VAT-23
VAT-24
VAT-10
VAT-11
VAT-12
VAT-Z
VAT-R
VAT-R/UE
VAT-UE
VAT-UE/A
VAT-UE/B
VAT-UEK
WZS-1K
WZS-1M
WZS-1R
WZP-1K
WZP-1R
WZP-1M
ORD-U
ORD-TK
ORD-W1
POG-3A
IFT-1/IFT-1R
IFT-2/IFT-2R
IFT-3/IFT-3R
IFT/A

ródło: Szety ski T., System e-Poltax – portal dla podatnika… czyli jak wysła deklaracj
drog elektroniczn , e-Fakty nr 6/2006, str. 18
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C1.2. Infobrokerstwo158
Rok 2006 nale ał do infobrokerów – nowej grupy zawodowej, która wyrosła na
szybko powstaj cym rynku informacji elektronicznych. Infobrokerstwo to
dziedzina interdyscyplinarna, obejmuje wiedz z zakresu nauk humanistycznych,
zwłaszcza bibliotekoznawstwa, metodologii nauk, naukoznawstwa, prakseologii,
historii nauki, socjologii, psychologii, filozofii, komunikacji społecznej,
zarz dzania wiedz , itd., jak i nauk przyrodniczych oraz technicznych szczególnie informatyki159. Nale y jednak pami ta , e infobrokerstwo to nie tylko
wiedza teoretyczna, poniewa ogromn , je li nie główn rol odgrywa tu
do wiadczenie praktyczne, zwi zane z pozyskiwaniem, udost pnianiem i
autoryzacj informacji. Spolszczony termin „ infobroker” wywodzi si z j zyka
angielskiego, gdzie profesjonalistów, zajmuj cych si poszukiwaniem informacji
okre la si mianem „ information broker” lub „ information professionals”
(zawodowiec z zakresu informacji). Inne okre lenia infobrokera, funkcjonuj ce na
rynku to „ cyberian” , „ knowledge broker” (po rednik wiedzy), „ freelance librarian”
(niezale ny bibliotekarz), „ independent reasearcher” (niezale ny poszukiwacz),
„ data dealer” (handluj cy danymi) itp. W zale no ci od tego, jakie otrzymał
zlecenie, infobroker przygotowuje zestaw informacji naukowych, technicznych,
prawniczych itp., których ródła znajduje w czasopismach drukowanych,
katalogach, a przede wszystkim portalach i stronach internetowych, grupach
dyskusyjnych, forach, wyszukiwarkach itp. Prowadzi tak e konsultacje ze
specjalistami z danej dziedziny wiedzy. Infobrokerstwo jako zawód, pojawiło si
ju w latach 60 XX wieku, pocz tkowo w Stanach Zjednoczonych, a nast pnie w
Europie, gdzie najbardziej popularne jest w Niemczech. Rynek infobrokerski
rozwija si bardzo pr nie, nowe firmy udost pniaj ce tego typu usługi powstaj za
nasz zachodni granic jak grzyby po deszczu. Do najwi kszych firm
infobrokerskich nale y niemiecki serwis http://www.infobroker.de. Równie w
Niemczech funkcjonuje firma Top-Info Vogel GmbH (http://www.kostensanierrung.de). Jej specjalno ci s informacje dotycz ce artykułów technicznych,
transportu, logistyki, telekomunikacji i reklamy. W USA znana jest firma Ardito
Information & Research Inc. (http://www.ardito.com), która wyspecjalizowała si
w wyszukiwaniu informacji medycznych i farmaceutycznych dla biznesu i
przemysłu. W Polsce du ym zainteresowaniem cieszy si Agencja Infobrokerska –
Infobrokering z Gda ska (http://www.infobrokering.pl), gromadz ca informacje
gospodarcze, handlowe i finansowe. Biznesowych informacji dostarcza te firma
J&J Infobroker - Wyszukiwanie informacji (http://infobroker.webwweb.pl).
Dodatkowo oferuje informacje patentowe, turystyczne i kulturalne. Wymieni
mo na jeszcze, np. Kancelari Profesjonalnej Informacji Ireneusza Wojasa z
Sandomierza, Bestinfo - Broker informacji Bartosza wiatowskiego z Tychów,
158
159

Podrozdział zostałnapisany na podstawie: Wielicka I., Łowcy wiedzy, e-Fakty nr 6/2006, str. 27
Wojewódzki T., Co to jest infobrokerstwo?, http://www.infobrokerstwo.pl/
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Vivento Infobrokers z Warszawy, Inforek.pl – Agencja infobrokeringowa z
Chojnic k. Szczecina i inne. Funkcje infobrokerskie pełni tak e firmy
monitoruj ce pras , np. pr nie rozwijaj cy si Press-Service z Poznania. Agencja
ta prowadzi stały i kompleksowy monitoring prasy, radia, telewizji i Internetu oraz
przygotowuje analizy i raporty dla klientów z ró nych bran .

C1.3. System PESEL2160
Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji rozpocz ło w 2006 roku
realizacj programu o nazwie PESEL2, którego wdro enie ma sta si podwalin
powstania społecze stwa informacyjnego. System jest efektem oczekiwa
przedsi biorców i obywateli w ramach zdalnej obsługi przez administracj
publiczn . Dzi ki powstaniu systemu obywatel b dzie mógł kontaktowa si z
administracj za po rednictwem Internetu i telefonii komórkowej. W latach 2006 –
2008 zostan zrealizowane kolejne etapy rozwoju systemu. Program jest
przedsi wzi ciem budowy nowoczesnej e-administracji, opartym na technicznej
integracji systemów informatycznych, funkcjonuj cych w administracji publicznej
w oparciu o jednolite techniczne standardy interfejsów i danych. Wdro enie
systemu PESEL2 jest przedsi wzi ciem, którego celem strategicznym jest
usprawnienie obsługi obywatela oraz budowa Zintegrowanego Systemu
Informatycznego PESEL2 (ZSI PESEL2). System ten b dzie działał jako rejestr
referencyjny ludno ci w ramach budowy nowoczesnej infrastruktury
informacyjnej, stanowi cej podstaw
taniego i przyjaznego pa stwa
obywatelskiego. Nowy system pozwoli na obsług obywateli w przypadku spraw
zwi zanych ze stanem cywilnym, dowodami osobistymi i ewidencj ludno ci.
System został uzupełniony o centralny rejestr aktów stanu cywilnego oraz portale
dostarczaj ce usługi na rzecz przedsi biorców i obywateli drog elektroniczn , a
jego powstanie doprowadzi do przekształcenia istniej cego Krajowego Rejestru
Podatników w cz
składow systemu e-POLTAX. Du ym usprawnieniem dla
obywateli b dzie zwolnienie ich z obowi zku aktualizowania informacji
adresowych we wszystkich rejestrach urz dowych. Poza tym od chwili wdro enia
systemu obywatel wymeldowuj c si nie b dzie musiał podejmowa osobnych
czynno ci przy zmianie zamieszkania, poniewa zarówno wymeldowanie jak i
zameldowanie b dzie dokonywane w jednym urz dzie, który nastepnie prze le
wszelkie niezb dne informacje do Centralnej Bazy Danych systemu ZSI PESEL2.

160

Podrozdział zostałnapisany na podstawie: Szety ski T., System PESEL2, e-Fakty nr 5/2006, str. 6
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C1.4. Wirtualne kioski gazetowe161
W roku 2006 wirtualne kioski gazetowe rozpocz ły powoln ekspansj na
polskim rynku czasopism. O ile za zachodni granic ich udział w rynku dochodzi
do kilkudzesi ciu procent, o tyle w naszym kraju ich obecno wci jest jeszcze
ladowa, cho nie sposób pomin faktu ich powstania. W 2006 roku elektroniczne
wersje gazet mo na było kupowa w Polsce w trzech wirtualnych kioskach: Net
Press, e-Kiosk i eGazety. Ten pierwszy oferował darmowy program Zinio Reader,
niezb dny do odczytu specjalnie przygotowanych plików, zabezpieczonych przed
nielegalnym kopiowaniem i umo liwiał dost p do 71 tytułów. E-Kiosk,
najmłodszy na tym rynku, oferował 14 tytułów, natomiast ten ostatni, najstarszy –
spółka eGazety - posiadał w sojej ofercie 30 tytułów. Niezwykle trudno oszacowa
rzeczywist
liczb u ytkowników e-wyda , poniewa sprzedawcy licz
u ytkowników zarejestrowanych, a w tej liczbie zawieraj si tak e ci, którzy
powodowani zainteresowaniem ci gn li tylko darmow wersj testow i wi cej
ju nie korzystali z usług e-kiosków. Net Press ma 40 tys. tak liczonych
u ytkowników, e-Kiosk 4 tys., a eGazety 11 tys. Elektroniczne wydania gazet i
czasopism poł czyły zalety dwóch mediów: prasy tradycyjnej, zawieraj cej
wysokiej jako ci informacje, oraz Internetu (szybko dost pu i szeroki wachlarz
warto ci dodanych, takich jak multimedia – animacje, muzyka itp.). Mo liwo
pełnotekstowego przeszukiwania wszystkich e-wyda zapisanych na dysku,
sporz dzania notatek i zakre lania wybranych fragmentow, czy obsługa adresów
internetowych sprawiaj , e w kolejnych latach usługa elektronicznych kiosków
ma ogromn szans na zdobycie rynku prasy. Wa ny jest tak e fakt, e znika koszt
druku i tradycyjnej dystrybucji, czego skutkiem jest cz sto znacz co ni sza cena ewyda w porównaniu z ich papierowymi odpowiednikami.

C1.5. Marketing i reklama w Internecie162
Warto rynku reklamy internetowej po raz kolejny wzrosła o kilkadziesi t
procent. Polskie serwisy internetowe zarobiły dzi ki temu około 140-150 mln zł.
Wydatki reklamodawców w Internecie nieustannie wzrastaj i to du o szybciej ni
w jakimkolwiek innym medium. Jednocze nie Internet zabiera zaledwie 3 proc.
Bud etów reklamowych polskich przedsi biorstw. Liderem tego rynku po raz
kolejny został portal Onet.pl, który przejmuje około 40 procent wszystkich
161

Podrozdziałnapisany na podstawie: Lema ska M., Nachodz e-gazety, Rzeczpospolita nr 244,
dodatek Ekonomia i Rynek, str. 3
162
Podrozdziałnapisany na podstawie: Puls Biznesu nr 18/2006, str.5
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wydatków na reklam internetow . Na portal Wirtualna Polska przypada około 20
proc. warto ci rynku, a na sie reklamow Ad.net (reprezentuje ponad 100 witryn
internetowych) — 11-15 proc. Znacz c cz
sprzeda y Ad.netu przynosi tylko
jeden wydawca: komunikator internetowy Gadu-Gadu. Na pozostałe portale i sieci
reklamowe przypadło po 3-10 proc. wszystkich wydatków, czyli po 5-11 mln zł.
Do pierwszej dziesi tki najwi kszych reklamobiorców, jako jedyna zagraniczna
firma, dostało si Google.

C1.6. Wirtualne faksowanie163
Do Polski dotarła usługa wirtualnego faksowania. Wysyłanie faksów z
komputera jest mo liwe na dwa sposoby: poprzez zakup tzw. faksmodemu,
który pozwala na przesłanie faksu prosto z edytora tekstu, takiego jak
Microsoft Word czy Open Office, lub poprzez wysłanie faksu poprzez
poczt elektroniczn albo stron WWW. Mo liwo korzystania z poczty
elektronicznej do wysłania faksu oferuje ju w Polsce kilka firm, które
pozwalaj na przesyłanie faksów przy wykorzystaniu plików pdf, WORD,
EXCEL, txt, RTF itp. Firmy oferuj usługi masowego wysyłania faksów,
darmowego, promocyjnego skorzystania z usługi, szyfrowania przesyłanych
wiadomo ci itp. W ród polskich firm, które oferuj takie lub podobne usługi
warto
wymieni
Twinsnet.pl,
Instytut
Rozwoju
Technologii
Informatycznych (www. multifax.pl), exito (efax.pl) i Domena.pl (www.
domena.pl). W Internecie dost pna jest te usługa odbierania faksów.
U ytkownik wykupuje specjalny abonament na numer faksu, a wiadomo ci
otrzymuje bezpo rednio na swój adres e-mailowy. Tak usług zaoferował
m.in. portal o2 poprzez usług Tlenofon (www.tlenofon.pl). Pod koniec
2006 roku pojawiła si dodatkowo usługa MassFax, wprowadzona przez
firm MultiFax, która ł czy walory internetowego faksu z usług mailingu
faksowego. Ze wzgl du na uniwersalno i cisłe skorelowanie usługi ze
specyfik danej bran y, mo e by zastosowana zarówno do promocji
produktów jak i usług. Usługa MassFax kosztuje 49,90 PLN miesi cznie, a
w ramach tej kwoty u ytkownik otrzymauje trzy niezale ne numery faksu,
usług faksu masowego, fax2mail, mail2fax oraz wsparcie techniczne. Du
163

Podrozdziałnapisany na podstawie materiałów informacyjnych Twinsnet.pl, Instytutu Rozwoju
Technologii Informatycznych, Domena.pl oraz firmy MultiFax.
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zalet tego rozwi zania jest mo liwo precyzyjnego dotarcia do dobranej
grupy docelowej i ledzenie w czasie rzeczywistym post pów kampanii.

C1.7. Internetowa wypo yczalnia samochodów164
Dzi ki współpracy portalu Wirtualna Polska z firm Express, internauci zyskali
dost p do najwi kszego parku wynajmowanych samochodów w kraju. Aby
wypo yczy
auto,
wystarczy
wypełni
formularz
(na
stronie
http://wynajemsamochodow.wp.pl), który prowadzi klienta krok po kroku przez
wszystkie etapy rezerwacji. Mo na wybra czas i miejsce odbioru oraz zwrotu
auta, wypo yczy baga nik, dzieci cy fotelik, box dachowy. Dodatkowo formularz
umo liwia nie tylko rezerwacj , ale równie wykonanie płatno ci za usług .
Rezerwuj c auto przez Internet skorzysta mo na z dziesi cioprocentowej zni ki.
U ytkownik serwisu ma do wyboru szerok gam pojazdów - od małych aut
miejskich, po wozy terenowe i dostawcze. Flota Expressu składa si aktualnie z
850 samochodów dwunastu marek: Audi, Citroen, Fiat, Ford, Nissan, Opel,
Peugeot, Renault, Saab, Suzuki, Toyota i Volvo. Express Rent a Car posiada sie
oddziałów w Bielsku-Białej, Gda sku, Katowicach, Krakowie, Ł odzi, Poznaniu,
Warszawie i Wrocławiu.

C1.8.Tradycyjna telefonia zmienia oblicze165
Polscy operatorzy telefonii stacjonarnej oraz operatorzy kablowi (telewizja
kablowa, dostawcy usług internetowych) wreszcie wprowadzili usługi triple play.
Wszystko dzi ki du ej popularno ci rozmów za po rednictwem Internetu (VoIP),
które znalazły swoje zastosowanie w biznesie i w wielu firmach wyparły
tradycyjna telefoni . Do sierpnia 2006 roku czterech najwi kszych krajowych
operatorów - UPC, Vectra, Multimedia Polska i grupa Aster – uruchomiło 175
tysi cy lini telefonicznych. Podobnie jak w całej Europie, tak e w Polsce waga
usług głosowych stopniowo maleje, staj c si tylko jednym ze składników całego
pakietu usług telekomunikacyjnych, obok Internetu, telefonii komórkowej i
telewizji. W miar powstawania uniwersalnych sieci szkieletowych IP,
obsługuj cych triple play, tradycyjny szkielet sieci telekomunikacyjnej b dzie
wypierany, a rozmowy przekierowywane do nowej platformy. Najwi ksz szans
164

Podrozdziałnapisany na podstawie informacji prasowej Wirtualnej Polski.
Podrozdziałnapisany na podstawie: Kali ski J., Tradycyjna telefonia zmienia oblicze, Puls
Biznesu nr 188/2006, dodatek Telekomunikacja, str. 42
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na wej cie na rynek usług triple play maj wła nie operatorzy telewizji kablowych,
którzy udost pniaj stały, szerokopasmowy dost p do Internetu. Najwi kszy
krajowy operator sieci telefonii stacjonarnej, Telekomunikacja Polska, tak e
dostrzegła ogromny potencjał usług triple play i zaoferowała nowe usługi
multimedialne. Jak twierdzi rzecznik grupy TP, Jacek Kalinowski, w przyszło ci to
wła nie Internet b dzie integrował wszystkie usługi, stanowi c centralny punkt
domowej sieci komputerowej, kina domowego, sprz tu Hi-Fi, wirtualnej
wypo yczalni wideo i CD. Telekomunikacja Polska zaplanowała wej cie na rynek
cyfrowej telewizji. Pierwsze testy takiej oferty zostały ju przeprowadzone wraz z
Cyfr +. Kanały telewizyjne b d dost pne z gniazdka szerokopasmowego
Internetu. Oferta jest o tyle ciekawa, e mo e by dost pna na mniej zaludnionych
terenach. Czyli tam, gdzie operatorzy kablowi nie docieraj . Na razie naturalnymi
odbiorcami usługi triple play s du e miasta, poniewa operatorzy kablowi maj
tam rozbudowan infrastruktur , baz klientów i do wiadczenie.

C1.9. Pełny PayPal w Polsce166
System płatno ci online PayPal rozpocz ł od pełne działanie w naszym kraju.
Do tej pory mo na było jedynie wysyła pieni dze, od wrze nia natomiast mo na
ju tak e przyjmowa wpłaty. System PayPal pozwala na dokonywanie transferów
pieni nych zarejestrowanym u ytkownikom, którzy posiadaj konto poczty
elektronicznej. System jest bardzo popularny na całym wiecie (zwłaszcza w
Stanach Zjednoczonych), w jego powstanie miało znacz cy wpływ na
przyspieszenie rozwoju handlu elektronicznego i aukcji internetowych. Transfer
pieni dzy na konto zało one w polskim banku trwa od pi ciu do siedmiu dni
roboczych. Dokonanie zapłaty w PayPal jest bezpłatne, a je eli transakcja odbywa
si w ró nych walutach, system pobiera 2,5% za wymian . Odbiór płatno ci jest
darmowy w przypadku kont prywatnych, wła ciciele kont firmowych zobligowani
s do płacenia prowizji w wysoko ciu 1,9% - 3,4% plus 1,35 zł. System PayPal jest
najwi kszym i przez wielu ekspertów uwa anym za najlepszy system przesyłania
płatno ci drog elektroniczn . Działa w 55 pa stwach wiata. Korzystaj z niego
przede wszystkim osoby, które pracuj za granic .

166

Podrozdziałnapisany na podstawie materiałów informacyjnych PayPal.
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Tabela C1.9-1 Opłaty za otrzymywanie płatno ci krajowych
0,00 PLN-10 000,00 PLN
10 000,01 PLN-40 000,00 PLN
40 000,01 PLN-200 000,00 PLN
200 000,01 PLN-400 000,00 PLN
> 400 000,00 PLN

3,4% + 1,35 PLN
2,9% + 1,35 PLN
2,7% + 1,35 PLN
2,4% + 1,35 PLN
1,9% + 1,35 PLN

ródło: http://www.paypal.pl/pl
Tabela C1-9-2 Opłaty za odbiór płatno ci spoza Polski
0,00 PLN - 10 000,00 PLN
10 000,01 PLN-40 000,00 PLN
40 000,01 PLN-200 000,00 PLN
200 000,01 PLN-400 000,00 PLN
> 400 000,00 PLN

3,9% + 1,35 PLN
3,4% + 1,35 PLN
3,2% + 1,35 PLN
2,9% + 1,35 PLN
2,4% + 1,35 PLN

ródło: http://www.paypal.pl/pl

C1.10 Wideo na yczenie167
W pa dzierniku 2006 roku Telekomunikacja Polska, najwi kszy krajowy
operator telefonii stacjonarnej, zaoferował swoim klientom z Warszawy, Krakowa,
Poznania, Wrocławia, Gda ska i Katowic now usług – internetow
wypo yczalni filmów. Oferta tytułów została przygotowana wspólnie z firmami
Cineman, ITI Film Studio i Kino wiat i na pocz tku obejmowała ponad sto
filmów w ró nych kategoriach. W ci gu dwóch miesi cy oferta rozszerzyła si o
kolejnych czterysta tytułów. Opłaty za obejrzenie filmu dokonywane s ze
specjalnego, przedpłaconego konta, które mo na doładowa w łatwy sposób,
zakupuj c specjaln kart -zdrapk w salonach TP. Nie ka dy jednak mo e mie
dost p do wirtualnej wypo yczalni TP. Aby z niej skorzysta nale y by klientem
TP, by posiadaczem usługi Videostrada TP oraz modemu livebox TP. Wyboru
filmu dokonuje si na odbiorniku telewizyjnym za pomoc pilota dekodera, a
zanim tego dokona mo e zapoznac si z opisem filmu, przeczyta informacje o
obsadzie i obejrze zwiastun filmu. Do przesłania filmu do klienta
wykorzystywana jest specjalna sie TP, oddzielona od Internetu. Wszystkie filmy
s przesyłane w formie zaszyfrowanej i mo e je obejrze tylko uprawniony
odbiorca.
167

Podrozdziałnapisany na podstawie: Cie lak D., Startuje filmowa wypo yczalnia TP, Kino Polska
Online oraz materiałów informacyjnych Telekomunikacji Polskiej SA.
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C2. Standardy
W centrum zainteresowania rz dów i organizacji mi dzynarodowych znajduje
si obecnie zagadnienie bezpiecze stwa rodków ywno ciowych i mo liwo ich
ledzenia w ła cuchach dostaw. Na wiecie powstaje wiele inicjatyw zwi zanych
z udost pnianiem usług ledzenia towarów (tracking and tracing). Zjawisko
zwi zane ze ledzeniem przepływu towarów w ła cuchach dostaw nazywane jest w
j zyku angielskim Traceability. Wła nie to zjawisko b dzie przedmiotem rozwa a
w niniejszym rozdziale.
Traceability jest zdolno ci do identyfikacji obecnej lokalizacji produktów, jak
i wyznaczenia historii tych lokalizacji. Najbardziej znanym obszarem, w którym
wykorzystywane jest traceability jest obszar lokalizacji ska onej i niebezpiecznej
ywno ci, farmaceutyków czy innych produktów, w celu usuni cia ich jak
najszybciej z półek sklepowych. W niektórych przypadkach zdolno do szybkiego
i łatwego wycofania ze sprzeda y produktu (lub grupy produktów) mo e uratowa
ycie wielu osobom. Szybkie procedury wycofywania ze sprzeda y wadliwych
produktów redukuj równie potencjalny negatywny wpływ ekonomiczny i
pozwalaj producentom na zachowanie zaufania konsumentów do jako ci ich
ulubionych marek i pewno ci, e systemy zaprojektowane dla zapewnienia
bezpiecze stwa konsumenta s wiarygodne i funkcjonuj prawidłowo. Nale y
jednak pami ta , e traceability to nie tylko sprawne wycofywanie ze sprzeda y
produktów wadliwych. Mo na równie wykorzysta systemy ledzenia do
zweryfikowania obecno ci składników w produktach wa nych dla konsumentów,
jak np. organiczne pochodzenie produktu, ywno
koszerna, kosmetyki
hipoalergiczne czy produkty nie zawieraj ce cukru. Traceability jest tak e
narz dziem walki z fałszowaniem produktów zapewniaj cym ochron marki.
Ostatnimi czasy wdra anie traceability stało si obowi zkiem prawnym, jako
narz dzie walki z bioterroryzmem.168
Przedsi biorstwa potrafi dostrzec zalety i warto ci jakich dostarczaj systemy
traceability. Problemem mo e by obecno ró nych i potencjalnie niezgodnych
systemów ledzenia zwi kszaj cych niepotrzebnie koszty. Nale y jednak pami ta ,
e pojedyncze przedsi biorstwo jest tylko ogniwem w całym ła cuchu dostaw,
który jest przedmiotem procesów ledzenia. Ł a cuch jest tak wytrzymały, jak jego
168

The GS1 Traceability Standard: What you need to know, GS1, 2007, str. 4
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najsłabsze ogniwo, a co za tym idzie przedsi biorstwa potrzebuj systemu
traceability, który jest sprawny i łatwy w implementacji.
Ze wzgl du na swoje mo liwo ci zwi zane z zapewnieniem globalnie
jednoznacznej identyfikacji jednostek konsumenckich, logistycznych, podmiotów
gospodarczych i lokalizacji System GS1 jest jednym z najlepiej dopasowanych
standardów, ciesz cym si
wysok
akceptacj
w ród konsumentów,
przedsi biorstw i organizacji rz dowych, pozwalaj cych na wdro enie zasad
Traceability.
Rozpatruj c proces zarz dzania informacj , wdro enie systemu traceability w
całym ła cuchu dostaw wymaga, aby wszystkie podmioty w nim uczestnicz ce
były zaanga owane w systematyczne zbieranie i przechowywanie informacji
zwi zanych z przepływem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.
Rysunek C2-1 przedstawia proces traceability składaj cy si z pi ciu
podprocesów. Do cało ci ledzenia nale nast puj ce etapy procesu169:
1. Planowanie i organizacja – to podproces definiuj cy w jaki sposób
przypisywa , zapisywa , zbiera i udost pnia dane zwi zane ze
ledzeniem. W procesie tym równie nale y zdefiniowa sposób
zarz dzania poł czeniami pomi dzy surowcami, procesami wewn trznymi
i produktami gotowymi.
2. Dopasowanie danych podstawowych to proces definiuj cy sposoby
identyfikacji partnerów i lokalizacji fizycznych, jednostek konsumenckich
oraz innych cz ci ła cucha dostaw. Proces ten definiuje równie sposoby
wymiany danych podstawowych z partnerami handlowymi.
3. Zapisywanie danych traceability determinuje sposób przypisywania,
aplikacji i rejestrowania identyfikowanych przedmiotów traceability wraz
ze sposobami zbierania, współdzielenia i przechowywania danych
zwi zanych ze ledzeniem w trakcie fizycznego przepływu produktów.
4. Proces dania ledzenia definiuje sposób rozpocz cia i wyniki, jakie
powinien uzyska wła ciciel procesu przekazuj c danie ledzenia.
5. Proces wykorzystania informacji umo liwia przej cie danych powstałych
w wyniku przeprowadzenia
dania ledzenia i definiuje wykonanie
odpowiednich działa wymaganych przez partnerów biznesowych lub
przepisy prawne.

169

The GS1 Traceability...., op.cit., str. 17
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Rysunek C2-1. Proces Traceability

ródło: Opracowanie własne ILiM na podst. broszury The GS1 Traceability Standard:
What you need to know, GS1, 2007, str. 17

Po dane zatem jest holistyczne podej cie do ła cucha dostaw, które najlepiej
realizowane b dzie z wykorzystaniem wspólnego j zyka biznesowego – standardu.
Aby zademonstrowa , w jakim stopniu System GS1 pozwala na zrealizowanie
wymaga systemu traceability organizacja GS1 stworzyła graficzne poł czenie
narz dzi GS1 z technologiami i zasadami traceability, które zostało przedstawione
na rysunku C2-2.
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Rysunek C2-2. Poł czenie narz dzi GS1 z technologiami i zasadami Traceability

ródło: Opracowanie własne ILiM na podstawie
http://www.gs1.org/productssolutions/traceability/

C2.1. Standard Traceability
Globalny standard GS1 dotycz cy Traceability został zaprojektowany, aby
zaspokoi bardzo wa ne potrzeby biznesowe wł czaj c w to zastosowanie si do
przepisów prawnych170. Standard ten obejmuje cały ła cuch dostaw i mo e by
zastosowany do ka dego ła cucha i ka dego produktu. Podstaw do opracowania
tego standardu s bie ce praktyki biznesowe wykorzystywane w ponad 150
krajach przez partnerów biznesowych w du ych ła cuchach dostaw. Taka
konstrukcja standardu pozwoli przedsi biorstwom na lepsze wykorzystanie
istniej cych inwestycji i łatwiejsz implementacj Standardu, jako cz ci szerszego
systemu zapewnienia jako ci produktu.

170

Rozporz dzenie Komisji UE 178/2002 definiuje wymagania w zakresie traceability.
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Standard Traceability GS1 jest jednym z ogniw i w poł czeniu z innymi
rozwi zaniami takimi, jak odpowiednie oprogramowanie i standardy ledzenia
wewn trznego pomo e przedsi biorstwom w osi gni ciu odpowiedniego poziomu
bezpiecze stwa i wysokiej jako ci produktów.
Istniej cztery podstawowe zasady dotycz ce Traceability, które zostan
omówione w poszczególnych podrozdziałach:
•

jednoznaczna identyfikacja (Unique identification);

•

przechwytywanie i przechowywanie danych (Data capture and
recording);

•

zarz dzanie poł czeniami (Links management);

•

wymiana danych (Data communication).

C2.2. Jednoznaczna identyfikacja
Produkty, które maj by poddane procesom ledzenia i monitorowania musz
by jednoznacznie identyfikowane. Identyfikowalno unikaln mo na zapewni
poprzez nadawanie globalnie unikalnych numerów identyfikacyjnych. Takie
identyfikatory s nadawane przez organizacj GS1 (wcze niej EAN•UCC).
Umo liwiaj one identyfikacj dowolnego produktu, jego historii czy lokalizacji.
Identyfikacja lokalizacji zapewniona jest poprzez zastosowanie numeru
lokalizacyjnego GS1 Global Location Number (GLN) dla ka dej lokalizacji i
jednostki funkcjonalnej.
Jednostki handlowe identyfikowane s poprzez przypisane numery GS1 Global
Trade Item Number (GTIN) dla ka dego produktu (jednostki konsumenckiej). Dla
celów traceability numery GTIN musz by poł czone z numerami serii lub
numerami partii, aby zidentyfikowa konkretn jednostk . Identyfikacja serii i
partii produktów jest zapewniona poprzez przypisywanie numerów GTIN i
numerów serii lub partii. Numery GTIN powinny by przypisane do ka dego z
trzech poziomów hierarchii produktów – jednostek konsumenckich, handlowych i
palet. W przypadku palet jedynie wtedy, gdy jest ona równie postrzegana jako
jednostka handlowa. Traceability w przypadku palet jest zapewniana przez
przypisanie numeru GS1 Serial Shipping Container Code (SSCC). Ka da paleta
niezale nie od typu powinna by oznaczona numerem SSCC, wydanym w
podmiocie z którego pochodzi – w przypadku utworzenia nowej palety nowy
numer SSCC powinien by dla niej przypisany.
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C2.3. Przechwytywanie i przechowywanie danych
Przechwytywanie danych dotycz cych produktów, standardowych opakowa
zbiorczych i palet identyfikowanych z wykorzystaniem standardów GS1 (Global
Trade Item Number - GTIN, Serial Shipping Container Code - SSCC, Application
Identifier - AI) odbywa si za pomoc kodów kreskowych. Antycypuj c dalszy
rozwój standardu i rzeczywisto ci biznesowej mo na przypuszcza integracj
technologii RFID (Radio Frequency Identification) i zastosowanie zamiast
zwykłych kodów kresowych, elektronicznych kodów produktów zamieszczanych
w tagach radiowych.

C2.4. Zarz dzanie poł czeniami
W wi kszo ci ła cuchów dostaw, ledzenie produktów jest zapewnione przez
numer partii produkcyjnej, która jest poddawana tej samej transformacji
produkcyjnej (procesowi produkcji) oraz dodatkowo poprzez cie k transportu i
magazynowania (proces dystrybucji). Rysunek C.2-3 przedstawia wykorzystanie
standardów GS1 dla identyfikacji lokalizacji (GLN), jednostek logistycznych
(SSCC), partii produkcyjnych (AI 10) i jednostek konsumenckich (GTIN) w
rodowisku produkcyjnym.

292

Standardy

Rysunek C2-3. Faza produkcji – ledzenie towarów

ródło: Opracowanie własne ILiM na podstawie
http://www.gs1.org/productssolutions/traceability/

Zarz dzanie identyfikacj produktów w rodowisku produkcyjnym przebiega
w nast puj cej sekwencji zdarze :
1. Istnieje kilka lokalizacji dostawców (GLN 1-3), którzy wysyłaj palety
materiałów (SSCC 1-4).
2. Przy przyj ciu materiały s przechowywane i/lub przekazywane do
procesu produkcji.
3. W miejscu produkcji (GLN 4), jednostki konsumenckie (GTIN 1) zostaj
wytworzone w odr bnych partiach (ka da jest identyfikowana odr bnym
numerem partii)
4. W procesie pakowania, jednostki konsumenckie (GTIN 1 w poł czeniu z
numerem partii) s pakowane w standardowe opakowania zbiorcze
(GTIN 2)
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5. W kolejnych dwóch krokach nast puje przechowywanie i przygotowanie
do wysyłki, utworzone zostaj palety (SSCC 5-7), które nast pnie zostaj
wysłane do klientów (GLN 5-6).
Aby zachowa ci gło
informacyjn i biznesow opracowane zostały
kluczowe zasady biznesowe w rodowisku produkcyjnym pozwalaj ce na
wdro enie traceability. Do zasad tych nale :
1. Przyj cie – numery SSCC przychodz cych palet s zapisywane i ł czone z
numerem GLN dostawcy. Je eli paleta zmienia lokalizacj jej numer SSCC
jest zapisywany i ł czony z nowym numerem GLN lokalizacji, do której
paleta została przeniesiona (np. magazynowanie czy produkcja).
2. Produkcja – w przypadku idealnym numer SSCC palety i/lub numer GTIN
poł czony z numerem partii materiałów wykorzystanych w procesie
produkcyjnym s zapisywane i ł czone z numerem GTIN wytworzonego
produktu i jego numerem partii produkcyjnej. Na zako czenie procesu
produkcyjnego powstaj standardowe opakowania zbiorcze, którym
przypisywane s nowe numery GTIN ł czone z numerami partii
produkcyjnych.
3. Pakowanie, magazynowanie i wysyłka – numer GTIN standardowego
opakowania zbiorczego jest ł czony z numerem SSCC palety, na któr
spakowane zostaje to opakowanie. Numer palety SSCC jest ł czony
poprzez skanowanie z numerem GLN miejsca, do którego paleta jest
wysyłana. GLN miejsca wysyłki nie musi by drukowany na etykiecie.
Oprócz zapewnienia powi zania pomi dzy surowcami, materiałami
wykorzystanymi do produkcji i produktami gotowymi, bardzo wa nym elementem
traceability jest zapewnienie informacji zwi zanej z dystrybucj towarów.
Zjawisko dystrybucji, a zwłaszcza dystrybucji niejednorodnych jednostek
logistycznych powoduje powstanie wielu nowych poł cze pomi dzy towarami, a
co za tym idzie nale y monitorowa wi ksz liczb danych dla zapewnienia
traceability. Rysunek C2-4 przedstawia wykorzystanie standardów GS1
zwi zanych z identyfikowaniem lokalizacji (GLN) i jednostek logistycznych
(SSCC) w rodowisku dystrybucji.

294

Standardy

Rysunek C2-4. Faza dystrybucji – ledzenie towarów

ródło: Opracowanie własne ILiM na podstawie
http://www.gs1.org/productssolutions/traceability/

Zarz dzanie informacj i ledzenie towarów odbywa si w procesie dystrybucji
w nast puj cy sposób:
1. Istnieje kilka lokalizacji dostawców (GLN 1-3), którzy wysyłaj palety
materiałów (SSCC 1-4).
2. W centrum dystrybucyjnym (GLN 4) palety s przechowywane i wysyłane
do procesu realizacji zamówie .
3. Realizacja zamówie odbywa si poprzez wysłanie palet, cross docking
lub utworzenie palet mieszanych. Palety jednolite przesyłane s dalej bez
zmian (SSCC1) lub nast puje utworzenie palet mieszanych (SSCC 5-7) z
produktami pochodz cymi z innych palet (SSCC 2-4).
4. W ostatnich dwóch krokach – magazynowanie i przygotowanie do
wysyłki, zarówno palety niezmienione (SSCC 1) jak i mieszane (SSCC 57) s wysyłane do klienta lub punktu sprzeda y (identyfikowane za
pomoc GLN 5-6).
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Równie dla zapewnienia ci gło ci informacji i zachowania danych
wymaganych w procesach ledzenia opracowane zostały kluczowe zasady
biznesowe w rodowisku dystrybucyjnym, b d ce uzupełnieniem stosowanych
narz dzi. Do zasad tych nale :
1. Przyj cie – numery SSCC palet przychodz cych palet zostaj zapisane i
poł czone z numerami GLN dostawców. Za ka dym razem kiedy paleta
jest przenoszona jej numer SSCC jest zapisywany i ł czony z numerem
GLN nowej lokalizacji (magazynowanie, realizacja zamówie czy
dystrybucja).
2. Realizacja zamówie i dystrybucja:
a. Numery SSCC palet jednolitych przeznaczonych do dystrybucji z
obszaru magazynowego lub palet cross-dockigowych bez etapu
magazynowania s zapisywane i ł czone z numerami GLN ich
miejsca przeznaczenia.
b. Nowo skonstruowana paleta zawiera standardowe opakowania
zbiorcze powstałe w wyniku poł czenia ró nych palet. W takim
wypadku nowy numer SSCC jest przypisywany do nowej palety i
ł czony z numerami SSCC innych palet wykorzystanych do
zło enia palety mieszanej oraz (je li wymagane) ł czony z
numerami GTIN i numerami partii ka dego towaru w jednostkach
konsumenckich, który został wykorzystany do zło enia palety.
Takie działanie mo e stworzy powa ne problemy ze wzgl du na
ilo danych wymagaj cych skojarzenia. Rozwi zaniem mo e by
wykorzystanie strategii nazywanej „ oknem czasowym” , któr
mo na zaadaptowa w przedsi biorstwie podczas pakowania
produktów na palety. Nowo stworzone palety w trakcie
zdefiniowanego „ okna czasowego” ł czone s z paletami
wykorzystanymi w tym samym czasie. Numery SSCC s ł czone z
numerami GLN miejsca przeznaczenia.
Zdolno do uzyskiwania danych słu cych traceability w sposób szybki i
dokładny wzdłu całego ła cucha dostaw jest krytycznym aspektem dla
przedsi biorstw. Wymaga to adaptacji mechanizmów zarz dzania narastaj cymi
poł czeniami pomi dzy surowcami, produktami, opakowaniami, miejscami
magazynowania i wysyłkami w całym ła cuchu dostaw. Je li jeden z partnerów w
ła cuchu nie zachowa historii poł cze nast pi strata danych traceability i
przerwanie ła cucha informacyjnego.
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C2.5. Wymiana danych
System traceability i jego wdro enie wymaga skojarzenia fizycznego
przepływu produktów z przepływem informacji zwi zanych z tymi produktami.
Aby zapewni kontynuacj ła cucha informacyjnego, ka dy z uczestników
ła cucha dostaw musi zapewni przepływ danych zwi zanych z traceability do
s siaduj cych ogniw umo liwiaj c tym samym wdro enie zasad traceability.
Z pomoc przychodz standardy GS1 równie w tym obszarze. Wykorzystanie
standardu eCom jest rekomendowane dla zapewnienia szybkiego, dokładnego i
efektywnego kosztowo systemu komunikacji transferuj cego dane zwi zane z
traceability. Standard eCom zawiera dwa standardy przesyłania wiadomo ci
biznesowych: GS1 EANCOM i GS1 XML.
Rysunek C2-5. Wymiana danych – przepływ informacji

ródło: Opracowanie własne ILiM na podstawie
http://www.gs1.org/productssolutions/traceability/

C2.6. Podsumowanie
Systemy traceability i ich wdra enia wymaga skojarzenia fizycznego
przepływu produktów z przepływem informacji zwi zanych z tymi produktami.
Cz sto jest to zjawisko generuj ce du
liczb danych, a co za tym idzie
powstawanie wielu miejsc, w których mog by generowane bł dy. Dzi ki
wykorzystaniu standardów GS1, a przede wszystkim globalnej identyfikacji
lokalizacji i jednostek konsumenckich oraz automatycznej identyfikacji produktów,
redukowany jest udział ludzi w procesie pozyskiwania i przekazywania informacji.
Korzy ci z takiego podej cia jest niew tpliwie redukcja mo liwo ci popełniania
bł dów. Standard GS1 nie zapewnia jednak ledzenia wewn trznego towarów w
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przedsi biorstwie. W zwi zku z tym je eli nie jest wdro ony system HACCP171,
przedsi biorstwa mog straci wa ne informacje zwi zane z traceability
wewn trznym. Pozostaje oczekiwa udoskonalenia standardu GS1 i zintegrowania
go z najnowszymi technologiami RFID, jak standard EPC, o którym pisano w
poprzedniej edycji Raportu172 oraz wdro enia mechanizmów ledzenia wewn trz
przedsi biorstw dla zachowania pełnego ła cucha informacyjnego.

171

Hazard Analysis and Critical Control Point - Analiza Zagro e i Krytyczne Punkty Kontroli
Elektroniczna Gospodarka w Polsce – Raport 2005, pod red. Dr. Marcina Kraski, Ministerstwo
Gospodarki

172
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C3. Prawo
Niniejszy rozdział stanowi opis zmian dokonanych przez ustawodawc w 2006
roku w zakresie dotycz cym elektronicznej gospodarki. Przedstawione zostały akty
prawne nowelizuj ce obowi zuj ce przepisy oraz wprowadzaj ce nowe regulacje.
Omówione zostały tak e – w oparciu o aktualne orzecznictwo s dowe
i pi miennictwo – wybrane problemy prawne zwi zane z rozwojem e-gospodarki.

C3.1. WokółInformatyzacji
C3.1.1. Plan Informatyzacji Pa stwa na rok 2006.
Rok 2006 przyniósł zmiany organizacyjne w administracji publicznej, które
pozwoliły na lepsze zarz dzanie procesem informatyzacji administracji publicznej,
zgodnie z zało eniami zaprezentowanymi w Planie Informatyzacji Pa stwa. W
dniu 31 sierpnia 2006 r. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw
Wewn trznych i Administracji, Ludwik Dorn, otrzymał kompetencje do
koordynowania w imieniu Prezesa Rady Ministrów wszelkich prac w tym zakresie.
Ponadto w dniu 12 wrze nia 2006 r. zarz dzeniem Prezesa Rady Ministrów został
powołany Mi dzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji – organ pomocniczy
Rady Ministrów w zakresie informatyzacji administracji publicznej, rozwoju
społecze stwa informacyjnego, infrastruktury sieci teleinformatycznych oraz
zastosowa technologii teleinformacyjnych (TTI) w budowie gospodarki opartej na
wiedzy. Decyzje te po raz pierwszy otworzyły realn mo liwo skutecznego
ponadresortowego zarz dzania procesem rozwoju społecze stwa informacyjnego
w Polsce173.
W dniu 1 sierpnia 2006 r. Rada Ministrów wydała rozporz dzenie w sprawie
Planu Informatyzacji Pa stwa na rok 2006 (Dz. U. z 2006 r., Nr 147, poz. 1064).
Okres obowi zywania pierwszego Planu Informatyzacji Pa stwa ograniczony do
roku 2006 wynika z horyzontu obowi zywania innych dokumentów
strategicznych, w tym Strategii Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska
na lata 2004–2006, Planu działa na rzecz rozwoju elektronicznej administracji –
173

Plan Informatyzacji Pa stwa na lata 2007-2010, Ministerstwo Spraw Wewn trznych i
Administracji, 22.01.2007 r., eGov.pl – Forum Nowoczesnej Administracji Publicznej
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eGoverment na lata 2005-2006 oraz okresu programowania funduszy
strukturalnych na lata 2004-2006.
Plan Informatyzacji Pa stwa na rok 2006 ustanowił – obok programu działa w
zakresie rozwoju społecze stwa informacyjnego - dwa nast puj ce priorytety
rozwoju systemów teleinformatycznych:
1) racjonalizacj wydatków publicznych w dziedzinie informatyzacji,
2) tworzenie pa stwa nowoczesnego i przyjaznego dla obywateli.
Do ka dego priorytetu zostały przyporz dkowane cele i działania. Działania
zmierzaj ce do wypracowania standardów powinny wyprzedza działania
zmierzaj ce do wdro enia systemów informatycznych.
W ramach priorytetu 1 „ Racjonalizacja wydatków publicznych administracji w
dziedzinie informatyzacji” wyró nione zostały dwa cele:
1) integracja i usprawnienie działalno ci administracji publicznej,
2) zapobieganie zb dnemu powielaniu działa administracji publicznej.
Priorytet 2 „ Tworzenie pa stwa nowoczesnego i przyjaznego dla obywateli”
zdefiniowałnast puj ce cele:
1) wprowadzenie i upowszechnienie wiadczenia usług administracji
publicznej drog elektroniczn w celu ułatwienia mieszka com i firmom
prowadzenia spraw urz dowych bez konieczno ci osobistego stawienia si
w urz dzie,
2) podniesienie zaufania rodowisk biznesowych i ogółu społecze stwa do
elektronicznej drogi informowania i prowadzenia spraw urz dowych,
przede wszystkim poprzez konsekwentne ustalanie i wdra anie polityki
bezpiecze stwa teleinformatycznego administracji publicznej,
3) usprawnienie dost pu do informacji publicznej,
4) stymulowanie rozwoju nowych technologii w Rzeczypospolitej Polskiej
(m.in. poprzez wspieranie bada i innowacyjno ci) w celu wzmocnienia jej
rynkowej pozycji.
„ Program działa w zakresie społecze stwa informacyjnego” obj ł nast puj ce
cele:
1) powszechno i łatwo dost pu do technologii teleinformatycznej oraz
szerokopasmowego dost pu do Internetu,
2) rozwój usług społecze stwa informacyjnego,
3) rozwój umiej tno ci wykorzystania technologii teleinformatycznych w
yciu codziennym obywatela i przedsi biorcy,
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4) wprowadzenie narz dzi informatycznych usprawniaj cych komunikacj
społeczn , umo liwiaj cych pełniejsze korzystanie z rozwi za Konsultacji
oraz e-Demokracji,
5) wspieranie budowy zasobów i udost pniania polskich tre ci z
wykorzystaniem Internetu oraz multimediów.
W Planie zawarty został m.in. wykaz usług publicznych, które mog by
realizowane drog elektroniczn , takich jak: umawianie wizyt lekarskich,
po rednictwo pracy, głosowanie przez portal internetowy, przekazywanie danych
statystycznych, rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych itd.
Zaplanowane zostało w szczególno ci uproszczenie procedur administracyjnych,
opracowanie wspólnych standardów komunikacji i wymiany danych, a tak e
wprowadzenie systemów ponadresortowych w postaci np. centralnego
repozytorium dokumentów (elektroniczne archiwum).
Jako kluczowe, wymienione zostały nast puj ce projekty:
1) E-PUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
2) STAP – Sie Teleinformatyczna Administracji Publicznej,
3) E-DEKLARACJE – rozliczenia podatkowe dla podmiotów gospodarczych,
4) PESEL2 – przebudowa rejestrów pa stwowych,
5) CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
6) E-PORTAL – dost p do Krajowego Rejestru S dowego.
W Ministerstwie Spraw Wewn trznych i Administracji trwaj obecnie prace
nad ustanowieniem Planu Informatyzacji Pa stwa na lata 2007-2010. Projekt tego
Planu utrzymuje priorytety przyj te w Planie Informatyzacji Pa stwa na rok 2006 i
zakłada kontynuacj uj tych w nim zada .
W przeciwie stwie do Planu na rok 2006, projekt Plan nie podaje
rozbudowanych opisów planowanych do osi gni cia celów, w zamian prezentuj c
konkretne zamierzenia co do programów i dokumentów ustanawiaj cych ramy ich
realizacji.

C3.1.2. Ustawa o informatyzacji działalno ci podmiotów realizuj cych
zadania publiczne
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno ci podmiotów
realizuj cych zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 65 z pó niejszymi
zmianami), która obowi zuje od dnia 21 lipca 2005 r. (z wyj tkami) była w roku
2006 dwukrotnie nowelizowana:
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1)

2)

ustaw z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o informatyzacji
działalno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne (Dz. U. z
2006r., Nr 12, poz. 65), która weszła w ycie w dniu 25 stycznia 2006 r.
Ustawa ta ma na celu uporz dkowanie przepisów zmienianej ustawy
oraz umo liwienie jej prawidłowego stosowania. Wprowadza ona
zasad , e Rad Informatyzacji obsługuje urz d obsługuj cy ministra
wła ciwego do spraw informatyzacji. Kolejna zmiana przedłu yła
termin przedstawienia Radzie Ministrów – do dnia 31 marca 2006 r. –
Planu Informatyzacji Pa stwa. Doprecyzowany został zakres danych,
do przekazywania których zobowi zane s podmioty publiczne
realizuj ce zadania publiczne oraz urealniony został termin wykonania
obowi zku. Na mocy ostatniej zmiany, wydłu ony został okres, w
którym obowi zuj przepisy wydane na podstawie zmienionych ustaw
o informatyzacji działalno ci podmiotów realizuj cych zadania
publiczne upowa nie do 18 miesi cy, oraz:
ustaw z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o wydawaniu
Monitora S dowego i Gospodarczego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2006 r., Nr 73, poz. 501), która – w zakresie
dotycz cych ustawy o informatyzacji działalno ci podmiotów
realizuj cych zadania publiczne - weszła w ycie w dniu 28 kwietnia
2006 r.

C3.1.3. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji
w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania rodków
finansowych na informatyzacj
W dniu 15 kwietnia 2006 r. weszło w ycie Rozporz dzenie Ministra Spraw
Wewn trznych i Administracji z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu
przeznaczania oraz rozliczania rodków finansowych na informatyzacj (Dz. U. z
2006 r., Nr 53, poz. 388), wydane na podstawie ustawy o informatyzacji
działalno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne.
Okre lono w tym akcie wykonawczym kryteria i tryb przeznaczania oraz
rozliczania
rodków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie
przygotowania lub realizacji projektów informatycznych, oprogramowania
interfejsowego, a tak e kodów ródłowych tego oprogramowania lub innych
przedsi wzi wspieraj cych rozwój społecze stwa informatycznego. Zgodnie z
przepisami rozporz dzenia, przyznanie rodków na cele zwi zane z informatyzacj
zada publicznych nast puje na podstawie oceny wniosku zło onego przez

302

Prawo

podmiot publiczny lub przez podmiot upowa niony do wyst powania w imieniu
konsorcjum podmiotów publicznych.

C3.2. E-deklaracje
Na wst pie nale y wyja ni , e poj cie: „ e-deklaracje” stanowi ce jedn z
głównych idei informatyzacji administracji podatkowej, potocznie u ywane jako
okre lenie mo liwo ci przesyłania deklaracji podatkowych drog elektroniczn ,
formalnie oznacza projekt e-Deklaracje – współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw. Projekt ten zakłada
stworzenie docelowego systemu bezpo redniej komunikacji elektronicznej
pomi dzy podmiotami zewn trznymi (przedsi biorcami), a administracj
podatkow , umo liwiaj c wymian wszelkich przewidzianych przepisami
dokumentów w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów planuje, e system
tworzony w ramach projektu e-Deklaracje zacznie działa dopiero na pocz tku
2008 r. Uruchomiony od 16 sierpnia 2006 r. system e-Poltax ma za zadanie
zaktualizowanie i zweryfikowanie wymaga funkcjonalnych, prawnych i
organizacyjnych, pomocnych w wyborze docelowego rozwi zania.

C3.2.1. Ustawa zmieniaj c ustaw o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
W ramach pierwszej fazy projektu nowych usług elektronicznych e-Poltax - 13
lipca 2006 r. została uchwalona ustawa zmieniaj ca ustaw o zmianie ustawy –
Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 143, poz. 1031), która weszła w ycie w dniu 10 sierpnia 2006 r.
Pierwotnie przesyłanie deklaracji drog elektroniczn miało by dla
podatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urz dy skarbowe, s dów,
notariuszy, komorników s dowych oraz innych organizacji administracji
publicznej obowi zkiem, a nie uprawnieniem. W projektach przedmiotowej ustawy
zakładano, e od 16 sierpnia 2006 r. mo liwo
przesyłania w formie
elektronicznej dotyczy b dzie wszystkich deklaracji PIT, CIT, VAT, NIP, PCC
oraz poda .
Ostatecznie, nowelizacja wprowadziła zasad , e w okresie od 16 sierpnia
2006r. do 31 grudnia 2006 r. – podatnicy (tylko osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nie posiadaj ce osobowo ci prawnej, które w ostatnim roku
podatkowym osi gn ły przychód netto [w rozumieniu przepisów o

303

Baza rozwoju e-gospodarki w Polsce

rachunkowo ci], ze sprzeda y towarów, wyrobów i usług o równowarto ci co
najmniej 5 mln euro według kursu redniego NBP na koniec roku podatkowego)
b d mogli składa w formie elektronicznej w systemie e-POLTAX dwa rodzaje
deklaracji:
1)
PIT-4 (deklaracja dla pracodawcy odprowadzaj cego zaliczk
miesi czn na podatek dochodowy od ł cznej kwoty dokonanych
wypłat), oraz:
2)
PIT-8A (deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym).
W ustawie okre lona została tak e procedura przesyłania formularzy, tj.
wprowadzono wymóg, i podatnik lub płatnik zamierzaj cy składa deklaracj w
formie elektronicznej zawiadamia o tym naczelnika urz du skarbowego
wła ciwego w sprawie ewidencji podatników i płatników, a tak e wskazuj osob
lub osoby upowa nione do składania deklaracji w tej formie i podpisywania
deklaracji podpisem elektronicznym. Nast pnie podatnik (lub osoba upowa niona)
składa za pomoc rodków komunikacji elektronicznej zgłoszenie upowa nienia.
Deklaracje mog by składane za pomoc rodków komunikacji elektronicznej
po potwierdzeniu zgodno ci danych zawartych w zawiadomieniu z danymi
podanymi w zgłoszeniu. Potwierdzenie nast puje w formie za wiadczenia
wydanego przez naczelnika urz du skarbowego w terminie miesi ca od dnia
zło enia zgłoszenia. Za wiadczenie takie mo e by wydane w formie
elektronicznej.
Ustawodawca stopniowo rozszerzał liczb deklaracji, ustalał zasady, procedury
i terminy ich przesyłania w formie elektronicznej – poprzez wydanie (na podstawie
ustawy – Ordynacja podatkowa) rozporz dze
wykonawczych, które
przedstawione zostały w punktach C3.2.2. do C3.2.6. niniejszego rozdziału.

C3.2.2. Rozporz dzenie w sprawie okre lenia rodzajów deklaracji,
które mog by składane za pomoc rodków komunikacji
elektronicznej
Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
okre lenia rodzajów deklaracji, które mog by składane za pomoc rodków
komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2006 r., Nr 146, poz. 1060), wydane zostało
na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2005 r., Nr 8, poz. 60 z pó niejszymi zmianami). W Rozporz dzeniu, które weszło
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w ycie 16 sierpnia 2006 r., przyj ty został nast puj cy harmonogram174
wprowadzenia dalszych e-deklaracji:
1)
od 1 pa dziernika 2006 r. – mo na przesyła deklaracj VAT-7
[deklaracja podatkowa dla podatku od towarów i usług], VAT-7K
[deklaracja podatkowa dla podatku od towarów i usług], VAT-8
[deklaracja podatkowa dla podatku od towarów i usług], VAT-9
[deklaracja podatkowa dla podatku od towarów i usług od importu
usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca],
2)
od 1 grudnia 2006 r. – mo na przesyła kolejnych osiem deklaracji:
CIT-2 [deklaracja o wysoko ci osi gni tego dochodu/poniesionej
straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych],
CIT-2/0 [informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o
dochodach wolnych i zwolnionych od podatku – zał cznik do CIT2], CIT-6 [deklaracja o wysoko ci pobranego podatku dochodowego
od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych], CIT-8 [zeznanie o wysoko ci
osi gni tego dochodu/poniesionej straty przez podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy], CIT-8/0
[informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o
dochodach wolnych i zwolnionych od podatku – zał cznik do CIT8], CIT-D [informacja podatnika podatku dochodowego od osób
prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach], oraz VAT-23
[informacja o wewn trzwspólnotowym nabyciu
rodków
transportu], VAT-24 [wniosek o wydanie za wiadczenia
potwierdzaj cego brak obowi zku uiszczania podatku od towarów i
usług z tytułu przywozu z innego pa stwa członkowskiego rodka
transportu] ,
3)
od 1 lutego 2007 r. – elektroniczny sposób przesyłania b dzie miał
zastosowanie do: VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-Z, VAT-R,
VAT-R/UE, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK, WZP1M, WZP-1K, WZP-1R, WZS-1M, WZS-1K, WZS-1R, POG-3A,
ORD-U, ORD-TK, ORD-W1,

174

Harmonogram uwzgl dnia zmiany wprowadzone rozporz dzeniami Ministra Finansów
wydanymi na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, przedstawionymi w niniejszym rozdziale.
Nale y jednak zwróci uwag , e harmonogram sporz dzony został w oparciu o stan prawny na
dzie 31 grudnia 2006 r. i mo e ulec zmianie w zwi zku z projektowan przez Ministerstwo
Finansów likwidacj niektórych zezna podatkowych,
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4)

od 1 stycznia 2008 r. – b dzie mo na przesyła deklaracj PIT-4R i
PIT-8AR.

C3.2.3. Rozporz dzenie w sprawie trybu składania i wzoru
zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej
Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu
składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie
elektronicznej (Dz. U. z 2006 r., Nr 146, poz. 1061), wydane zostało na podstawie
ustawy – Ordynacja podatkowa, a weszło w ycie w dniu 16 sierpnia 2006 r.
Rozporz dzenie to precyzuje (wprowadzone ustaw opisan w punkcie
C3.2.1.) obowi zki, które musi spełni podatnik lub płatnik pragn cy rozlicza si
z urz dem skarbowym drog elektroniczn . Podatnik b dzie musiał wysła do
urz du specjalne zawiadomienie według wzoru ZAW-E1, który minister finansów
okre lił w zał czniku do zawiadomienia.

C3.2.4. Rozporz dzenie zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
za wiadcze wydawanych przez organy podatkowe
Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
za wiadcze wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2006 r., Nr 146, poz.
1062), wydane zostało na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, a weszło w
ycie w dniu 16 sierpnia 2006 r.
Rozporz dzenie – zgodnie z ustaw opisan w punkcie C3.2.1. - wprowadziło
wzór za wiadczenia: ZAS-E potwierdzaj cego zgodno danych zawartych w
zawiadomieniu o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej z danymi
podanymi w zgłoszeniu zło onym przez osob upowa nion . Urz d skarbowy
powinien je wyda podatnikowi lub płatnikowi w ci gu miesi ca. Dopiero po jego
uzyskaniu podatnicy lub płatnicy b d mogli rozlicza si drog elektroniczn .

C3.2.5. Rozporz dzenie w sprawie trybu składania oraz struktury
logicznej zgłoszenia upowa nienia podatnika lub osoby upowa nionej
przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i
podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym
Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 11 wrze nia 2006 r. w sprawie trybu
składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upowa nienia podatnika lub osoby
upowa nionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i
podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 168, poz.
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1196), które weszło w ycie 20 wrze nia 2006 r. wydane zostało na postawie
ustawy – Ordynacja podatkowa.
Kolejne rozporz dzenie wykonawcze do ustawy opisanej w punkcie C3.2.1. okre liło tryb składania zgłoszenia, oraz struktur logiczn zgłoszenia
upowa nienia podatnika lub osoby upowa nionej przez podatnika do składania
deklaracji w formie elektronicznej. Wprowadziło obowi zek opatrywania
zgłoszenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o
podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450 z pó niejszymi
zmianami).
W praktyce procedura zgłoszenia do urz du przedstawia si nast puj co:
podatnicy, którzy chc wysła e-deklaracje i podania, musz pobra ze strony
Ministerstwa Finansów (WWW.mf.gov.pl) formularz ZAW-E1, wypełni go oraz
zło y we wła ciwym urz dzie skarbowym. Nast pnie, za pomoc specjalnego
portalu (e-Poltax) nale y zło y zgłoszenie ZAW-E2, w którym osoba
upowa niona posiadaj ca podpis elektroniczny i wskazana w zawiadomieniu
ZAW-E1 potwierdzi ch składania deklaracji w imieniu podatnika. Dane z obu
zawiadomie musz si zgadza . Po otrzymaniu zawiadomie i weryfikacji ich
poprawno ci urz d skarbowy wyda podatnikowi za wiadczenie ZAS-E1, w którym
potwierdzi poprawno danych w zawiadomieniu i zgłoszeniu. Po otrzymaniu
za wiadczenia podatnik mo e składa e-deklaracje.

C3.2.6. Rozporz dzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji
i poda , sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu
elektronicznego, którymi powinny by opatrzone
Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 11 wrze nia 2006 r. w sprawie trybu
struktury logicznej deklaracji i poda , sposobu ich przesyłania oraz rodzajów
podpisu elektronicznego, którymi powinny by opatrzone (Dz. U. z 2006 r., Nr
168, poz. 1197), które weszło w ycie 20 wrze nia 2006 r. wydane zostało na
postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
Rozporz dzenie okre la:
1)
struktur logiczn deklaracji i poda składanych za pomoc rodków
komunikacji elektronicznej;
2)
sposób przesyłania deklaracji i poda za pomoc rodków komunikacji
elektronicznej,
3)
rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny by opatrzone
poszczególne typy deklaracji lub poda .
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Zgodnie z § 4 Rozporz dzenia, deklaracje mog by przesyłane za
po rednictwem:
1)
strony internetowej, której adres podany jest na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, za pomoc protokołu
komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy u yciu
protokołu szyfruj cego dla sieci (SSL); przesłanie deklaracji wymaga
wypełnienia formularza umieszczonego na stronie internetowej,
wygenerowania na jego podstawie dokumentu w formacie XML i
podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym;
2)
programu udost pnionego do pobrania za pomoc szyfrowanego przy
u yciu SSL protokołu HTTP pod adresem udost pnionym na stronie
Biuletynu informacji Publicznej Ministerstwa Finansów; deklaracj
podatkow przesyła si przez wprowadzenie pliku do programu;
przesłanie odbywa si przez szyfrowany przy u yciu protokołu
szyfruj cego dla sieci (SSL) protokół komunikacyjny sieci WWW
(HTTP);
3)
niewizualnego interfejsu dost pnego na stronie, której adres podany
jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów,
poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dost pu do
obiektów (SOAP), opisanego j zykiem opisu usług sieciowych
(WSDL), dost pnego przez sie WWW (HTTP), szyfrowanego przy
u yciu protokołu szyfruj cego dla sieci (SSL).
Akt ten okre la tak e zasady opatrywania deklaracji bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu.
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Rysunek C3.2 -1 Schemat architektury systemu e-deklaracje (e-poltax)

ródło: Ministerstwo Finansów

Analizowane Rozporz dzenie w 2006 roku było dwukrotnie nowelizowane:
1)
Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 02 pa dziernika 2006 r.
zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji,
sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego,
którymi powinny by opatrzone (Dz. U. z 2006 r., Nr 179, poz. 1323),
które weszło w ycie 03 pa dziernika 2006 r.,
2)
Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r.
zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i
poda , sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego,
którymi powinny by opatrzone (Dz. U. z 2006 r., Nr 219, poz. 1599),
które weszło w ycie w dniu 01 grudnia 2006 r.
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C3.3. Inne wa ne nowelizacje
C3.3.1. Ustawa o wiadczeniu usług drog elektroniczn
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usług drog elektroniczn (Dz. U.
z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z pó niejszymi zmianami) w roku 2006 nie była
nowelizowana.

C3.3.2. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych
Ustawa z dnia 12 wrze nia 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1385 z pó niejszymi zmianami) nie była
nowelizowana w roku 2006.

C3.3.3. Ustawa o podpisie elektronicznym
Ustawa z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 130, poz. 1450 z pó niejszymi zmianami) została znowelizowana ustaw z dnia
21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 145, poz. 1050), która – w zakresie dotycz cym ustawy o podpisie
elektronicznym - weszła w ycie 15 sierpnia 2006 r.
Na podstawie tej nowelizacji o rok została przesuni ta mo liwo wnoszenia
poda i wniosków w postaci elektronicznej, w przypadkach, gdy przepisy prawa
wymagaj składania ich w okre lonej formie lub według okre lonego wzoru.
Pierwotnie administracja publiczna miała obowi zek od połowy sierpnia 2006r.
przyjmowa bezpiecznie podpisane dokumenty elektroniczne - deklaracje
podatkowe, podania, wnioski. Z uwagi jednak na opó nienia w wykonaniu
obowi zków nało onych na ustaw termin wej cia w ycie elektronicznego obiegu
dokumentów opartego na bezpiecznym podpisie elektronicznym został przesuni ty
do 1 maja 2008 r.
Data 1 maja 2008 r. jest tak e pocz tkowym terminem wydawania dzienników
urz dowych w formie elektronicznej.

C3.3.4. Zmiana ustawy – Prawo zamówie publicznych
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówie
publicznych oraz ustawy o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 79, poz. 551), która została sprostowana
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Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja
2006r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 106, poz. 719) weszła w ycie w dniu 25 maja 2006 r.
Z uwagi na fakt, e w ubiegłorocznym Raporcie został szeroko omówiony
projekt tej ustawy, wystarczy przypomnie , e na szerok skal został
zrealizowany postulat upowszechnienia instrumentów elektronicznych, w
szczególno ci poprzez:
1) wprowadzenie aukcji elektronicznej jako sposobu wyboru najkorzystniejszej
oferty w post powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem,
2) modyfikacje przepisów dotycz cych zasad wymiany w post powaniu o
udzielenie zamówienia m.in. informacji, o wiadcze , wniosków,
zawiadomie . Mog one by przekazywane pisemnie, faksem lub drog
elektroniczn , niezale nie od warto ci zamówienia, a zatem równie w
post powaniach powy ej 60.000 euro. Przy komunikacji drog elektroniczn
nie jest ju konieczne potwierdzenie pisemne,
3) dynamiczny system zakupów, b d cy elektronicznym procesem udzielania
zamówie . W post powaniu prowadzonym w celu ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów, jak i w post powaniach o udzielenie
zamówie obj tych tym systemem, zamawiaj cy i wykonawcy komunikuj
si wył cznie drog elektroniczn . Tak e oferty w tych post powaniach s
składane tylko w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego
certyfikatu,
4) regulacje, zgodnie z którymi w przypadku przekazania do publikacji
ogłoszenia o zamówieniu za pomoc formularza umieszczonego na stronie
internetowej wła ciwego organu publikacyjnego, zamawiaj cy b dzie mógł
wyznaczy krótszy termin składania ofert. Skrócenie terminu składania ofert
b dzie mo liwe tak e w przypadku udost pniania specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiaj cego.
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C3.4. Elektroniczny katalog w KRS
C3.4.1. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym oraz
niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 pa dziernika 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze
S dowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1540),
wejdzie w ycie w dniu 01 stycznia 2007 r.
Genez nowelizacji tej ustawy s zmiany (dokonane dyrektyw 2003/58/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 czerwca 2003 r.) Pierwszej Dyrektywy
Rady z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie s wymagane
w Pa stwach Członkowskich od spółek (…), w celu uzyskania ich równowa no ci
w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak
i osób trzecich.
Nowelizacja uwzgl dnia równie wymóg art. 58 ustawy o podpisie
elektronicznym, zgodnie z którym, w terminie 4 lat od wej cia w ycie ustawy,
organy władzy publicznej umo liwi odbiorcom usług certyfikacyjnych
elektroniczny dost p do s dów, w przypadkach gdy przepisy wymagaj składania
ich w okre lonej formie lub według okre lonego wzoru.
Na mocy ustawy, Krajowy Rejestr S dowy od 01 stycznia 2007 r. rozpocznie
prowadzenie katalogu dokumentów spółek z ograniczon odpowiedzialno ci ,
akcyjnych, komandytowo-akcyjnych i europejskich. Katalog umo liwi
przedsi biorcom przegl danie akt w Internecie. Zawiera on b dzie akty
zało ycielskie, umowy i statutu, je eli s oddzielnymi aktami. Je eli były
zmieniane, w katalogu znajdowa si b d tak e uchwały podj te w sprawie
zmiany oraz teksty jednolite tych dokumentów. W katalogu umieszczane b d
uchwały o zmianie wysoko ci kapitału zakładowego, o ile nie wymagały zmiany
umowy lub statutu, uchwały o powołaniu i odwołaniu członków organów spółek
oraz sprawozdania finansowe spółek: roczne i skonsolidowane roczne grup
kapitałowych. Katalog obejmie odpisy uchwał o zatwierdzeniu rocznych
sprawozda finansowych i o podziale zysku lub pokryciu straty, a tak e dokumenty
pochodz ce od biegłych rewidentów.
Dokumenty dotychczas zło one w formie papierowej – nim zostan przekazane
do katalogu – b d przetwarzane na form elektroniczn .
Po wiadczone kopie dokumentów zło onych w katalogu (z wył czeniem
dokumentów zło onych do katalogu przed 01.01.2007 r., je eli mi dzy zło eniem a
wnioskiem o udost pnienie upłyn ło 10 lat) ka dy wnioskodawca otrzyma drog
elektroniczn . W formie elektronicznej przedsi biorcy otrzymaj te wyci gi,
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odpisy, za wiadczenia i informacje. Dokumenty te wydaje Centralna Informacja
drog elektroniczn oraz w formie papierowej. Nale y podkre li , e moc
urz dow posiadaj jedynie dokumenty (wyci gi, odpisy, za wiadczenia i
informacje) wydane w formie papierowej.
Wnioski składane do Krajowego Rejestru S dowego w formie elektronicznej
powinny zosta opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu. Gdy, na skutek braków wniosek
zostanie zwrócony, mo na go zło y ponownie w ci gu 7 dni od dor czenia
zarz dzenia o zwrocie. Je eli tym razem pismo nie b dzie dotkni te brakami, to
wywoła ono skutek od daty pierwotnego wniesienia. Gdyby natomiast s d znów
wniosek zwrócił, składany po raz trzeci nie b dzie wywoływał skutków od
pierwotnej daty. Wyj tek miałby miejsce wówczas, gdyby s d zwrócił pismo z
powodu braków, które wcze niej nie zostały wskazane.
Tak e od 01 stycznia 2007 r. spółki z ograniczon odpowiedzialno ci ,
komandytowo-akcyjne, akcyjne oraz europejskie mog ogłasza informacje o
wpisach do Krajowego Rejestru S dowego w Monitorze S dowym i
Gospodarczym w jakimkolwiek j zyku urz dowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie
to jest dobrowolne i powinno obejmowa równie tłumaczenie przysi głe tej
informacji na j zyk polski.
Spółki te mog równie zło y do akt rejestrowych dokumenty (takie jak: akty
zało ycielskie, umowy, statuty i ich teksty jednolite, uchwały o zmianie wysoko ci
kapitału zakładowego, o powołaniu i odwołaniu członków organów spółek oraz
roczne sprawozdania finansowe), sporz dzone w jakimkolwiek j zyku urz dowym
Unii Europejskiej z tłumaczeniem na j zyk polski po wiadczonym przez tłumacza
przysi głego.
Jednocze nie dokumenty te spółki mog dobrowolnie ogłasza w Dzienniku
Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B.
W przypadku wyst pienia ró nic pomi dzy wpisem ogłoszonym w j zyku
polskim a dobrowolnie ogłoszonymi informacjami w którym z j zyków
urz dowych Unii Europejskiej – osoby trzecie powoływa si mog na tre
dobrowolnych ogłosze . Spółka mo e jedynie udowadnia , e osoba ta wiedziała o
tre ci ogłoszenia w j zyku polskim.
Omawiana ustawa znowelizowała tak e:
1) ustaw z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z
pó niejszymi zmianami) Kodeks post powania cywilnego. Dodane w art.
6943 nowe przepisy stanowi o mo liwo ci zło enia wniosku do s du
rejestrowego drog elektroniczn stosownie do wymogów ustawy o
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podpisie elektronicznym (regulacja ta ma tak e zastosowanie w
odniesieniu do wniosków w sprawach dotycz cych rejestru zastawów).
Ka dy wniosek rejestrowy przesyłany drog elektroniczn powinien by
opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Zło enie wniosku rejestrowego z
wykorzystaniem
drogi
elektronicznej
i
ujawnienie
adresu
elektronicznego, z którego wniosek został wysłany, pozwala na dalsz
wymian
korespondencji z wnioskodawc
tak
sam
drog .
Elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji, pozostawionej w
skrzynce wnioskodawcy, wraca do s du (nie zostaje po adresem
wnioskodawcy) i ponowne jej przesyłanie jest zb dne. Ministerstwo
Sprawiedliwo ci posiada wszelkie instrumenty umo liwiaj ce kontrol
umieszczenia i dalszego pozostawania przesyłki pod danym adresem
elektronicznym. W wypadku braku potwierdzenia odbioru
korespondencji (z przyczyn obiektywnych, niezale nych od
wnioskodawcy, np. awarii sieci przesyłowej) i dla ułatwienia zako czenia
post powania dor czeniowego, wprowadza si 14-dniowy termin na
przyj cie skuteczno ci dor czenia. Przy takim rozwi zaniu nie ma
znaczenia, czy wnioskodawca rzeczywi cie przeczyta tre
pliku.
Analogiczne rozwi zanie stosowane jest przy tradycyjnym dor czeniu
korespondencji "przez awizo". System b dzie uniemo liwiał znikni cie
elektronicznej korespondencji bez odnotowania tego faktu. Zmiany w art.
6944 były niezb dne z uwagi na ró ne rodzaje dokumentów składanych w
post powaniu rejestrowym; dopuszczona została mianowicie – dla
dokumentów urz dowych sporz dzonych wył cznie w formie papierowej
(warunkiem ich sporz dzenia jest opatrzenie urz dow piecz ci ) –
mo liwo ich przetworzenia, (np. przy u yciu skanera), na odpis
mo liwy do przesłania drog elektroniczn . Taki odpis dokumentu mo e
by przesłany do s du, po opatrzeniu bezpiecznym podpisem
elektronicznym notariusza weryfikowanym przy pomocy wa nego
kwalifikowanego certyfikatu. W ten sam sposób mog by po wiadczane
przez notariusza inne dokumenty w formie papierowej (których sam nie
sporz dzał) oraz wzory podpisów, w celu ich przesłania drog
elektroniczn ,
2) ustaw z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz.U. z 2002r., Nr
76, poz. 694 z pó niejszymi zmianami). Wprowadzona zmiana ma na
celu doprecyzowanie przepisu karnego w zakresie obj cia sankcjami;
niepoddania badaniu, niezło eni do ogłoszenia a tak e niezło eni w
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rejestrze s dowym wszelkich sprawozda finansowych wymaganych
przez ustaw o rachunkowo ci,
3) ustaw z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora S dowego i
Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r., Nr 6, poz. 42 z pó niejszymi
zmianami). Zmiana wprowadza zasad , e tylko obwieszczenia i
ogłoszenia wymagane przez ustawy ogłasza si w Monitorze S dowym i
Gospodarczym,
4) ustaw z dnia 15 wrze nia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z
2000 r., Nr 94, poz. 1037 z pó niejszymi zmianami). Zmiana polega na
zobowi zaniu spółek z ograniczon
odpowiedzialno ci , spółek
komandytowo-akcyjnych i spółek akcyjnych (tym samym tak e spółek
europejskich), aby we wszystkich składanych pismach i zamówieniach
handlowych, a tak e na swoich stronach internetowych wskazywała
dodatkowo nowe informacje, tj. oznaczenie s du rejestrowego, w którym
przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer rejestru, pod
którym spółka jest zarejestrowana, a ponadto dane o wysoko ci kapitału
zakładowego i kapitału faktycznie wpłaconego (te ostatnie dane nie
dotycz spółek z o.o., które pokrywaj kapitał zakładowy w cało ci).

C3.4.2. Akty wykonawcze do ustawy zmieniaj cej ustaw o Krajowym
Rejestrze S dowym
W celu sprecyzowania zasad funkcjonowania elektronicznego katalogu
dokumentów spółek przyj tych omówion powy ej ustaw , uchwalone zostały
nast puj ce akty wykonawcze:
1. Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 19 grudnia 2006 r. w
sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
S dowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i
udost pniania kopii dokumentów z katalogu (Dz. U. z 2006 r., Nr 247,
poz. 1811) wydane zostało na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym. Wejdzie w ycie w
dniu 01 stycznia 2007 r.,
2. Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 19 grudnia 2006 r. w
sprawie okre lenia wysoko ci opłat za udzielanie informacji, wydawanie
odpisów, wyci gów i za wiadcze z Krajowego Rejestru S dowego oraz
za udost pnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu
dokumentów spółek (Dz. U. z 2006 r., Nr 247, poz. 1812) wydane zostało
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na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze S dowym. Wejdzie w ycie w dniu 01 stycznia 2007 r.,
3. Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 20 grudnia 2006 r. w
sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotycz cych formy
wniosków i dokumentów oraz ich składania do s dów rejestrowych i
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru S dowego drog elektroniczn ,
a tak e orzecze , odpisów, wyci gów, za wiadcze , informacji i kopii
dokumentów dor czanych wnioskodawcom drog elektroniczn przez
s dy rejestrowe i Centraln Informacj (Dz. U. z 2006 r., Nr 247, poz.
1813) wydane zostało na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy o Krajowym
Rejestrze S dowym. Wejdzie w ycie w dniu 01 stycznia 2007 r.

C3.5. Inne akty prawne
C3.5.1. Rozporz dzenie w sprawie kas rejestruj cych
Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas
rejestruj cych (Dz. U. z 2006 r., Nr 51, poz. 375 z pó niejszymi zmianami) zostało
sprostowane Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2006 r.
(Dz. U. z 2006 r. Nr 60, poz. 431) oraz znowelizowane rozporz dzeniem Ministra
Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 243, poz. 1768). Na mocy
niniejszego rozporz dzenia, od 1 wrze nia 2006 r. wprowadzono obowi zek
zainstalowania urz dze rejestruj cych dla podmiotów dokonuj cych sprzeda y
wysyłkowej za po rednictwem sklepów internetowych lub serwisów aukcyjnych.
Wymóg ten dotyczy m.in. sprz tu RTV, płyt CD i DVD czy wyrobów z metali
szlachetnych; nie ma natomiast obowi zku ewidencjonowania sprzeda y no ników
z oprogramowaniem, je eli no nik taki jest dodatkiem do podstawowego towaru
(CD z oprogramowaniem do drukarki). Tak e sprzeda pustych płyt CD i DVD nie
zobowi zuje do instalacji kas.

C3.5.2. Rozporz dzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania
przez banki i spółdzielcze kasy oszcz dno ciowo-kredytowe
comiesi cznych informacji o zało onych i zlikwidowanych rachunkach
zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej
Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu
i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszcz dno ciowo-kredytowe
comiesi cznych informacji o zało onych i zlikwidowanych rachunkach
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zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225,
poz. 1641) wydane zostało na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa. Wejdzie w ycie w dniu 01 stycznia 2007 r.
Zgodnie z tym aktem, banki oraz spółdzielcze kasy oszcz dno ciowokredytowe zostały zobowi zane do sporz dzania i przekazywania ministrowi w
formie dokumentu elektronicznego comiesi cznych informacji o zało onych i
zlikwidowanych rachunkach bankowych zwi zanych z prowadzeniem działalno ci
w terminie do 7 dnia nast pnego miesi ca.
Rozporz dzenie okre la format i tryb przekazywania dokumentu
elektronicznego, wzór informacji o zało onych i zlikwidowanych rachunkach
bankowych oraz rachunkach w spółdzielczych kasach oszcz dno ciowokredytowych, uwzgl dniaj c numer rachunku, dat jego zało enia albo likwidacji,
dane identyfikuj ce posiadacza rachunku, w tym nazwisko i imi lub nazw
posiadacza, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, rodzaj i numer identyfikatora
posiadacza rachunku, kod kraju posiadacza rachunku, numer identyfikacji
podatkowej, wzór informacji o otwartych rachunkach bankowych zwi zanych z
prowadzon firm .

C3.5.3. Rozporz dzenie w sprawie niezb dnych elementów struktury
dokumentów elektronicznych
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 30
pa dziernika 2006 r. w sprawie niezb dnych elementów struktury dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 206, poz. 1517) wydane zostało na podstawie
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Wejdzie w ycie w dniu 18 maja 2007 r.
Rozporz dzenie to okre la niezb dne elementy struktury dokumentów
elektronicznych powstałych i gromadzonych w organach pa stwowych i
pa stwowych jednostkach organizacyjnych, w organach jednostek samorz du
terytorialnego i samorz dowych jednostkach organizacyjnych.

C3.5.4. Rozporz dzenie w sprawie szczegółowego sposobu
post powania z dokumentami elektronicznymi
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 30
pa dziernika 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu post powania z
dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 2006 r., Nr 206, poz. 1518) tak e wydane
zostało na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Ono
tak e wejdzie w ycie w dniu 18 maja 2007 r.
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Rozporz dzenie to okre la:
1. sposób post powania z dokumentami elektronicznymi powstaj cymi w
organach pa stwowych i pa stwowych jednostkach organizacyjnych,
w organach jednostek samorz du terytorialnego i samorz dowych
jednostkach organizacyjnych, zwanych dalej "podmiotami", oraz
napływaj cymi do nich,
2. zasady ewidencjonowania, przechowywania, klasyfikowania i
kwalifikowania dokumentów elektronicznych oraz ich zabezpieczania
przed utrat i nieuprawnionymi zmianami,
3. zasady i tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz zasady i
tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
pa stwowych.

C3.5.5. Rozporz dzenie w sprawie wymaga technicznych formatów
zapisu i informatycznych no ników danych, na których utrwalono
materiały archiwalne przekazywane do archiwów pa stwowych
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 2
listopada 2006 r. w sprawie wymaga technicznych formatów zapisu i
informatycznych no ników danych, na których utrwalono materiały archiwalne
przekazywane do archiwów pa stwowych w sprawie szczegółowego sposobu
post powania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 2006 r., Nr 206, poz.
1519) tak e wydane zostało na podstawie ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. Ono tak e wejdzie w ycie w dniu 18 maja 2007 r.
Rozporz dzenie definiuje wymagania techniczne, jakim powinny odpowiada
formaty zapisu i informatyczne no niki danych w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno ci podmiotów realizuj cych
zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73,
poz. 501), przekazywanych do archiwów pa stwowych materiałów archiwalnych
utrwalonych na informatycznych no nikach danych.

C3.5.6. Rozporz dzenie w sprawie sporz dzania i dor czania pism w
formie dokumentów elektronicznych
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 27
listopada 2006 r. w sprawie sporz dzania i dor czania pism w formie dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1664) wydane zostało na podstawie
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks post powania administracyjnego.
Wejdzie w ycie w dniu 12 czerwca 2007 r.
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Rozporz dzenie okre la:
1. struktur i sposób sporz dzania pism w formie dokumentów
elektronicznych,
2. warunki organizacyjno-techniczne dor czania pism w formie
dokumentów elektronicznych, w tym form
urz dowego
po wiadczania odbioru tych pism przez ich adresata,
3. sposób udost pniania kopii dokumentów elektronicznych.

C3.5.7. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własno ci
przemysłowej
Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własno ci
przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z pó niejszymi zmianami)
wprowadza podstaw do przyjmowania zgłosze przedmiotów własno ci
przemysłowej w postaci elektronicznej, precyzuj c przy tym warunki, które musz
by zachowane. Pozwoli to dostosowa standardy krajowe do tych, które
obowi zuj w Europejskim Urz dzie Patentowym (EPO), Urz dzie Harmonizacji
Rynku Wewn trznego (OHIM), a tak e Układzie o współpracy patentowej (PCT).
W zwi zku z projektowan zmian ; zgłoszenie dokonane w postaci
elektronicznej mo e korzysta z daty pierwsze stwa. W projekcie zawarta jest
regulacja okre laj ca stron techniczn wykorzystywania współczesnych technik
przekazu, dostosowuj ca j do specyfiki post powania przed Urz dem
Patentowym i standardów mi dzynarodowej wymiany informacji. Przewidziane
zostało, e wprowadzenie do ustawy – Prawo własno ci przemysłowej mo liwo ci
dokonania zgłoszenia w postaci elektronicznej b dzie wymagało wydania
rozporz dzenia wykonawczego w tej sprawie.

C3.6. Wybrane zagadnienia
C3.6.1. E-apteki
Faktem jest, i w w Polsce działaj internetowe apteki, mimo e obowi zuj ce
przepisy prawa farmaceutycznego zakazuj prowadzenia wysyłkowej sprzeda y
produktów leczniczych w ramach obrotu detalicznego.
Podobna sytuacja jest w niektórych pa stwach członkowskich Unii
Europejskiej, gdzie przepisy prawa krajowego równie nie zezwalaj na
wysyłkow sprzeda leków. Ale praktyka taka zyskała prawne umocowanie w
orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo ci (ETS) z 11 grudnia 2003 r.
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(C-322/01). Orzeczenie to było przyczyn zmiany podej cia resortu zdrowia do
sprzeda y leków zamawianych przez Internet175.
Rz dowy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego przewiduje zniesienie
zakazu wysyłkowej sprzeda y leków przez wprowadzenie zapisu zezwalaj cego na
prowadzenie przez apteki ogólnodost pne i punkty apteczne wysyłkowej sprzeda y
produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Sprzeda leków b dzie
mogła prowadzi wył cznie apteka lub punkt dysponuj cy zezwoleniem —
niedopuszczalna b dzie sprzeda leków przez Internet przez podmioty
niespełniaj ce wymogów prawa farmaceutycznego w zakresie kwalifikacji
personelu oraz warunków technicznych i sanitarnych prowadzenia obrotu
detalicznego lekami. Nadzór nad internetow sprzeda leków b dzie sprawowany
w ramach nadzoru nad warunkami prowadzenia obrotu produktami leczniczymi
przez apteki ogólnodost pne lub punkty apteczne. Projekt przewiduje ograniczenie
zakresu legalnej sprzeda y internetowej wył cznie do leków OTC. Warunki
wysyłkowej sprzeda y oraz sposób dostarczania produktów do odbiorców maj
zosta doprecyzowane w rozporz dzeniu Ministra Zdrowia.

C3.6.2. Podpis elektroniczny w zamówieniach publicznych
Po półrocznym okresie obowi zywania nowej wersji ustawy, mo na stwierdzi
z pewno ci , e pozwoliła na wi ksze ni do tej pory wykorzystanie Internetu i
niektórych form handlu elektronicznego w procedurach przetargowych. Nadal
jednak powstaj problemy zwi zane z zakresem korzystania z e-podpisu.
Generalnie – zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówie publicznych –
zamawiaj cy mo e ustanowi elektroniczny sposób komunikacji, nie mo e jednak
zakaza wykonawcy korzystania z komunikacji tradycyjnej (papierowej).
Wykonawca mo e np. skorzysta z formy papierowej, gdy zamawiaj cy – w
oparciu o przepis art. 27 ust. 4 ustawy Prawo zamówie publicznych – za da, aby
wnioski o dopuszczenie do udziału w post powaniu przekazane drog
elektroniczn
opatrzone były bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu.
Wyj tkiem od zakazu narzucenia wykonawcy sposobu komunikacji
elektronicznej i korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego s aukcja i
licytacja elektroniczna; co wi cej – w tych post powaniach zamawiaj cy nie mo e
zwolni wykonawcy ze stosowania e-podpisu pod rygorem niewa no ci
post powania. Nale y jednak zaznaczy , e podpis elektroniczny stosuje si
175

Sroka M., E-apteki z recept , „ Puls Biznesu” 31 pa dziernika 2006 r., nr 212, dod. Farmacja, s.
16.
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dopiero od momentu otwarcia aukcji lub licytacji i to przy składaniu ofert.
Czynno ci przygotowawcze nie musz by dokonywane przy u yciu e-podpisu.176
W post powaniu prowadzonym w celu ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów oraz w post powaniu o udzielenie zamówienia obj tego dynamicznym
systemem zakupów – na podstawie art. 103 ustawy Prawo zamówie publicznych zamawiaj cy i wykonawcy przekazuj o wiadczenia, dokumenty, wnioski,
zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje drog elektroniczn . W
post powaniach tych, oferty składa si , pod rygorem niewa no ci, w postaci
elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu.
Inaczej ni w dyrektywie unijnej – ustawodawca nie przewidział mo liwo ci
składania niektórych dokumentów w postaci innej ni elektroniczna – w
dynamicznym systemie zakupów nie jest dopuszczalne składanie dokumentów w
wersji papierowej.
Nawet pełnomocnik wykonawcy w dynamicznym systemie zakupów musi
posiada e-podpis; nale y pami ta , e samo udzielenie pełnomocnictwa do
wyst powania w post powaniu nie jest równoznaczne z udzieleniem
pełnomocnictwa do korzystania z podpisu elektronicznego wykonawcy. Ustawa o
podpisie elektronicznym – w art. 47 – zastrzega, e mo e si nim posługiwa
wył cznie podmiot, do którego podpis jest przyporz dkowany i to pod gro b kary,
dlatego te upowa niony pełnomocnik musi mie własny podpis elektroniczny.
Oznacza to w praktyce, e pełnomocnictwo powinno by udzielone w postaci
elektronicznej z wła ciwym e-podpisem, gdy
nale y je przekaza
zamawiaj cemu, a nie mo na tego uczyni w formie papierowej.
Tak e protest składany w procesie dynamicznego systemu zakupów musi by –
tak ja cały proces – składany w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu
elektronicznego.
Na zako czenie nale y zaznaczy , e zamawiaj cy nie mo e narzuci
wykonawcy obowi zku korzystania z podpisu elektronicznego weryfikowanego
wył cznie przez okre lon firm .
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Butkiewicz M., „ Czasami wykonawca nie obejdzie si bez e-podpisu” , Rzeczypospolita 14
listopada 2006 r., nr 265, dod. Dobra firma, s.4.
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C3.7. Podsumowanie
Przedstawiony powy ej skrótowy przegl d nowych, zmienionych lub
projektowanych przepisów prawnych dotycz cych elektronicznej gospodarki oraz
pi miennictwa pozwala stwierdzi , e ustawodawca dokłada wszelkich stara w
celu wprowadzenia w ycie idei zawartych w Planie Informatyzacji Pa stwa.
wiadczy o tym uchwalenie szeregu aktów prawnych dopuszczaj cych
mo liwo składania deklaracji za po rednictwem poczty elektronicznej oraz
okre laj cych zakres, terminy i zasady realizacji tego uprawnienia przez podatnika.
Rozwój i kr g podmiotów mog cych skorzysta z e-deklaracji napotyka na wiele
przeszkód, przede wszystkim zwi zanych z mał dost pno ci tzw. bezpiecznego
podpisu elektronicznego, wprowadzonego ustaw o podpisie elektronicznym.
Ustawa ta została uchwalona przed pi cioma laty, w praktyce jednak z
bezpiecznego podpisu korzysta niewielu przedsi biorców. Głównymi przyczynami
s : niekompatybilno
(dostarczanych przez czterech polskich wystawców
certyfikatu kwalifikowanego) aplikacji zapisuj cych podpis w czterech formatach
oraz ci gle wysokie koszty177. Wy ej wymienione okoliczno ci oraz
nieprzygotowanie urz dów, zwłaszcza samorz dowych (spowodowane brakiem
komputerów oraz ograniczonym dost pem do szerokopasmowego Internetu)
wpłyn ły na konieczno przesuni cia – na dzie 1 maja 2008 r. – terminu
umo liwienia osobom, które korzystaj z e-podpisu, składania poda i wniosków w
formie elektronicznej (nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 21
lipca 2006 r. – pkt C.3.3.3. niniejszego rozdziału).
Bezsporne s natomiast korzy ci wynikaj ce z nowelizacji ustawy o
zamówieniach publicznych; wielu zamawiaj cych podkre la,
e aukcje
elektroniczne oraz mo liwo komunikowania si drog elektroniczn pozwala na
oszcz dniejsze wydawanie publicznych pieni dzy.
Jako bardzo wa n nale y tak e wskaza zmian ustawy o Krajowym Rejestrze
S dowym. Od 01 stycznia 2007 r. KRS ma udost pnia zainteresowanym
po wiadczone odpisy, wyci gi, za wiadczenia oraz informacje równie drog
elektroniczn .
Przejawem informatyzacji s downictwa jest opracowana przez S d Okr gowy
we Wrocławiu koncepcja wokandy elektronicznej i internetowej, realizowana w
ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwo ci System Wspomagania
Organizacji Rozpraw (SWOR), stanowi cy cz
koncepcji teoretycznej S d XXI
wieku. E-wokanda obejmuje: moduł Wokanda w intranetowym portalu
177

Wikariat S., „ Podania przez Internet dopiero za dwa lata” , Rzeczypospolita 22-23 lipca 2007 r.,
nr 170, dod. Prawo co dnia, s.1.
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informacyjnym Iudex; program do kontrolowania czasu trwania rozprawy; tablice
ogłosze przed salami rozpraw oraz wy wietlacz prezentuj cy wybrane elementy z
wokandy z danego dnia.
Popularne staje si tak e korzystanie z porad prawnych udzielanych przez
Internet. W wirtualnej przestrzeni działaj tak e w pełni profesjonalne kancelarie
prawne.
Funkcjonowanie e-deklaracji oraz elektronicznego katalogu w Krajowym
Rejestrze S dowym – oceni b dzie mo na dopiero w przyszłym roku.
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C4. Inicjatywy
C4.1. Safer Internet w Polsce178
Fundacja „ Dzieci Niczyje” oraz NASK rozpocz ły na pocz tku pa dziernika
2006 roku kolejny etap programu „ Safer Internet Plus” , zainicjowanego przez
Komisj Europejsk . W dwuletniej genezie programu, Polska jako pierwsze
pa stwo w ród nowych członków Unii, promowała idee bezpiecznego Internetu
dla najmłodszych Internautów. Tym samym doł czyła do czołówki zachodnich
krajów europejskich, które podobne zadania prowadziły ju od kilku lat. Na projekt
Safer Internet składa si projekt Awareness, zapocz tkowany w 2005 roku oraz
oraz projekt Dy urnet. W ramach Safer Internet obie organizacje chc uruchomi
punkt pomocy dla dzieci, które do wiadczyły przemocy poprzez Internet czy
telefon komórkowy, przeprowadzi badania stanu bezpiecze stwa w popularnych
kawiarenkach internetowych, przeprowadzi liczne testy programów filtruj cych, z
uwzgl dnieniem ich dostosowania do potrzeb naszego rynkua tak e promowa
zespół Dy urnet.pl - lokalny punkt zajmuj cy si zwalczaniem nielegalnych tre ci
w Internecie. Celem prowadzonego projektu jest zwi kszanie społecznej
wiadomo ci na temat zagro e , jakie nios ze sob najnowsze techniki
komunikacji, w tym głównie Internet, poprzez edukacj dzieci i rodziców oraz
podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z
Internetu. W ramach projektu rozpocz to prowadzenie bada w ród dzieci i
rodziców, dotycz c cych niebezpiecznych zachowa i do wiadcze dzieci
korzystaj cych z Internetu i telefonów komórkowych. Dodatkowo podczas
realizacji kampanii społecznej „ Dziecko w sieci” zorganizowano 16 wojewódzkich
konferencji „ Bezpieczny Internet” i szkole , a tak e prowadzono tzw. Dni
Bezpiecznego Internetu (www.dbi.pl). Jednym z najwa niejszych efektów
programu jest powstanie i rozwój Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz
Bezpiecze stwa w Internecie (OKBI) oraz kampania edukacyjna poprzez serwisy
internetowe
dla
rodziców
i
nauczycieli:
www.saferinternet.pl,
www.dbi.pl
i
dzieci:
www.sieciaki.pl,
www.dzieckowsieci.pl,
www.strefawiedzy.polska.pl.
178

Podrozdział zostałnapisany na podstawie materiałów informacyjnych projektu Safer Internet
(www.saferinternet.pl)
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C4.2. Web 2.0179
Poj cie Web 2,0, chocia w roku 2006 zdobyło ogromn popularno w bran y
internetowej, to jednak nie doczekało si jednej, uznanej za standard definicji.
Mo na jednak Web 2,0 okre li ogólnie jako koncepcj tworzenia stron
internetowych zrywaj c z tradycyjnym podziałem na twórców i odbiorców
komunikatu, eksponuj c jednocze nie zaanga owanie u ytkowników w wygl d,
funkcjonalno oraz zawarto odwiedzanych serwisów. Klasycznym przykładem
witryny ilustruj cej ten nowy trend na rynku internetowym jest encyklopedia
Wikipedia. W ramy Web 2.0 wpisuj si tak e doskonale blogi, serwisy
społeczno ciowe, witryny umo liwiaj ce ogl danie i publikowanie plików audiowideo, a tak e serwisy dziennikarstwa obywatelskiego. Internet jest narz dziem
komunikacji, ródłem informacji oraz rozrywki. Wraz z rozwojem sieci zmieniaj
si obyczaje internautów. Publikuj c, komentuj c i wchodz c w interakcje z
innymi u ytkownikami sieci, internauci coraz cz ciej staj si aktywnymi
twórcami cyberprzestrzeni.

C4.3. Ucz si przez całe ycie180
„ Uczenie si przez całe ycie” to program edukacyjny, który został przyj ty
przez Parlament Europejski 15 listopada 2006 r. decyzj nr 1720/2006/WE. Swoje
uczestnictwo w nim zgłosiło 31 pa stw: 27 krajów Unii Europejskiej, kraje EFTA i
EOG - Islandia, Norwegia i Lichtenstein oraz Turcja jako kraj kandyduj cy.
Głównym zadaniem programu jest wspieranie realizacji Strategii lizbo skiej, a
wi c stymulowanie rozwoju gospodarczego w pa stwach członkowskich poprzez
edukowanie i rozwój ró nych dyscyplin naukowych. Program wspiera działania,
które maj na celu promowanie i zrealizowanie koncepcji uczenia si przez całe
ycie i przyj te strategie jej wdra ania w krajach uczestnicz cych w programie. W
przyj tych zało eniach program odwołuje si tak e do dotychczasowych
do wiadcze z realizacji takich programów jak: Socrates, Leonardo da Vinci,
Program Ramowy Bada i Rozwoju Technicznego, Program e-learning czy
Młodzie . Oprócz standardowych form nauczania w programie „ Uczenie si przez
całe ycie” znajd swoje miejsce równie działania realizuj ce projekty edukacyjne
w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne: W czterech
179

Podrozdział zostałnapisany na podstawie: Gemius SA, Raport Internet 2006
Podrozdział zostałnapisany na podstawie: Klimowicz G., Program Uczenie si przez całe
ycie(…), e-Mentor (http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=18&id=385) oraz
materiałów informacyjnych programu Socrates, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz
Dziennika Urz dowego Unii Europejskiej C 313/42, 20.12.2006
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podprogramach: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig
wykorzystanie tych technologii wpisane jest niemal we wszystkie oferowane
działania jako obszar priorytetowy. W programie podkre la si konieczno
wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu j zyków obcych.
Promowane i wspierane b d równie inicjatywy zach caj ce nauczycieli i
uczniów wszystkich poziomów edukacji do korzystania z wirtualnych baz danych,
serwisów i usług. Poza tym, inicjatywy adresowane do ró nych grup odbiorców,
które b d miały na celu wspieranie innowacyjnych programów i tre ci nauczania,
tworzenie usług edukacyjnych, innowacyjnych metod pedagogicznych
wykorzystuj cych nowoczesne technologie b d mogły by realizowane w
programie przekrojowym (transversal programme).

C4.4. E-centrum telepracy w Garwolinie181
W Garwolinie rozpocz to przygotowania do uruchomienia E-Centrum
Telepracy. B dzie ono wyposa one w 12 stanowisk komputerowych z
najnowocze niejszym oprogramowaniem, stałym ł czem internetowym i
niezb dnym sprz tem biurowym. Pracodawcy z powiatu garwoli skiego b d
mogli delegowa do E-Centrum swoich pracowników, by ci na miejscu
wykonywali powierzone im zadania. Pomysł ma na celu zwi kszenie
konkurencyjno ci przedsi biorców z powiatu garwoli skiego. E-Centrum
Telepracy wpłynie na obni enie kosztów prowadzenia firm, poniewa dzi ki niemu
przedsi biorcy nie b d musieli tworzy stanowisk pracy w swoich biurach. ECentrum powstanie w ramach projektu ElaStan – Promocja Elastycznych Form
Zatrudnienia. Jest to projekt finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Jest on realizowany na
terenie powiatów: garwoli skiego, radomskiego i pułtuskiego.

C4.5. Open Office w ka dej szkole182
UX Systems wystartował z nowym programem edukacyjnym pt. „ OpenOffice
w ka dej szkole” . Jego głównym zadaniem jest wspieranie i rozwój informatyzacji
szkół i uczelni wy szych poprzez udzielenie im preferencyjnych warunków na
wielostanowiskow edukacyjn licencj OpenOffice.ux.pl. Najwa niejszym
elementem projektu „ OpenOffice w ka dej szkole” jest bezpłatne wsparcie
181
182

Podrozdział zostałnapisany na podstawie materiałów informacyjnych projektu ElaStan.
Podrozdział zostałnapisany na podstawie materiałów informacyjnych firmy UX Systems.
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techniczne, które stanowi doskonał pomoc dla nauczycieli informatyki, którzy
zdecyduj si na prowadzenie zaj w oparciu o OpenOffice. Edukacyjna licencja
OpenOffice.ux.pl umo liwia zainstalowanie oprogramowania na wszystkich
komputerach zlokalizowanych w szkole, a całkowity jej koszt wynosi 99,00
złotych brutto. Open Office to pakiet oprogramowania biurowego, zbudowany w
oparciu o idee Open Source. Stanowi obecnie najlepsz alternatyw wobec
popularnego Microsoft Office.

C4.6. E-urz d w Bydgoszczy183
Urz d Miasta Bydgoszczy oficjalnie udost pnił pod koniec kwietnia 2006 roku
Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów EBOK. Przetarg na nowy serwis został
rozstrzygni ty w grudniu 2005 roku, a wygrała go firma BSB sp. z o.o. Gotowa
platforma pozwala nie tylko na załatwienie kilkudziesi ciu spraw, które do tej pory
wymagały osobistej wizyty w urz dzie, ale równie umo liwia udział on-line w
przetargach publicznych i dostosowuje urz d do odbioru e-faktur i e-podatków.
Aby skorzysta z portalu EBOK wystarczy zwykła przegl darka internetowa.
System pozwala na obsług podpisu kwalifikowanego i wykorzystanie go do
uwierzytelniania dokumentów, np. formularzy, do których u ytkownik otrzyma
dost p po zarejestrowaniu si . Korespondencja wysyłana przez portal do Urz du
posiada nadany numer, status post pu realizacji, poza tym jest znakowana
znacznikiem czasu. Dodatkowo portal pozwala na prowadzenie aukcji
internetowych, wykorzystywany do realizacji przetargów ogłaszanych przez urz d.
Wraz ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) podmiot
otrzymuje login i hasło dost pu do systemu. Dzi ki zastosowanym technologiom
wprowadzanie tre ci na portalu nie wymaga zaplecza w postaci
wyspecjalizowanego działu informatyki. Po przej ciu krótkiego szkolenia ka dy
pracownik urz du, b dzie sam wprowadzał informacje na portalu. System został
zrealizowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

183

Podrozdział zostałnapisany na podstawie: Kujawa J., Wirtualny Urz d Miasta w Bydgoszczy,
http://www.egospodarka.pl/
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C4.7. Beniamin cenzuruje Internet184
Minister Edukacji Narodowej podpisał umow z Katolickim Centrum Kultury
na bezpłatne udost pnianie programu Beniamin, słu cego do cenzurowania tre ci
internetowych. Ide umowy jest ograniczenie dost pu w szkołach do pornografii,
przemocy i innych tre ci, które budz kontrowersje. Zgodnie z umow Beniamin
jest bezpłatny dla szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu o wiaty oraz
do niekomercyjnego u ytku domowego. Program ogranicza dost p do stron
internetowych, komunikatorów, forów dyskusyjnych, blokuje pobieranie plików –
zgodnie z ustawieniami osoby nadzoruj cej komputer. Dodatkowo Beniamin
zapisuje histori odwiedzonych stron internetowych. Program został zbudowany w
celu ochrony najmłodszych u ytkowników Internetu, jednak jego rozbudowana
wersja nadaje si tak e do wykorzystania w szkołach, firmach i instytucjach
publicznych.

C4.8. Utworzenie Departamentu Społecze stwa
Informacyjnego w Poznaniu185
Departament Społecze stwa Informacyjnego utworzony w Urz dzie
Marszałkowskim województwa Wielkopolskiego obsługuje bie ce działania
Urz du Marszałkowskiego, dost p do zasobów urz du, kontroluje polityk
bezpiecze stwa, serwisowania czy obsługi Biuletynu Informacji Publicznej wraz z
wdra aniem nowych systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów, a tak e
wszystkich systemów wspomagaj cych prac urz du czy rozlicze czasu pracy. Z
drugiej za strony zajmuje si szeroko poj tym wdra aniem w Wielkopolsce idei
społecze stwa informacyjnego, społecze stwa opartego na wiedzy. Inicjatywa ma
na celu podniesienie wiadomo ci Wielkopolan na temat korzy ci, jakie przynosi
u ywanie nowoczesnych technologii, wykorzystania sieci szerokopasmowej i usług
e-administracji. W 2006 roku DSI wykonał szereg czynno ci, których celem było
stworzenie dobrych podstaw do dalszej pracy w kolejnych latach i przygotowanie
techniczne do wdra ania usług e-administracji: uruchomiono serwer programu
Statlook, wdro ono system monitoringu na stacjach roboczych umo liwiaj cy
zdaln diagnostyk sprz tu oraz kontrol efektywno ci wykorzystania go przez
184

Podrozdział zostałnapisany na podstawie: cisłowski R., Beniaminek Romana Giertycha, PC
World Komputer Online, http://www.pcworld.pl/news/95042/100.html
185
Podrozdziałnapisany na podstawie: Koralewski M., Budowanie Społecze stwa Informacyjnego, eFakty nr 5/2006, str. 27
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pracowników. Dzi ki bogatym mo liwo ciom, m.in. rozbudowanym funkcjom
statystycznym, mo liwa b dzie dokładna analiza i dysponowanie sprz tem w
sposób zgodny z rzeczywistymi potrzebami. Przeprowadzono modernizacj sieci
szkieletowej Urz du Marszałkowskiego. Poło one zostały m.in. nowe piony
wiatłowodowe w budynku przy ulicy Piekary oraz poł czono wszystkie
lokalizacje Urz du w jedn sie logiczn . Zakupiono szereg nowych urz dze
aktywnych, niezb dnych do sprawnego funkcjonowania sieci oraz serwery
wydruku. Wszystkie te działania przygotowuj sie urz du do realizacji nowych
zada nakładanych na Urz d przez ustawodawc , m.in. do wdro enia
elektronicznego obiegu dokumentów. Rozpocz to przygotowania do
przeprowadzenia w Urz dzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
audytu bezpiecze stwa systemów komputerowych oraz eksploatowanej
infrastruktury IT. Audyt ma na celu zachowanie pełnej zgodno ci z istniej cym
stanem prawnym.

C4.9. Internetowa Giełda U ywanych Podr czników186
W maju na stronach Pozna skiego Serwisu O wiatowego uruchomiono now
usług - Internetow Giełd U ywanych Podr czników. Usługa adresowana jest
przede wszystkim do uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób, które mog
by zainteresowane kupnem lub sprzeda
u ywanych podr czników. Oferty
zamieszczane s na stronach Giełdy bezpłatnie i aktualizowane s kilka razy
dziennie w dni robocze. Głównym celem uruchomienia Giełdy jest stworzenie
ogólnodost pnego miejsca wymiany informacji o u ywanych podr cznikach,
zmniejszenie dodatkowych kosztów edukacji oraz umo liwienie zdobycia pomocy
naukowych mieszka com miasta. Obsług systemu zajmuj si pracownicy
Wydziału O wiaty Urz du Miasta Poznania. Podobnie jak pozostałe miejskie eusługi, równie giełda podr czników została wykonana i wdro ona przez
Pozna skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

C4.10. Pozna ska Dolina Krzemowa187
Jedn z najwa niejszych inicjatyw w ramach Planu Rozwoju Miasta Poznania
na lata 2005-2010 (promowanie terenie miasta innowacyjnych gał zi gospodarki)
186

Podrozdział zostałnapisany na podstawie materiałów informacyjnych Pozna skiego Serwisu
O wiatowego.
187
Podrozdział zostałnapisany na podstawie: J czkowski K., Pozna ski Park TechnologicznoPrzemysłowy, Gazeta Pozna ska, 30.06.2006

329

Baza rozwoju e-gospodarki w Polsce

było utworzenie koncepcji tzw. Pozna skiego Parku TechnologicznoPrzemysłowego (PPTP), który ma by uzupełnieniem dla Parku NaukowoTechnologicznego Fundacji UAM. PPTP b dzie sprzyjał efektywnemu transferowi
innowacji i technologii do gospodarki poprzez budowanie wi zi korporacyjnych
pomi dzy firmami a sektorem naukowo-badawczym oraz centrami nowoczesnych
technologii. PPTP b dzie powstawał w trzech fazach, a jego funkcjonowanie ma
podnie atrakcyjno Poznania i całego regionu dla inwestorów krajowych i
zagranicznych. W maju 2006 r. Rada Miasta Poznania zapoznała si ze zgłoszon
przez Prezydenta Miasta ide utworzenia PPTP, a na pierwszej czerwcowej sesji
przyj ła dwie pierwsze uchwał przybli aj c realizacj tego pomysłu: wniesienie
przez Miasto wkładu w postaci warto ci niematerialnych i prawnych oraz
nieruchomo ci zabudowanych do miejskiej spółki Wielkopolskie Centrum
Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., której zamierza si powierzy zarz dzanie
Parkiem. Pozna ski Park Technologiczno-Przemysłowy to tak e, obok
odpowiedniego wizerunku marketingowego, konkretne korzy ci dla działaj cych w
przyszło ci na jego terenie przedsi biorstw. Zyskaj one m.in. na obni ce kosztów
u ytkowania infrastruktury oraz eksploatacji maj tku, na realizacji ewentualnych
wspólnych przedsi wzi i tworzeniu sieci przedsi biorców wiadcz cych usługi
kooperacyjne i komplementarne a tak e na mo liwo ci korzystania na miejscu z
usług pomocniczych, w tym z doradztwa biznesowego i wymiany do wiadcze .
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C5. Kalendarium – najwa niejsze wydarzenia
w 2006 roku
C5.1. Pierwszy sklep z Euro-Label (23.02.2006)
W lutym 2006 roku pierwszy polski sklep internetowy otrzymał presti owy
certyfikat Euro-Label, przyznawany wył cznie najlepszym sklepom wirtualnym,
które spełniaj wymagania stawiane przez Uni Europejsk w przypadku transakcji
zawieranych przez Internet. Znakiem Euro-Label mog posługiwa si wył cznie
Ci sprzedawcy, którzy wypełniaj
wymagania Europejskiego Kodeksu
Post powania w Handlu Elektronicznym, dzi ki czemu konsument mo e by
pewien, e otrzyma solidne i godne zaufania usługi oraz e warunki sprzeda y s
zrozumiałe i szczegółowo opisane na witrynie, sklep respektuje przepisy o
ochronie danych osobowych, produkt b dzie dostarczony zgodnie z zamówieniem,
a w przypadku nieprawidłowo ci transakcji b dzie zastosowana procedura
rozpatrywania skargi. Certyfikaty Euro-Label otrzymuj najlepsze sklepy
elektroniczne z Niemiec, Austrii, Francji, Włoch i Hiszpanii. W lutym doł czył do
nich – jako pierwszy w Polsce – sklep Cyfrowe.pl. Na koniec 2006 roku ju 8
polskich sklepów internetowych posiadało certyfikaty Euro-Label. Oprócz sklepu
Cyfrowe.pl były to: Asport.pl, AudioBook.pl, Foto-Net, JAZZYBABY,
Skateshop.pl, Lniane.pl oraz SportZakupy. Krajow organizacj certyfikuj c wg
kryteriów organizacji Euro-Label na terenie RP jest Instytut Logistyki i
Magazynowania.

C5.2. Inicjatywa dla bezrobotnych w Ł odzi (27.02.2006)
Ł ódzki Urz d Pracy udost pnił bezrobotnym osiemna cie stanowisk
komputerowych, gdzie osoby poszukuj ce pracy mog za darmo skorzysta z
Internetu, aby poszuka pracy lub przygotowa sobie odpowiednie dokumenty. Na
sali jest obecny instruktor, który pomaga miej zaawansowanym u ytkownikom.
Informatycy łódzkiego Urz du Pracy zadbali o to, aby pracownia nie stała si
darmow kawiarenk internetow . Mo na si z niej poł czy ze stronami, na
których s ogłoszenia o pracy, mo na te korzysta tylko z wybranych programów.
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C5.3. Dzie Bezpiecznego Internetu (7.03.2006)188
Jest to unijna inicjatywa, której celem jest propagowanie działa na rzecz
bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzie z zasobów wiatowej sieci
WWW. Organizatorami DBI s w Polsce Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i
Akademicka Sie Komputerowa. W 2006 roku Dzie Bezpiecznego Internetu
obchodzony był po raz drugi. Organizatorzy maj za sob udane akcje edukacyjne
podejmowane w ci gu roku, w tym pi konferencji w miastach wojewódzkich, w
których wzi ło udział ponad 1000 nauczycieli, przedstawicieli policji
zaanga owanej w ciganie przest pczo ci internetowej i prokuratury. Inicjatywa
ma poparcie ze strony tak wa nych instytucji, jak Ministerstwo Spraw
Wewn trznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwo ci, UNESCO, Urz d
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka oraz Komenda
Główna Policji. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu to nie tylko akcje
przygotowane centralnie, przez głównych organizatorów, ale tak e inicjatywy
lokalne, organizowane przez szkoły, firmy lub prywatne osoby zainteresowane
propagowaniem bezpiecze stwa dzieci w Internecie.

C5.4. I Kongres Gospodarki Elektronicznej (23.03 i
23.11.2006)189
I Kongres Gospodarki Elektronicznej to idea stworzenia ponadorganizacyjnego
forum wymiany my li na temat kierunku rozwoju gospodarki elektronicznej w
Polsce. Próba koordynacji rozwoju e-gospodarki w sposób zapewniaj cy
efektywne wykorzystanie tego co ju zostało osi gni te i jednocze nie
wykreowania jednolitej wizji jej dalszych zmian w sposób skoordynowany.
Podczas I Cz ci, zainicjowanej przez Zwi zaek Banków Polskich, p.t. "Wpływ
instytucji finasowych na rozwój gospodarki elektronicznej" prezentowane były
wyniki bada , analizy, tezy i postulaty dotycz ce priorytetowych obszarów
gospodarki elektronicznej, maj ce wpływ na kierunki strategii rozwoju eadministracji, e-finansów, bezpiecze stwa obrotu gospodarczego i prawa
reguluj cego gospodark elektroniczn . Dla tych wła nie obszarów budowane s
programy rz dowe, samorz dowe i biznesowe. Ich racjonalne wdro enie i
efektywne wykorzystanie mo e przynie wiele korzy ci dla całego kraju. Kongres
ma wskaza sukcesy jakie zostały osi gni te, ale te bariery które uniemo liwiaj
188

Podrozdziałnapisany na podstawie materiałów informacyjnych projektu Safer Internet.
Podrozdziałnapisany na podstawie: Koralewski M., I Kongres Gospodarki Elektronicznej, e-Fakty
nr 6/2006, s. 24 oraz materiałów informacyjnych Kongresu.
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zwi kszenie dynamiki jej rozwoju, w szczególno ci organizacyjne i prawne. II
cz , zorganizowana w listopadzie przez Ministerstwo Gospodarki i Instytut
Logistyki i Magazynowania, po wi cona została w głównej mierze aktualnemu
stanowi e-gospodarki w Polsce, zrealizowanym pracom i planom zwi zanym z
rozwojem elektronicznej administracji rz dowej i samorz dowej. Przedstawiciele
rz du przyznali, e stan dotychczasowych prac jest niesatysfakcjonuj cy i wiele
projektów zostało odło onych w czasie, b d zupełnie zamkni tych. Jednocze nie
zapowiedziano, e rok 2006 był ostatnim , w którym niepowodzenia przewy szały
osi gni te korzy ci. Zarówno I jak i II cz
kongresu cieszyła si du ym
zainteresowaniem, poniewa umo liwił spotkanie i dyskusj najwa niejszych
przedstawicieli
administracji
rz dowej,
sfery
finansowej,
rodowisk
zaanga owanych w rozwój e-gospodarki oraz przedsi biorców.

C5.5. Wyró nienie dla projektu eSłupsk (12.04.2006)190
Projekt eSłupsk, zrealizowany przez Cisco Systems, został wyró niony w
raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jury konkursu doceniło zakres oraz
cel inicjatywy, którym było wsparcie lokalnej społeczno ci w rozwi zywaniu
problemów b d cych wynikiem recesji gospodarczej. Cisco Systems sfinansowało
75 proc. kosztów budowy nowoczesnej sieci teleinformatycznej, która poł czyła
blisko 30 lokalizacji, w tym urz dy miejskie, inne jednostki administracyjne,
szkoły oraz posterunki policji. Projekt wyró niono w kategorii „ Społecze stwo –
programy zaanga owania społecznego” . Projekt zyskał aprobat Ministerstwa
Gospodarki, staj c si baz modelowego programu „ Gminna Informatyczna Sie
Edukacyjna” .

C5.6. EBOK w Bydgoszczy (25.04.2006)191
25 kwietnia Urz d Miasta Bydgoszczy oficjalnie udost pnił Elektroniczne
Biuro Obsługi Klientów EBOK. Przetarg na nowy serwis został rozstrzygni ty w
grudniu 2005 roku, a wygrała go firma BSB sp. z o.o. Gotowa platforma pozwala
nie tylko na załatwienie kilkudziesi ciu spraw, które do tej pory wymagały
osobistej wizyty w urz dzie, ale równie umo liwia udział on-line w przetargach
publicznych i dostosowuje urz d do odbioru e-faktur i e-podatków. Dzi ki
190

Podrozdziałnapisany na podstawie materiałów prasowych firmy Cisco.
Podrozdział zostałnapisany na podstawie: Kujawa J., Wirtualny Urz d Miasta w Bydgoszczy,
http://www.egospodarka.pl/
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zastosowanym technologiom wprowadzanie tre ci na portalu nie wymaga zaplecza
w postaci wyspecjalizowanego działu informatyki. Po przej ciu krótkiego
szkolenia ka dy pracownik urz du, b dzie sam wprowadzał informacje na portalu.
System został zrealizowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

C5.7. Jednolity standard e-faktury (11.05.2006)
Z inicjatywy Polskiej Wytwórni Papierów Warto ciowych SA, Unizeto
Technologies SA, Krajowej Izby Rozliczeniowej SA oraz Instytutu Logistyki i
Magazynowania opracowano standardowy wzorzec faktury elektronicznej,
dostosowany do wymaga i warunków polskich. Projekt rozpocz ł si w lutym
szczegółow analiz i rozpoznaniem istniej cych standardów oraz uwarunkowa
prawnych polskich i europejskich. Wybrano standard EDI-XML GS1, jako ten
najbardziej odpowiadaj cy potrzebom oraz najbardziej zbli ony do polskich
wymaga . Ostateczna wersja standardu została opublikowana w maju na stronie
www.e-gospodarka.net.pl oraz poddana konsultacjom społecznym. Dzi ki
stworzeniu standardu e-faktury b dzie mo liwe uzyskanie jednolitej postaci faktury
elektronicznej. Opracowany przez ILiM standard jest dost pny na stronie
http://www.e-gospodarka.net.pl/crwde/efaktura.htm.

C5.8. Fuzja Computerland i Emax (30.05.2006)192
ComputerLand kupił akcje firmy Emax. Po tej transakcji obie firmy zostały
poł czone w jedn spółk . Fuzja miała posłu y wzmocnieniu pozycji rynkowej w
wybranych sektorach, szczególnie w energetyce, sektorze publicznym i
bankowo ci i usługach takich jak obsługa rynku energii, logistyka, Business
Process Outsourcing, archiwizacja i przetwarzanie dokumentów. Poł czenie
obydwu firm ma te doprowadzi w ocenie ComputerLandu do dalszej poprawy
efektywno ci operacyjnej spółki i osi gni cia konkretnych synergii
przychodowych poprzez tzw. cross-selling usług oraz synergii kosztowych i
wreszcie dzi ki wymienionym korzy ciom oraz wzrostowi liczby akcji
ComputerLandu w obrocie zwi kszy atrakcyjno inwestycyjn spółki. W marcu
2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy obu spółek
zatwierdziły ostatecznie ich fuzj , rozpoczynaj c tym samym ich działanie pod
jedn nazw - „ Sygnity” .
192

Podrozdziałnapisany na podstawie materiałów prasowych firmy Sygnity.
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C5.9. Pierwsze polskie Centrum Innowacji Microsoft
(01.06.2006)193
1 czerwca w Poznaniu odbyło si otwarcie pierwszego w Polsce Centrum
Innowacji Microsoft. Projekt, wspótworzony przez Pozna skie Centrum
Superkomputerowo Sieciowe oraz Politechnik Pozna sk , wspiera nowatorskie
rozwi zania i technologie w zakresie bezpiecze stwa informatycznego i usług
outsourcingowych. Na otwarciu obecni byli m.in. Tomasz Bochenek, Dyrektor
generalny ds. sprzeda y i marketingu na region Europy rodkowo-Wschodniej;
Marek Roter, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Microsoft; Grzegorz
Bli niuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewn trznych i
Administracji; prof. dr Wojciech Markiewicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej
PAN; dr Maciej Stroi ski z PCSSu i wielu innych przedstawicieli wiata nauki i
biznesu. Pozna skie Centrum Innowacji pełni funkcj o rodka współpracy w
dziedzinie bada naukowych oraz rozwi za informatycznych pomi dzy
instytucjami
rz dowymi,
samorz dowymi,
uczelniami
wy szymi
i
przedsi biorstwami. Do głównych zada Centrum nale y udost pnianie aplikacji
Microsoft szkołom i uczelniom wy szym, doradztwo w zakresie podnoszenia
poziomu bezpiecze stwa teleinformatycznego usług, poprawa jako ci opieki
medycznej w Wielkopolsce poprzez udoskonalanie systemu telekonsultacji przez
Internet, oferowanie łatwego dost pu do usług elektronicznych oferowanych przez
samorz dy lokalne. Na pocz tku w Centrum znalazło prac dwadzie cia osób głównie zwi zanych z PCSSem i wydziałem informatycznym Politechniki
Pozna skiej.

C5.10. Test telewizji mobilnej (05.06.2006)194
Firma TP EmiTel rozpocz ła test cyfrowej emisji programów TV
przeznaczonych do odbioru za pomoc telefonów komórkowych, smartfonów i
palmtopów. Test ma pomóc firmie okre li zasi g stacji nadawczej, pojemno
systemu oraz zweryfikowa jako przesyłanych programów w zale no ci od
zmieniaj cych si parametrów transmisji. Test standardu DVB-H rozpocz to od
nadawania dwóch programów: Polsat i TVN. Emisja prowadzona jest na kanale 21
(474 MHz) z moc promieniowan wynosz c 0,7 kW. Niska moc ERP ogranicza
193

Podrozdział zostałnapisany na podstawie materiałów informacyjnych firmy Microsoft Polska,
Pozna skiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i materiałów własnych
194
Podrozdział zostałnapisany na podstawie: Niedzielewski D., Testy telewizji mobilnej w Polsce,
Computerworld Mobile, http://mobile.computerworld.pl/news/94299.html
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zasi g sygnału do kilku kilometrów, zale nie od warunków atmosferycznych i
ukształtowania terenu. „ W transmisji wykorzystano modulacj
QPSK
(kwadraturowe kluczowanie fazy sygnału), za kompresj obrazu wideo odpowiada
standard MPEG-4 (H.264), dane audio przesyłane s w formatach MP3 oraz HEAAC (High Efficiency Advanced Audio Coding)” .

C5.11. Uwolnione komórki (08.06.2006)
W telefonii komórkowej nast pił przełom. Po wielomiesi cznych negocjacjach
operatorzy sieci Plus GSM i Era zdecydowali si udost pni swoj infrastruktur
firmom P4 i „ Polsat Cyfrowy” . Po raz pierwszy firmy telekomunikacyjne
udost pniaj sie innemu operatorowi na zasadzie sprzeda y ruchu hurtowego. W
kolejce czeka dalszych 50 firm, które chc działa jako operatorzy telefonii
komórkowej, bez konieczno ci budowania własnej sieci.

C5.12. Polkomtel podpisuje umow przez Internet
(22.06.2006) 195
Kontrakt firmy Polkomtel z firm PGF to pierwsza du a umowa biznesowa
zawarta w Polsce przez Internet za pomoc podpisu elektronicznego. Teraz
operator Plus GSM chce przyjmowa zamówienia od kolejnych klientów. Zarz d
PGF pierwszy wsun ł karty chipowe do czytników. Kontrakt w wersji
elektronicznej został opatrzony podpisem elektronicznym i został przesłany emailem do Polkomtela. Za chwil w ten sam sposób swoje e-podpisy zło yło na
dokumencie kierownictwo Polkomtela. Polkomtel wprowadzi funkcje zwi zane z
e-podpisem do swojej aplikacji Asystent, z której korzystaj najwa niejsi klienci
sieci Plus GSM. Pozwala ona przez internet np. składa zamówienia na telefony
czy usługi. Teraz umo liwi tak e podpisywanie umów bezpiecznym e-podpisem.

C5.13. Pierwszy polski e-kiosk (24.07.2006)196
Ruszył w cało ci zrealizowany w Polsce system sprzeda y e-wyda e-Kiosk.pl
firmy Digital Content Sp. z o.o. Składa si on z dwóch zasadniczych elementów:
serwisu internetowego www.e-kiosk.pl oraz e-Kiosk Readera – darmowego
195

Podrozdziałnapisany na podstawie: Domaszewski Z., Polkomtel liczy na podpis elektroniczny,
Gazeta Wyborcza nr 145, str. 32
196
Podrozdziałnapisany na podstawie materiałów informacyjnych e-kiosk.pl
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czytnika e-wyda . Serwis www.e-kiosk.pl to internetowy kiosk z pras cyfrow .
Do czytania e-wyda w systemie e-Kiosk.pl słu y darmowy czytnik, e-Kiosk
Reader. Zadaniem tego programu jest pobieranie zamówionych e-wyda na dysk
u ytkownika oraz wygodne czytanie publikacji na ekranie komputera. – Startujemy
z ofert dziesi ciu tytułów publikowanych przez trzech wydawców – Motor-Presse,
IDG i Magnum-X, przeznaczonych przede wszystkim dla m czyzn – mówi Piotr
Kubiszewski, prezes Digital Content sp. z o.o. – W ofercie e-Kiosk.pl znajduj si
takie tytuły, jak „ Men's Health” , „ Auto, Motor i Sport” , „ PC World Komputer” ,
„ Nowa Technika Wojskowa” itd. Z kolejnymi wydawcami prowadzimy rozmowy, z
czego w kilku przypadkach s one bardzo zaawansowane.

C5.14. Polacy najlepsi na Imagine Cup 2006 (11.08.2006)197
Piotr Mikulski i Przemysław D biak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Tomasz Błajek z Politechniki Pozna skiej zaj li kolejno wszystkie trzy miejsca na
podium w kategorii Algorytm w czwartej edycji Imagine Cup. W konkursie wzi ło
udział 181 studentów z 42 krajów, którzy rywalizowali mi dzy sob w sze ciu
kategoriach finałowych: Projektowanie Oprogramowania, Algorytm, Film
Krótkometra owy, Technologie Informatyczne, Projekt Hoshimi - Bitwa
Programistyczna oraz Projekt Interfejsu. Zadaniem ka dej z dru yn było
rozwi zanie postawionych problemów z zakresu technologii i multimediów,
zwi zanych z zaprezentowanymi wcze niej aplikacjami. Stawk tegorocznych
rozgrywek były nagrody warte ok. 125 tys. USD. - Zwyci skie projekty pokazuj ,
jak wielki potencjał tkwi w oprogramowaniu komputerowym, które mo e sta si
efektywnym narz dziem w walce z problemami współczesnego wiata. Jestem pod
ogromnym wra eniem młodych ludzi, którzy s finalistami tegorocznej edycji
Imagine Cup. Ich wielki wkład pracy, kreatywno i pasja, a tak e niezwykła
umiej tno innowacyjnego patrzenia na wiat, napawa mnie optymizmem na
przyszło . Nie zapominajmy, e to wła nie oni reprezentuj nowe pokolenie
liderów biznesu i technologii – powiedział Bill Gates. Do wiatowych finałów
konkursu Imagine Cup 2006 zakwalifikowało si 11 uczestników z Polski. W ród
nich znalazło si 6 studentów z Politechniki Pozna skiej, 3 studentów z
Uniwersytetu Warszawskiego oraz po jednej osobie z Uniwersytetu Warmi skoMazurskiego i Wojskowej Akademii Technicznej.

197

Podrozdział zostałnapisany na podstawie informacji prasowej firmy Microsoft Polska.
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C5.15. Elektroniczny PIT (16.08.2006)198
Od 16 sierpnia mo na przesyła deklaracje PIT drog elektroniczn . W
pierwszej kolejno ci tak mo liwo otrzymało 7,5 tys. du ych przedsi biorstw.
Projekt e-Deklaracje, zainicjowany przez Ministerstwo Finansów, ma na celu
rozbudow infrastruktuery społecze stwa informacyjnego w Polsce do poziomu
umo liwiaj cego przedsi biorcom (a docelowo wszystkim obywatelom) efektywne
korzystanie z Internetu i elektronicznych usług publicznych. W ramach systemu
zostanie uruchomiony kanał bezpo redniej komunikacji pomi dzy podmiotami
zewn trznymi i administracj podatkow . Przedsi biorcy b d mogli dostarcza do
administracji skarbowej wszelkie przewidziane prawem dokumenty w formie
elektronicznej oraz otrzymywa z administracji skarbowej informacje i dokumenty
równie w taki sposób. Podstawowym i priorytetowym zadaniem systemu jest
elektroniczna obsługa deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, NIP i PCC.
Przedsi biorcy b d mogli składa deklaracje zarówno w trybie on-line
(forumlarze elektroniczne) jak i off-line (aplikacje klienckie). Ze wzgl du na swój
innowacyjny charakter projekt e-Deklaracje przyczyni si do powstania
zaawansowanych usług online dla praktycznie wszystkich podatników
posiadaj cych dost p do Internetu w kontaktach z administracj skarbow . System
przyczyni si róznie do poprawienia jako ci kontaktów administracji z
podatnikami.

C5.16. 15 lat polskiego Internetu (17.08.2006)199
15 lat temu po raz pierwszy nawi zano w Polsce ł czno w protokole IP. 17
sierpnia 1991 roku fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego – Rafał Pietrak - nawi zał
ł czno w oparciu o protokół IP z Janem Sorensenem z Uniwersytetu w
Kopenhadze. To pierwsze poł czenie uwa a si za pocz tek Internetu w naszym
kraju. Bardzo wa nym momentem w hisorii rozwoju Internetu w Polsce było
powstanie w tym samym roku Zespołu Koordynacyjnego Naukowej i
Akademickiej Sieci Komputerowej przy Uniwersytecie Warszawskim (pó niej
znanego pod nazw NASK). Zespół miał za zadanie zbudowanie ł czno ci
komputerowej dla polskiego rodowiska naukowego i akademickiego. Cztery lata
pó niej na zlecenie NASK zostało przeprowadzone pierwsze badanie społeczno ci
198

Podrozdział zostałnapisany na podstawie: Szety ski T., System e-Poltax – portal dla podatnika…
czyli jak wysła deklaracj drog elektroniczn , e-Fakty nr 6/2006, str. 18 oraz materiałów
informacyjnych Ministerstwa Finansów

199

Podrozdziałnapisany na podstawie artykułu NASK: http://nask.pl/wydarzeniaID/id/342
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internautów. Według wyników sonda u z Internetu korzystali głównie m czy ni z
wy szym wykształceniem, w wi kszo ci pracownicy naukowi. Te wyniki bada
przez bardzo długi czas były jedynym wyznacznikiem i ródłem wiedzy o polskich
Internautach.

C5.17. E-odpis aktu stanu cywilnego (21.08.2006)200
W drugiej połowie sierpnia w Poznaniu ruszyła pierwsza w Polsce w pełni
elektroniczna usługa administracyjna. Uruchomiona e-usługa to nowa jako w
obsłudze mieszka ców i unikatowe rozwi zanie w skali kraju. - To przykład, jak z
wielkim po ytkiem dla mieszka ców mo na wykorzysta fundusze Unii Europejskiej
- mówi Maciej Stroi ski z Pozna skiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.
Za po rednictwem komputera podł czonego do sieci Internet mieszka cy Poznania
mog zamówi do domu odpis aktu stanu cywilnego - czyli akt urodzenia, lubu
czy zgonu. Zamawiaj cy ma równie mo liwo uiszczenia opłaty skarbowej w
formie elektronicznej za pomoc karty płatniczej lub przelewem z elektronicznego
konta. Dokument zostanie dostarczony w ci gu czterech dni przez go ca. Projekt
powstał przy współpracy władz miasta z Pozna skim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym i przy wykorzystaniu PIAP-ów, czyli publicznych
punktów dost pu do Internetu, w których mieszka cy mog nieodpłatnie korzysta
z szerokopasmowego dost pu do Sieci.

C5.18. Pełny PayPal wreszcie w Polsce (11.10.2006)201
System płatno ci online PayPal rozpocz ł od pełne działanie w naszym kraju.
Do tej pory mo na było jedynie wysyła pieni dze, od wrze nia natomiast mo na
ju tak e przyjmowa wpłaty. System PayPal pozwala na dokonywanie transferów
pieni nych zarejestrowanym u ytkownikom, którzy posiadaj konto poczty
elektronicznej. System jest bardzo popularny na całym wiecie (zwłaszcza w
Stanach Zjednoczonych), w jego powstanie miało znacz cy wpływ na
przyspieszenie rozwoju handlu elektronicznego i aukcji internetowych. Transfer
pieni dzy na konto zało one w polskim banku trwa od pi ciu do siedmiu dni
roboczych. Dokonanie zapłaty w PayPal jest bezpłatne, a je eli transakcja odbywa
si w ró nych walutach, system pobiera 2,5% za wymian .
200

Podrozdziałnapisany na podstawie materiałów informacyjnych Pozna skiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego.
201
Podrozdziałnapisany na podstawie materiałów informacyjnych PayPal.
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C5.19. Medal Europejski dla Unizeto (06.11.2006)202
Unizeto Technologies SA zdobyła kolejny Medal Europejski przyznany przez
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Business Centre Club.
Nagrodzonym produktem jest system komputerowy „ Elektroniczny Urz d
Podawczy” , który spełnia wymogi ustawy o informatyzacji podmiotów
realizuj cych zadania publiczne. System słu y do przekazywania informacji w
formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie
dost pnej sieci teleinformatycznej. Głównym elementem systemu jest
Elektroniczna Skrzynka Podawcza, czyli dost pny publicznie rodek komunikacji
elektronicznej generuj cy urz dowe po wiadczenia odbioru przyj tych edokumentów. Do podstawowych funkcji EUP zaliczy nale y oznaczanie
dokumentów dat i czasem, obsług aktywnych formularzy www, weryfikacj
podpisów elektronicznych oraz archiwizacj dokumentów w formie elektronicznej
z zachowaniem mocy dowodowej.

C5.20 Sinfos w Polsce (15.11.2006)203
Katalog SINFOS, b d cy najwi kszym katalogiem w Europie, rozpoczyna
swoj działalno w Polsce. Spółka została powołana do ycia w listopadzie 2006
r., jako Joint Venture firm SINFOS GmbH z siedzib w Kolonii oraz Instytutu
Logistyki i Magazynowania z Poznania. Działaj cy na polskim rynku pod nazw
Katalog SINFOS zawierał b dzie ponad 200 atrybutów opisuj cych produkt, co
pozwala na zaspokojenie „ apetytu na informacj ” wszystkich sieci handlowych.
Dane o produktach znajduj si w jednym miejscu, co zapewnia ich szybk i prost
aktualizacj , automatyczn
dystrybucj
danych do odbiorców i pełn
synchronizacj mi dzy systemami dostawcy i odbiorcy. Za tym idzie eliminacja
bł dów na dokumentach, minimalizacja liczby zwrotów towarów, eliminacja
r cznej aktualizacji danych, odbiorcy natomiast otrzymuj automatyczne
powiadomienia o zmianach dotycz cych produktów, promocjach, datach
dost pno ci produktu. SINFOS Polska nie startuje od zera. Komentuj c powstanie
wspólnego przedsi wzi cia Grzegorz Szyszka, Dyrektor Instytutu Logistyki i
Magazynowania, Prezes GS1 Polska, powiedział: - Dla naszych aktualnych
klientów jest szczególnie istotne, e dane z działaj cego ju w Instytucie katalogu
EANIC mog zosta zintegrowane z Katalogiem SINFOS. To du a oszcz dno
czasu i pieni dzy. Stawk jest jeszcze co innego – z punktu widzenia dostawców
202
203

Podrozdział zostałnapisany na podstawie informacji prasowej firmy Unizeto Technologies.
Podrozdział zostałnapisany na podstawie informacji prasowej firmy Sinfos Polska.
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Katalog SINFOS mo e by furtk do wej cia na nowe rynki i szybkie zwi kszenie
przychodów, sieci natomiast zyskuj bogat baz potencjalnych nowych
dostawców. Wszystko to bez wielkich nakładów – wej cie do Katalogu SINFOS
otwiera przed ka d firm automatycznie całe spektrum mo liwo ci oferowanych
przez system. Dodatkowo Katalog SINFOS posiada certyfikat GDSN (Sie
Globalnej Synchronizacji Danych), dzi ki czemu uczestnicy ła cucha dostaw maj
pewno , e poprzez katalog b d mieli mo liwo synchronizacji aktualnych
danych o produkcie w skali całego wiata. W ten sposób wszyscy partnerzy
handlowi b d posiadali w swoich systemach spójne dane o konkretnej jednostce w
tym samym czasie.

C5.21. E-portfel po polsku (29.11.2006)204
Portal Onet.pl oraz mi dzynarodowy dostawca usług płatno ci online podpisały
umow , dzi ki której Polacy b d mogli korzysta z usług finansowych,
oferowanych w ramach tzw. e-portfela. W ich skład wchodz płatno ci online w
kraju i za granic oraz przelewy mi dzynarodowe. Do wykonania płatno ci
wystarczy tylko adres e-mailowy, nie potrzeba karty kredytowej, jak to ma miejsce
w przypadku wielu innych systemów płatno ci online. Usługa Moneybookers
charakteryzuje si niskimi opłatami, wynosz cymi 1% kwoty przelewu, ale nie
wi cj ni 0,50 EUR.

C5.22. Powstało Supercentrum Danych (08.12.2006)205
W Szczecinie wybudowano wyj tkowe Centrum Danych Unizeto
Technologies. W ramach projektu powstał supernowoczesny budynek o
powierzchni 2350 m kw., w którym na czterech pi trach znajduj si centra
wydruków i korespondencji masowej, digitalizacji, certyfikacji klucza publicznego,
przetwarzania danych i archiwizacji elektronicznej. Ponadto wiadczone tam s
usługi kolokacji, hostingu i ASP (Application Service Provider). Centrum posiada
certyfikaty Systemu Zarz dzania Jako ci ISO 9001:2001, Systemu Jako ci AQAP
2110:2003, Systemu Zarz dzania Bezpiecze stwem Informacji PN-I-077992:2005,
wiadectwaz Bezpiecze stwa Przemyłsowego oraz
wiadectwo

204

Podrozdziałnapisano na podstawie materiałów informacyjnych portalu Onet oraz firmy
Moneybookers.
205
Podrozdziałnapisano na podstawie informacji prasowych Unizeto Technologies.
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Wiarygodno ci Krajowego Dyrektra ds. Uzbrojenia, a tak e towarzysz ce
głównemu – oddalone o 12 kilometrów zapasowe Centrum Danych.

C5.23. Google potwierdza ch budowy Centrum Bada i
Rozwoju w Polsce (04.12.2006)206
Firma Google potwierdziła, e planuje uruchomienie w Krakowie centrum
bada i rozwoju. Powodem takiej decyzji jest rosn ce znaczenie dla firmy
polskiego rynku oraz regionu Europy rodkowej i Wschodniej. Nowe centrum
b dzie współtworzy nowoczesne mechanizmy wyszukiwania i inne produkty dla
wyszukiwarki przeznaczone zarówno na rynek polski, jak i wiatowy. B dzie to
pierwsze centrum bada i rozwoju w Europie rodkowej, dziesi ta placówka w
Europie i trzydziesta pierwsza na wiecie. Polska znana jest z utalentowanej i
wykształconej kadry in ynierów. - Krakowska inwestycja wiadczy o
zaanga owaniu firmy Google oraz istotnej roli Polski jako rynku i kraju, w którym
mo na znale wyj tkowo utalentowanych pracowników — powiedział Alan
Eustace, wiceprezes działu bada i in ynierii w firmie Google. - W naszym
przedsi biorstwie zajmujemy si najwy szej klasy technologi informatyczn ,
jeste my bardzo zadowoleni, e b dziemy mogli wspólnie z nowym zespołem z
Krakowa opracowywa produkty Google dla naszych u ytkowników.

C5.24. mBank wchodzi na rynek telefonii komórkowej
(13.12.2006) 207
W połowie grudnia mBank, bankowo detaliczna BRE Banku, uruchomił
oficjalnie usługi telefonii komórkowej. Bank nie ma własnej sieci telefonicznej, ale
współpracuje na tym polu z firm Polkomtel. Klienci mBanku otrzymuj kart
telefoniczn za po rednictwem poczty. Usługa jest bezabonamentowa, a konto
mo na doładowa tylko elektronicznie. mBank kieruje swoj ofert komórkow
przede wszystkim do u ytkowników usług bankowych - korzystanie przez nich z
kart płatniczych jest premiowane dodatkowymi minutami na poł czenia. To samo
dotyczy kredytów hipotecznych, których przyznanie zwi zane jest z du ymi
pakietami minut. Bank udziela te kredytów na zakup telefonów komórkowych.
Bank planuje pozyska 162 tysi ce klientów w 2007 roku oraz 315 tysi cy w 2008
206

Podrozdziałnapisano na podstawie materiałów informacyjnych Google.com
Podrozdziałnapisano na podstawie: Dec Ł ., Czwarty operator komórkowy ju jest, Rzeczpospolita
nr 291, dod. Ekonomia i Rynek, str. 5
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i 450 tysi cy w 2009 roku. Wprowadzaj c usługi elefonii komórkowej mBank stał
si pierwszym polskim wirtualnym operatorem sieci komórkowej (MVNO). Do
ko ca roku operator miał 150 tys. klientów, za w I kw. 2007 roku chce uruchomi
usług szerokopasmowego dost pu do Internetu. mBank mobile korzysta z sieci
Polkomtela, odkupuj c od niego minuty w cenie hurtowej. Polkomtel oferuje
mBank mobile tak e dodatkowe usługi zwi zane z m.in. dostarczaniem kart SIM,
obsług klienta i billingiem.
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Podsumowanie
Przedstawione wyniki bada za rok 2006 dowodz , e gospodarka
elektroniczna w Polsce wkroczyła w faz dojrzałego rozwoju. Poziom
wykorzystania transakcji elektronicznych w praktyce gospodarczej i w
funkcjonowaniu społecze stwa informacyjnego, dynamika i jako rozwoju eusług, wymagania kierowane pod adresem e-administracji, potrzeby dostosowania
regulacji prawnych do wymaga e-rynku, ukierunkowanie rozwoju infrastruktury
teleinformatycznej w ramach inicjatyw i projektów ICT oraz wiele innych
symptomów – wskazuje na celowe i wiadome działania ukierunkowane na
osi ganie warto ci z wykorzystania narz dzi e-gospodarki. Przedstawione w
raporcie 2006 działania s wa nym etapem na drodze do poprawy warunków ycia
Polaków i wyników ekonomicznych polskiej gospodarki. Długofalowe plany i
programy potwierdzone Planem Informatyzacji Pa stwa i Programem
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 s ukierunkowane na obni enie
kosztów funkcjonowania społecze stwa i ci aru codziennego ycia, eliminowanie
barier rozwoju społecze stwa informacyjnego, a tak e na wspomaganie wzrostu
efektywno ci gospodarki i konkurencyjno ci polskich przedsi biorstw.
Przedstawione w raporcie 2006 wyniki bada obejmuj pomiar zarówno działa na
etapie kreowania i rozwoju rodowiska e-gospodarki, jak i osi gni tych dotychczas
wyników funkcjonowania elektronicznej gospodarki w Polsce.
Wzrost warto ci realizowanych transakcji on-line w 2006 roku o 50% w
stosunku do roku 2005 jest sumarycznym i zło onym wynikiem sumowania wielu
wzajemnie powi zanych czynników składowych – zaufania do elektronicznych
transakcji, poziomu wiedzy i kwalifikacji społecze stwa, stopnia gotowo ci
infrastruktury e-gospodarki i e-usług oraz dostosowania przepisów prawa. Z bada
wynika, e głównie wzrost liczby u ytecznych dla Polaków usług elektronicznych,
zwi zanych z ich codziennym yciem i obowi zkami w pracy oraz wymaganiami
działalno ci gospodarczej, mo e zapewni wzrost wska ników ilo ci i struktury
wykorzystania narz dzi e-gospodarki w Polsce.
Przedstawiona w tabeli analiza słabych i mocnych stron gospodarki
elektronicznej prezentuje w sposób syntetyczny wnioski i uogólnienia wynikaj ce
z analizy wyników bada zamieszczonych w raporcie 2006.
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Podsumowanie

Słabe strony e-gospodarki

Mocne strony e-gospodarki
Społecze stwo informacyjne

− Niewielka liczba usług elektronicznych
administracji publicznej, ochrony zdrowia i słabe
tempo ich wzrostu
− Niski stopie nasycenia gospodarstw domowych
komputerami i brak dofinansowania oraz
udogodnie podatkowych przy zakupie komputera
− Wysoki koszt dost pu do Internetu (w stosunku do
rednich przychodów Polaków); Monopolistyczna
pozycja TP SA i brak konkurencji, podtrzymuje
wysokie ceny
− Wysoki koszt zaprojektowania i wdro enia
platform elektronicznych i systemów
szkieletowych e-gospodarki
− Mały udziałgospodarstw poł czonych do Internetu
(3%) w stosunku do gospodarstw ogółem; słabo
rozwini ta infrastruktura sieci szkieletowej Internet
na wsi (ok. 18% gospodarstw wiejskich)
− Słaba struktura potrzeb wykorzystania Internetu,
głównie do komunikacji, gier i rozrywki oraz
poszukiwania informacji (3% wzrost aktywno ci
zamawiania i sprzeda y oraz korzystania z usług
bankowych)
− Brak zaufania oraz brak poczucia bezpiecze stwa
powoduj zahamowanie sprzeda y przez Internet i
nisk dynamik jej wzrostu; obawa o
bezpiecze stwo przekazywanych danych (23,1%)
− Brak zaufania do usług e-zdrowia i telemdycyny,
− Kwestionowanie przez policj wa no wydruku
komputerowego polis OC jako dokumentu
potwierdzaj cego zawarcie umowy ubezpieczenia i
opłacenia składki droga elektroniczn
− Brak wsparcia rozwoju polskiego e-learningu
uczelnianego przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wy szego (dopuszczono tylko 70%
zaj przez Internet)
− Niewielka aktywno
uczelni w zakresie
zakładania kont internetowych i stron WWW dla
kadry dydaktycznej i naukowo-badawczej
− Niedostosowanie programów nauczania i trudna
adaptacja materiałów dydaktycznych do zdalnego
nauczania (konieczno pozyskania wiedzy od
ekspertów danej dziedziny i przekształcenia jej w
interaktywny system nauczania)

− Du a dynamika wzrostu liczby ł czy stałych do
Internetu (28,5%)
− Du a liczba internautów (14,1 mln co stanowi 47,9%
Polaków w wieku od 16-74 lat)
− Wzrost cz stotliwo ci korzystania z Internetu (25,4%
korzysta z Internetu codziennie)
− Zapał, innowacyjno i kreatywno młodych
Polaków; wzrost umiej tno ci korzystania z
Internetu
− Wzrastaj ce przyzwyczajenie i nawyk korzystania z
usług elektronicznych i portali WWW; wzrost
wykorzystania Internetu w codziennych
czynno ciach (kupno i sprzeda , pozyskiwanie
informacji, poszukiwanie pracy, sprawdzanie towaru
w marketach, itp.)
− Wysoki - 71% przyrost liczby osób kupuj cych w
sieci Internet
− Rosn cy zakres usług i wzbogacanie oferty oraz
funkcjonalno ci portali obsługowych,
− Malej ce koszty elektronicznych usług (np.
finansowych, bankowych (wzrost o z 16,8% do
22,7% internautów korzystaj cych z usług
bankowych); du a liczba rachunków bankowych
dost pnych przez Internet (8,6 mln)
− Wzrastaj ca wiadomo korzy ci z szybkich,
wygodnych i tanich transakcji elektronicznych na
rynkach finansowych - inwestycyjnych i
kapitałowych
− Finansowanie z funduszy UE mo e by w cz ci
przeznaczone na rozwój technologii
informatycznych na terenach wiejskich
− Poprzez usługi e-gospodarki ułatwiony jest dost p do
wiedzy, usług medycznych i e-administracji na
terenach wiejskich, odległych od o rodków
miejskich i naukowych
− Plany wdro enia e-recept przez NFZ
− Du y i rosn cy udział uczelni wiadcz cych usługi
elektronicznej
biblioteki
i
elektronicznego
dziekanatu
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Słabe strony e-gospodarki

Mocne strony e-gospodarki
E-biznes

− Brak szerokiej oferty u ytecznych usług B2B i
B2C na e-rynku
− Niewielka ilo udost pnionych witryn sprzeda y
w wersjach j zykowych innych ni polska (tylko
7% dwuj zycznych)
− Niski poziom upowszechnienia podpisu
elektronicznego uwierzytelniaj cego transakcj
− Niski poziom kompleksowej obsługi transakcji
gospodarczych (synchronizacji o produktach,
wzorów dokumentów, bazy podmiotów, ofert, itd..)
− Mała ilo i cz sto elektronicznej współpracy
pomiotów w ła cuchach dostaw
− Wzrost problemów z bezpiecze stwem o 4% do
poziomu 28% w 2006 r. ; ryzyko fałszowania i
kradzie y oraz wiadomo niebezpiecze stw w
sieci – włama i zawirusowania
− Ryzyko kontroli transakcji przez konkurencj
− Brak integracji procesów informacyjnych
wewn trz firmy z elektroniczn wymian danych
pomi dzy partnerami na rynku
− Brak powszechnego dost pu do narz dzi i
infrastruktury e-gospodarki w Polsce; brak
publicznie dost pnych platform e-biznesu dla
sektora MSP
− Wysokie koszty sprz tu i infrastruktury
softwarowej (np. EDI), koszty transmisji i
poł cze ; wiadomo rozwoju kosztów; brak
zaufania w zwrot z inwestycji w narz dzi egospodarki
− Wysoki koszt pozyskania wiedzy o sposobach
wykorzystania narz dzi e-gospodarki w
działalno ci gospodarczej
− Trudno ci e-obsługi produktu ubezpieczeniowego i
problemy w dostarczaniu usługi ubezpieczeniowej;
niestało przepisów prawnych
− Brak wiedzy nt. dochodzenia winy i arbitra u
gospodarczego w transakcjach elektronicznych
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− Rosn cy stopie komputeryzacji przedsi biorstw i
dost pu do Internetu (100% du ych i rednich, 88%
małych przedsi biorstw)
− Wzrost ilo ci i jako ci ł czy szerokopasmowych
− Ułatwienie relacji z klientami i partnerami
biznesowymi poprzez strony WWW (53%)
− Maleje poziom reklamacji i zwrotów w sklepach
internetowych
− Maleje koszt systemów i narz dzi współpracy w
ła cuchu dostaw (z dostawc , odbiorc )
− Wzrost zakresu i wielko ci dofinansowania z
funduszy UE w rozwój narz dzi e-gospodarki
wspomagaj cych konkurencyjno i efektywno
przedsi biorstw
− wiadomo korzy ci z wpływu e-gospodarki na
popraw wizerunku firmy (90%), obni enie
kosztów sprzeda y i zakupu (68%), przyspieszenie
transakcji handlowej (84%), pozyskanie nowych
klientów (87%), opraw jako ci wiadczonych
usług (68%), a tak e wzrost zasi gu sprzeda y i
zaopatrzenia, wzrost szybko ci realizacji procesów
gospodarczych i poziomu obsługi klienta,
− Wzrost liczby adresów WWW dla jednego sklepu
on-line czy punktu sprzeda y w sieci
− Dywersyfikacja ryzyka niepowodzenia zmniejszenie dysproporcji pomi dzy równoczesnym
prowadzenie działalno ci handlowej tradycyjnej
(52%) i on-line (47%)
− Rosn ca atrakcyjno polskiego rynku sprzeda y
(mniejsza niepewno , ni sze koszty opracowania
wersji j zykowej serwisów WWW)
− Atrakcyjno inwestycyjna polskiej Giełdy
Papierów Warto ciowych i dynamiczny rozwój
usług e-inwestycyjnych i obsługi transakcji
kapitałowych; rozwój usług domów maklerskich
− Wysoki poziom informatyzacji bankowo ci, rozwój
oferty banków; wzrost bezpiecze stwa systemów
bankowych i popularno ci elektronicznych form
płatno ci oraz elektronicznych transakcji
finansowo-bankowych w działalno ci gospodarczej
− Wzrost o 50% popularno ci systemu telepracy
− Wzrost wiadomo ci korzy ci i popularno ci usług
e-learning i zdalnego nauczania w działalno ci
przedsi biorstw
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Słabe strony e-gospodarki

Mocne strony e-gospodarki
E-administracja

− Mała liczba usług e-urz du w stosunku do potrzeb
społecze stwa, mała liczba usług transakcyjnych i brak
integracji procesów informacyjnych wewn trz urz du
z elektroniczn wymian danych pomi dzy urz dami
− Nierównomierny przydział rodków na informatyzacj
urz dów regionalnych i centralnych
− Niejednorodno sposobów komunikacji oraz brak
standardów informacyjnych i technologicznych
− Bardzo niska dynamika wzrostu wykorzystania
nowych technologii i platform e-usług
− Konieczno zmian organizacji procesów i procedur
funkcjonowania urz dów
− Brak publicznie dost pnych systemów szkieletowych i
platform e-administracji
− Nadmiarowo
i powtarzalno
baz danych,
rozproszenie rodków finansowych i kompetencji
pomi dzy wiele urz dów centralnych
− Ograniczony dost p obywateli do Internetu i niski
poziom edukacji obywateli w zakresie nowoczesnych
technologii informatycznych
− Małe upowszechnianie podpisu elektronicznego w
administracji publicznej

− Przyj cie Planu Informatyzacji Pa stwa na lata
2007-2010 i jasno postawione cele; powołanie
Mi dzyresortowego Zespołu do Spraw
Informatyzacji w celu pomocy i koordynacji
− Wzrost wydatków na administracj ; wzrost zakresu
i wielko ci dofinansowania administracji publicznej
z funduszy UE; udziałjednostek administracji w
wielu projektach i programach UE
− Realizacja projektu elektronicznej platformy
administracji publicznej e-PUAP, e-Delaracje, ePodatki, STAP, PESEL-2, CEPiK i wielu innych
projektów na szczeblu administracji centralnej i
regionalnej
− Redukowanie
kosztów
funkcjonowania
administracji publicznej poprzez zastosowanie
efektywnych technik informatycznych
− Wprowadzanie dokumentów biometrycznych
(paszport, dowód osobisty)
− Coraz cz stsze wprowadzanie w urz dach e-obsługi
klienta i wiadczenie usług w pełni transakcyjnych;
wysoki stopie komputeryzacji urz dów
− Zwi kszona aktywno samorz dów w zakresie
rozwoju e-administracji; powszechne utrzymywanie
stron internetowych i obsługa BIP

Słabe strony e-gospodarki

Mocne strony e-gospodarki
E-usługi

− Brak zaufania i poczucia bezpiecze stwa
przekazywanych danych

− Wdro enie elektronicznej obsługi podatków PIT,
CIT, VAT – e-Deklaracje
− Rozwój usług i zapotrzebowania na usługi
infobrokerów
− Rozwój prasy elektronicznej i portali dost powych
− Dynamiczny rozwój wielu inicjatyw e-usług
wychodz cych naprzeciw potrzebom społecze stwa
informacyjnego
Standardy

− Brak wiadomo ci potrzeby wdra ania i uzgadniania
standardów; brak wiedzy i upowszechniania wielu
standardów
− Wysoki koszt wdro enia standardów podpisu
elektronicznego,
− Brak szczegółowej dokumentacji wdro enia i
wykorzystania standardów
− Niejednorodno sposobów i systemów komunikacji;
du a heterogeniczno systemów informatycznych

− Rozwój i popularyzacja standardów stosowanych w
ła cuchach dostaw i systemach traceability
− Rosn ce potrzeby wykorzystania standardów w
kooperacji
przedsi biorstw
na
rynku
mi dzynarodowym i krajowym (zwłaszcza, gdy jest
obcy kapitał)
− Tworzenie grup ustalania lub opracowywania
standardów w administracji publicznej
− Wymagania
mi dzynarodowe
i
warunki
interoperacyjno ci w projektach finansowanych z
UE; znaczna ilo
projektów zwi zanych ze
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Słabe strony e-gospodarki

Mocne strony e-gospodarki
standardami w 6PR i 7PR
− Szczegółowa specyfikacja standardów GS1, EPC,
RFID, ebXML
Prawo

− Brak przejrzysto ci przepisów prawa i wysoki stopie
skomplikowania przepisów wzajemnie zale nych
− Brak aktów wykonawczych do ustaw lub
nieterminowo ci ich uchwalania
− Brak jasnych reguł zastosowania przepisów prawa (np.
e-Faktura)
− Konieczno
pełnego, precyzyjnego i zgodnego z
dyrektywami europejskimi uregulowania sfery egospodarki

− Coraz wi ksza ilo przepisów reguluj cych coraz
wi cej obszarów funkcjonowania e-gospodarki,
powoduj c wzrost poczucia bezpiecze stwa i
niezaprzeczalno ci transakcji elektronicznych
− Staranne wprowadzenia w ycie idei zawartych w
Planie Informatyzacji Pa stwa
− Konsultacje
społeczne
i
rodowiskowe
poprzedzaj ce wprowadzenie aktów prawnych
− Uchwalanie przepisów istotnie oddziałuj cych na
zakres i zasi g wykorzystania narz dzi e-gospodarki
– np. nowelizacja ustawy o zamówieniach
publicznych, ustawa o Krajowym Rejestrze
S dowym
− Ukierunkowanie w zmianach prawnych na ci gł
obsług obywatela przez urz d administracji (eurz d dost pny przez 24 godziny na dob )

Intencj
autorów Raportu 2006 było dostarczenie obiektywnych i
potwierdzonych wynikami bada informacji, pomocnych w podejmowaniu decyzji,
o strategicznych kierunkach rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce,
wspomagaj cych główne kierunki rozwoju gospodarczego kraju i rozwój polskiego
społecze stwa informacyjnego.
Zdaniem wielu ekspertów bior cych udział w I Kongresie Gospodarki
Elektronicznej, analiza obecnego modelu e-gospodarki w Polsce wskazuje na
konieczno
budowy obok szkieletowych systemów teleinformatycznych i
platform usług elektronicznych dla e-Administracji, tak e platformy usług dla ebiznes,
ukierunkowane
na
wspomaganie
wykorzystania
technologii
teleinformatycznych głównie przez małe i rednie przedsi biorstwa. Na
konieczno
realizacji takich zintegrowanych rozwi za systemowych dla
przedsi biorstw, wskazuj wyniki bada , z których wynika opó nienie sektora
MSP w wykorzystywaniu narz dzi e-gospodarki, w stosunku do du ych
przedsi biorstw i wiata bankowo ci elektronicznej. Analiza mechanizmów
gospodarczych w krajach rozwini tych dowodzi, e rozwój e-gospodarki w
sektorze MSP wspierany jest polityk rz dow , wyznaczaj c priorytety
rozwojowe i przyspieszaj c procesy wdra ania narz dzi i kultury organizacyjnej
gospodarki elektronicznej do praktyki gospodarczej. W Polsce takie priorytety
wyznaczył Program Operacyjny ‘Innowacyjna Gospodarka’ 2007-2013
opracowany na podstawie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 20072013. Ponadto wyniki bada pokazuj , e mechanizmy wolnego rynku nie s w
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tym przypadku wystarczaj co skuteczne, a nasze przedsi biorstwa oczekuj na
dojrzałe i sprawdzone rozwi zania.
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ADC (Automatic Data Capture)
Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych.

usługi finansowe mog by dost pne przez
zwykł przegl dark WWW, a tak e przez
inne elektroniczne kanały jak: WAP, SMS
i e-mail, IVR, call center, kioski transakcyjne.

ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line)
Asynchroniczne Linie Cyfrowe – poł czenia
wykorzystuj ce istniej c sie dwuprzewodowych miedzianych ł cz telefonicznych,
umo liwiaj one przepływ informacji w kierunku abonenta z pr dko ciami od 16kb/s do
8Mb/s.

bezpieczna poczta
Usługa, dzi ki której u ytkownik mo e zweryfikowa to samo nadawcy, sprawdza
i potwierdza integralno danych przy zapewnionej poufno ci przesyłanych wiadomoci.

ALERT
Specjalistyczny wewn trzny system analizy
kryminalnej.
Analyst's Notebook
Oprogramowanie stanowi ce podsystem systemu ALERT; zestaw programów komputerowych maj cych za zadanie zapewnienie
pomocy analitykom przy tworzeniu graficznej
prezentacji informacji.
ASP (Application Software Provider)
Nowe mo liwo ci zastosowania outsourcingu
informatycznego po stronie odbiorców usług
internetowych oraz oferowania tych e usług
przez operatorów internetowych w ramach
nowych technologii teleinformatycznych.
audiokonferencja
System dyskusyjny składaj cy si z zespołu
poł czonych paneli mikrofonowo-gło nikowych, w które wyposa eni s wszyscy uczestnicy dyskusji; szczególn rol pełni wyró niony panel przewodnicz cego umo liwiaj cy sterowanie porz dkiem dyskusji.
bank internetowy
Wirtualny bank, który nie prowadzi tradycyjnej obsługi klientów poprzez wykorzystanie
fizycznych placówek. Usługi i produkty oferowane s jedynie przez Internet.
bankowo elektroniczna (e-banking)
System udost pnienia wszystkich usług informacji instytucji finansowych w Internecie;

bezpieczny podpis elektroniczny
Podpis elektroniczny, który umo liwia identyfikacj osoby podpisuj cej, mo e by utworzony tylko dzi ki danym do składania podpisu elektronicznego i zabezpiecza podpisywane dane tak, e gdy wprowadzane s zmiany
w podpisanych danych, weryfikacja podpisu
jest negatywna.
B2B Business-to-Business
Model internetowych relacji biznesowych
polegaj cych na zawieraniu transakcji drog
elektroniczn pomi dzy podmiotami gospodarczymi. Najcz ciej stosowane jest dla handlu internetowego.
B2C Business-to-Consumer
Model internetowych relacji polegaj cych na
zawieraniu transakcji drog elektroniczn
mi dzy klientem b d cym ostatecznym u ytkownikiem lub konsumentem a podmiotem
gospodarczym. Najcz ciej stosowane jest dla
handlu internetowego. Inaczej mówi c jest to
relacja biznesowa, w której sprzedawca (firma)
kieruje swoj ofert do klienta ko cowego.
B2E Business-to-Emploee
Coraz cz ciej stosowana relacja pomi dzy
firm b d c zakładem pracy a jej pracownikami.
B2G Business-to-Government
Model relacji internetowych dotycz cy współpracy podmiotu gospodarczego i administracji publicznej.
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centrum certyfikacyjne
Zaufana trzecia strona, podmiot uprawniony
do wydawania certyfikatów i wiadczenia
usług zwi zanych z podpisem elektronicznym. Centrum certyfikacyjne gwarantuje, e
klucz publiczny zawarty w certyfikacie odpowiada osobie lub instytucji wskazanej w certyfikacie. Urz d Certyfikacji jest składnikiem
Infrastruktury Klucza Publicznego. Działa
zgodnie z opracowan polityk certyfikacji,
kodeksem post powania certyfikacyjnego
i polityk bezpiecze stwa.
centrum pracy zdalnej
Rodzaj telecentrum, komercyjny o rodek
przeznaczony dla ludzi pracuj cych poza
siedzib pracodawcy (telepraca), dzi ki
któremu mo na wykonywa czynno ci poza
biurem.
certyfikat
Elektroniczne za wiadczenie, które umo liwia sprawdzenie autentyczno ci e-podpisu.
Wydaje go centrum certyfikacyjne, przypisuj c do konkretnej osoby. Certyfikat mo e
by kwalifikowany (umo liwia składanie
bezpiecznego podpisu) i niekwalifikowany
(zwykły e-podpis).
certyfikat kwalifikowany
Certyfikat, który słu y do weryfikacji podpisów elektronicznych, które wywołuj skutki
prawne równowa ne podpisowi własnor cznemu.
CRM (Customer Relationship Management)
Komputerowy sposób zarz dzania kontaktami z wieloma klientami jednocze nie, wspomagany przez oprogramowanie zorientowane
na personalizacj sprzeda y, marketingu
i ofert usług dla klientów.
C2C Customer-to-Customer
Okre lenie dotycz ce handlu pomi dzy konsumentami z omini ciem firmy. Inaczej mówi c, jest to relacja zachodz ca pomi dzy
ko cowymi klientami, zazwyczaj ustalana
w trakcie aukcji.
domena internetowa (Internet domain)
Domena komunikacyjna b d ca elementem
architektury sieci Internet; słowny zapis internetowego adresu komputera; internetowa
przestrze nazw domen jest podzielona za-

e-gospodarki

równo pod wzgl dem instytucjonalnym, jak
i ze wzgl du na poło enie geograficzne.
dostawca w Internecie
Przedsi biorstwo lub osoba fizyczna, które
korzystaj z platformy handlu elektronicznego do sprzeda y swoich produktów lub usług.
DSL (Digital Subscriber Line)
Technologia cyfrowego dost pu abonenckiego funkcjonuj ca na najni szym szczeblu sieci telekomunikacyjnej – tzw. ostatniej mili,
czyli zapewniaj cej przesyłanie sygnałów
cyfrowych za po rednictwem tradycyjnego
kabla miedzianego.
EANCOM
Podr cznik wdra ania mi dzynarodowego
standardu UN/EDIFACT dla handlu i przemysłu, wykorzystuj cy standardy EAN.UCC
(GS1) i przeznaczony do realizacji wymiany
handlowej w rodowisku elektronicznym.
EAN Polska
Od 2005 roku obowi zuje nazwa GS1 Polska.
e-commerce (handel elektroniczny)
Proces sprzedawania i kupowania produktów
i usług, a wi c zawierania transakcji handlowych z wykorzystaniem rodków elektronicznych, prowadzony za po rednictwem Internetu (cz sto pomocne s tak e narz dzia tradycyjne – faks czy telefon).
eContent
Program b d cy cz ci inicjatywy eEurope
2002 – An Information Society for All, jego
celem jest popieranie i stymulowanie korzystania z zasobów cyfrowych oraz promowanie ró norodno ci j zykowej i kulturowej
w sieci, inicjatywa ta skupia si na polepszeniu jako ci informacji w Internecie oraz rozpowszechnianiu tych tre ci w wielokulturowym i wieloj zycznym rodowisku.
EDI (Electronic Data Interchange)
Jest jednym z najwa niejszych elementów gospodarki elektronicznej. B d c jej rdzeniem,
staje si dla wielu firm punktem wyj cia dla
rozpocz cia działalno ci na tym polu. EDI
to bezpo rednia (z aplikacji do aplikacji) wymiana informacji – dokumentów handlowych
w postaci powszechnie akceptowanych standardowych elektronicznych komunikatów,
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pomi dzy ró nymi partnerami: producentami,
dostawcami, odbiorcami, bankami, firmami
ubezpieczeniowymi, agencjami rz dowymi
itp.
edukacja informacyjna
Edukacja z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
eEurope 2002
Pełna nazwa: eEurope 2002 – Społecze stwo
Informacyjne dla Wszystkich (eEurope 2002 –
An Information Society for All); inicjatywa
Komisji Europejskiej i pa stw członkowskich, której celem jest modernizacja i umocnienie europejskiej gospodarki informacyjnej w krajach Unii Europejskiej.
eEurope+
Inicjatywa krajów kandyduj cych do Unii
Europejskiej, wzorowana na eEurope, maj ca
na celu rzeczywist integracj ze strukturami
unijnymi i rozwój gospodarczy pa stw kandyduj cych.
e-government
Elektroniczna współpraca na linii „ urz d –
obywatel” , obszar elektronicznej gospodarki
zarezerwowany dla realizowania zwi zków
pomi dzy firm a administracj publiczn ,
na ogółna bazie standardowych dokumentów
(np. PIT).
elektroniczne instrumenty płatnicze
Instrumenty pieni dza elektronicznego oraz
inne instrumenty umo liwiaj ce ich posiadaczowi dost p do rodków pieni nych na odległo i dokonywanie operacji przy u yciu
elektronicznych no ników informacji.
ELIXIR
System rozlicze mi dzybankowych, w których wyeliminowano przesyłanie dokumentów papierowych mi dzy bankami. Wszystkie
informacje potrzebne dla prawidłowego opracowania i zaksi gowania zlecenia klienta
przekształcane s w zapis elektroniczny przesyłany do banku odbiorcy zlecenia. ELIXIR
jest systemem rozrachunku netto, w którym
zlecenia wystawiane do zaksi gowania na
rachunkach banków s rezultatem kompensaty wzajemnych nale no ci i zobowi za
banków, wynikaj cych z indywidualnych
zlece klientów.

352

ePolska
Plan działa na rzecz rozwoju społecze stwa
informacyjnego w Polsce na lata 2001–2006.
e-praca (telepraca)
Ka da działalno w firmie, która wymaga
przetwarzania danych i przesyłania ich za pomoc ł czy telekomunikacyjnych. Cech charakterystyczn telepracy jest wykonywanie jej
poza siedzib pracodawcy przy u yciu nowoczesnej technologii elektronicznej – najcz ciej Internetu.
e-procurement
Elektroniczne zaopatrywanie si .
ERP (Enterprise Resource Planning)
Zintegrowany informatyczny system zarz dzania przedsi biorstwem.
Ethernet
Standard sieci komputerowej w sieci magistralnej, czyli sieci z szyn wielodost pn ,
w której wszystkie stanowiska przył czone
s do wspólnego o rodka. Techniczna nazwa
sieci lokalnej wprowadzonej przez Xerox
Corp. i rozwini tej przy udziale firm Intel
i DEC.
extranet
Rozszerzenie aplikacji intranetowych firmy
oraz jej partnerów, klientów, dostawców.
Extranet to zespółsieci korporacyjnych wykorzystuj cych technologie internetowe, poł czone w taki sposób, aby mo liwa mi dzy
nimi była efektywna współpraca (wzajemne
udost pnianie danych przez podmioty współpracuj ce).
firewall
Zapora sieciowa, system zaporowy – sposób
zabezpieczania komputera lub sieci. Oznacza
sprz t komputerowy ze specjalnym oprogramowaniem lub samo oprogramowanie blokuj ce nieuprawniony dost p.
FreeBSD
zaawansowany system operacyjny typu
OpenSource
FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
Artykuły powszechnego u ytku (artykuły
spo ywcze i napoje, chemikalia i wyroby
chemiczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucz-
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nych, odzie i wyroby futrzarskie, tkaniny,
wyroby tytoniowe).
FTP (File Transfer Protocol)
Protokół przesyłania plików w sieciach. Najwa niejsz wła ciwo ci protokołu FTP jest
obustronna komunikacja, a wi c przesyłanie
danych zarówno z serwera, jak i na serwer.
FTP jest najpopularniejsz metod kopiowania plików z odległego komputera do lokalnego lub odwrotnie, zwłaszcza w sieci Internet.
GLN (Global Location Number)
Globalny Numer Lokalizacyjny; nadawany
w ramach systemu EAN.UCC. Identyfikator
przedsi biorstwa lub organizacji funkcjonuj cej jako jednostka prawna. Jednoznaczne
w skali wiata oznaczenie kodowe lokalizacji
formalnoprawnej i fizycznej, wykorzystywane jako jednoznaczny identyfikator podmiotu
w gospodarce elektronicznej.
gospodarka elektroniczna (e-economy)
Wykorzystanie technologii informatycznych
w procesach gospodarki rynkowej; produkcja,
reklama, sprzeda i dystrybucja produktów
poprzez sieci teleinformatyczne.
gospodarka oparta na wiedzy
(knowledge-based economy)
Gospodarka, w której wiedza jest głównym
czynnikiem produktywno ci i wzrostu gospodarczego (przed prac i kapitałem, surowcami
i energi ); zasadnicz rol w gospodarce opartej na wiedzy odgrywa informacja, edukacja
i technologie, w szczególno ci technologie
informacyjne i komunikacyjne.
GPRS (General Packet Radio Service)
Rozwini cie systemu komunikacji GSM,
które umo liwia bezprzewodow transmisj
danych z wykorzystaniem protokołu IP oraz
przesyłanie plików i korzystanie z sieci Internet za po rednictwem telefonu komórkowego.
GPS (Global Positioning System)
System pozycjonowania globalnego; satelitarny system do identyfikacji poło enia obiektów
na kuli ziemskiej.
GS1 Polska
Polska organizacja GS1, której podstawowym
profilem działalno ci jest wdra anie standardów EAN•UCC (GS1); organizacja b d -
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ca administratorem funkcjonowania systemu
EAN•UCC (GS1) w Polsce zgodnie z mi dzynarodowymi wytycznymi GS1, doradza w
zakresie stosowania standardów EAN•UCC
(GS1) i opracowuje rozwi zania krajowe.
Jej funkcje w Polsce pełni Instytut Logistyki
i Magazynowania.
GSM (Global System for Mobile
Telecommunication)
Globalny System dla Komunikacji Ruchomej;
cyfrowy system radiotelefonii u ywany przez
operatorów telefonii komórkowej; wykorzystuje pasma 900 MHz i 1800 MHz.
GSM-R (GSM-Railway)
Wersja GSM, radiowy system ł czno ci dla
potrzeb kolei.
GTIN (Global Trade Item Identification
Number)
Globalny Numer Jednostki Handlowej –
okre lenie jednoznacznego w skali wiata
oznaczenia kodowego jednostki handlowej,
surowca lub wyrobu gotowego, w dowolnej
formie opakowaniowej.
handel elektroniczny (e-commerce)
Zob. e-commerce.
homebanking
Elektroniczny system obsługi klienta, instalowany w komputerze klienta, umo liwiaj cy
przeprowadzenie wielu operacji bankowych
oraz uzyskiwanie ró nych informacji bankowych i finansowych bezpo rednio z siedziby
firmy czy miejsca zamieszkania.
hosting
Odpłatne udost pnianie klientowi sprz tu informatycznego za po rednictwem ł cz dzierawionych. W zale no ci od swoich potrzeb
klient mo e skorzysta z usługi hostingu dedykowanego – dzier awa klientowi całych
urz dze lub hostingu wirtualnego.
ICT (Information and Communication
Technology)
Technologie informacyjne i komunikacyjne
obejmuj ce intranet – sie wewn trzn , ł cz c np. komputery w jednym przedsi biorstwie
i jego oddziałach oraz extranet – podł czenie
do wewn trznego intranetu firmy, który poz-
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wala u ytkownikowi zewn trznemu na korzystanie z cz ci zasobów wewn trznych sieci.
IDA (Interchange of Data between
Administrations)
Ogólnoeuropejska sie teleinformatyczna dla
administracji.
informatyzacja
Zastosowanie systemów informatycznych
w organizacji (gospodarce, administracji,
instytucjach).
Infrastruktura Klucza Publicznego
System tworzony do zapewniania funkcjonowania podpisów elektronicznych. Jego głównym zadaniem jest zarz dzanie w wiarygodny
sposób kluczami publicznymi i tworzenie
dzi ki temu mo liwo ci weryfikacji podpisu
elektronicznego. Na Infrastruktur Klucza
Publicznego składaj si : infrastruktura sprz towa, programowa, bazy danych, sieci, procedury bezpiecze stwa oraz obowi zki prawne
instytucji oferuj cych usługi certyfikacyjne
oraz stosowne zasady post powania.
infrastruktura telekomunikacyjna
Podstawowe urz dzenia i instytucje, niezb dne do wiadczenia usług w zakresie telekomunikacji.
interfejs
Sprz g lub zł cze umo liwiaj ce wymian
danych lub wgl d w dane (interfejs u ytkownika).
Internet
Informatyczna globalna sie komputerowa
oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP
(Transfer Control Protocol/Internet Protocol)
– najwi ksza sie komputerowa na wiecie,
zło ona z tysi cy mniejszych sieci, ł czy
o rodki akademickie, instytucje edukacyjne
i rz dowe, laboratoria badawcze, organizacje
itp.
intranet
Wydzielona, wewn trzna sie o ograniczonym
dost pie, oparta na standardach komunikacyjnych Internetu: tych samych standardach, protokołach i programach.
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INTRASTAT
System statystyki obrotów handlowych pomi dzy pa stwami członkowskimi Unii Europejskiej. W Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 r.
IP (Internet Protocol)
Protokół komunikacyjny, na którym opiera
si wymiana danych w sieci Internet.
ISDN (Integrated Services Digital Network)
Sie Cyfrowa z Integracj Usług; zintegrowana telekomunikacyjna sie cyfrowa, w której
wykorzystuje si te same centrale i ł cza do
wiadczenia ró nych usług telekomunikacyjnych; mo e współpracowa z innymi sieciami
u ytku publicznego.
ITS (Intelligent Transport Systems)
Inteligentne Systemy Transportowe; systemy
wspomagaj ce transport poprzez liczne zastosowanie zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych celem podniesienia jego efektywno ci; technologie te słu
najcz ciej do zdalnego zbierania, przetwarzania, przechowywania i przesyłania danych
głównie poprzez urz dzenia zainstalowane
w pojazdach lub w otoczeniu drogi.
IVR (Interactive Voice Response)
technologia
telefoniczna
pozwalaj ca
u ytkownikowi na porozumiewanie si z baz
danych poprzez telefon z funkcja wybierania
tonowego. U ytkownik mo e w ten sposób
otrzyma
dane informacje z bazy, b d
zasili baz odpowiednimi danymi.
karta chipowa
Podobna do karty kredytowej, zawiera zakodowany w mikroprocesorze (chip) podpis
elektroniczny u ytkownika.
karta mikroprocesorowa,
karta inteligentna (smart card)
Uniwersalny no nik danych wzbogacony
o bardzo rozbudowan struktur zabezpiecze ;
umieszczony bezpo rednio na karcie koprocesor kryptograficzny pozwala wykonywa krytyczne operacje (na przykład podpis cyfrowy); podstawowe zastosowania kart to: ochrona procesu logowania u ytkowników, kontrola dost pu, zapewnienie niezaprzeczalno ci
(podpis cyfrowy), systemy lojalno ci, systemy kart płatniczych, systemy wykorzystuj ce
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limitowany dost p do usług i informacji;
obecnie coraz wi cej produktów oferuje bezpo redni styk do kart (Windows 2000, przegl darki WWW), inne mog zosta łatwo
przystosowane.
katalog elektroniczny
Baza danych, tematycznie powi zanych informacji o odpowiednim systemie przeszukiwania, dost pna drog elektroniczn . Cz sto
katalog produktów lub usług oferowanych
przez dostawc przygotowany w formie elektronicznej, udost pniany kupuj cym na platformie handlowej. Katalog zawiera wówczas
opisy towarów lub usług wraz z ich cenami.
KIR
Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, która
wiadczy usługi rozliczeniowe w ramach
systemu rozlicze mi dzybankowych, obejmuj cego wymian zlece płatniczych, ich
rejestracj i ustalanie wzajemnych zobowi za , a tak e przedstawianie NBP wyników
rozlicze banków prowadz cych swoj działalno na obszarze kraju.
kolokacja
Odpłatne udost pnianie klientom odpowiednio wyposa onego, przygotowanego i zabezpieczonego miejsca do umieszczania w nim
składników infrastruktury informatycznej
klienta, np. serwerów itp. Dla klienta jest to
forma outsourcingu, gdy przenosi on na
usługodawc ci ar zapewnienia odpowiednich warunków i zapewnienia bezpiecze stwa
pracy znajduj cych si w kolokacji urz dze .
komunikacja multimedialna
(multimedia communication)
Komunikacja przy pomocy wszystkich lub
kilku z poni szych rodków: tekstu pisanego,
głosu, obrazu statycznego, obrazu ruchomego.
konwergencja
Ł czenie wielu funkcji w jednym urz dzeniu,
np. umieszczenie przegl darki internetowej
w telefonie komórkowym.
kupuj cy w Internecie
Przedsi biorstwo lub osoba fizyczna, które
korzystaj z platformy handlu elektronicznego do realizacji zakupów.
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kryptografia symetryczna
Zasada szyfrowania i deszyfrowania danych
oparta na u ywaniu jednego cyfrowego klucza tajnego.
kryptografia asymetryczna
Zasada szyfrowania i deszyfrowania danych
oparta na u ywaniu cyfrowego klucza prywatnego (tajnego) i cyfrowego klucza publicznego.
LAN (Local Area Network)
Sie lokalna, ł cz ca komputery znajduj ce
si w niewielkiej odległo ci od siebie, najcz ciej pozostaj ce w obr bie jednego
budynku.
LMDS (Local Multipoint Distribution
Service)
Bezprzewodowa technologia szerokopasmowej ł czno ci radiowej, umo liwiaj ca dost p
do przekazów głosu i obrazu z przepływno ci do 1 Gb/s.
LMS (Learning Management System)
System Zarz dzania Szkoleniami, platforma
zbudowana z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii informatycznych, słu ca zautomatyzowaniu administracji e-szkoleniami,
umo liwiaj ca dost p do nich oraz monitoruj ca post py w nauce uczestników e-szkole .
MAN (Metropolitan Area Network)
Sie komputerowa ł cz ca sieci lokalne LAN
na obszarze miasta; oparta jest zazwyczaj na
ł czu o du ej przepustowo ci, do którego
podł czani s klienci, sieci miejskie tworz
sie o zasi gu krajowym – WAN.
modem (MOdulation DEModulation)
Urz dzenie elektroniczne zło one z modulatora i demodulatora, przekształcaj ce dane
cyfrowe na sygnały analogowe i sygnały analogowe na dane cyfrowe; umo liwia przesyłanie danych komputerowych za po rednictwem sieci telefonicznych.
multipleks
Kombinacja kilku programów telewizyjnych
oraz ró nych usług dodatkowych przesyłanych
w jednym kanale telewizyjnym. Programy
i usługi dodatkowe (np. elektroniczny informator o programach tzw. EPG – Electronic
Programme Guide) maj posta opatrzonych
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identyfikacj , przesyłanych sekwencyjnie pakietów wydzielanych z całego przesyłanego
strumienia danych i dekodowanych.
moduł kryptograficzny
Implementacja systemu kryptograficznego,
która wykonuje operacje szyfrowania i deszyfrowania.
narodowa architektura ITS
Opracowana w danym kraju wzorcowa architektura Inteligentnych Systemów Transportowych; rozró nia si m.in. architektur funkcjonaln (funkcje, jakie spełnia system ITS
i powi zania pomi dzy nimi), architektur
fizyczn , architektur telekomunikacyjn itd.
– jej tworzenie poprzedza analiza potrzeb
u ytkowników, nast pnie okre lenie funkcji,
które ma spełnia ; system ten pozwala zachowa interoperacyjno pracy ró nych podsystemów funkcjonalnych ITS w danym kraju.
NCTS
Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (New Computerised Transit System), system informatyczny dla obsługi wspólnotowej
procedury tranzytowej, stosowanej w krajach
UE oraz wspólnej procedury tranzytowej
WPT na dokumencie SAD, głównie w transporcie drogowym.
numer dost powy (access number)
Numer telefoniczny umo liwiaj cy dost p do
Internetu poprzez modem po cenie rozmowy
lokalnej; powszechny numer dost powy
wprowadzony przez Telekomunikacj Polsk
SA to (020) 2122.
ODETTE
Standard elektronicznej wymiany danych
u ywany w bran y motoryzacyjnej, który
ł czy zasady EDI i system etykiet transportowych z kodami kreskowymi.
OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju utworzona 30 IX 1961 r. w Pary u na
mocy konwencji z 14 XII 1960 r., która dotyczyła przekształcenia powstałej w zwi zku
z planem Marshalla OEEC (Organizacji
Europejskiej Współpracy Gospodarczej).
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OpenBSD
wieloplatformowy system operacyjny typu
Open Source
Open Source
Oprogramowanie z udost pnionym kodem
ródłowym. Licencja ,,open source’ ’ pozwala
na legalne i nieodpłatne kopiowane, zarówno
kodu wynikowego jak i ródłowego oraz na
dowolne modyfikacje kodu ródłowego.
partnerstwo publiczno-prywatne
Wspólna realizacja projektów inwestycyjnych, w której wykorzystywane s rodki finansowe publiczne i prywatne.
PEAR
Poczta Elektroniczna Administracji Rz dowej.
PHARE (Poland and Hungary: Action for
the Restructuring of the Economy)
Program pomocy finansowej Unii Europejskiej dla krajów Europy rodkowo-Wschodniej, którego zasady uregulowane zostały
w układach stowarzyszeniowych zawartych
pomi dzy poszczególnymi pa stwami Europy
rodkowo-Wschodniej oraz Wspólnotami
Europejskimi.
phonebanking
Usługi bankowe, do których dost p jest mo liwy dzi ki wykorzystaniu telefonu z wybieraniem tonowym.
platforma elektroniczna
Rozproszone systemy lub narz dzia informatyczne umo liwiaj ce komunikacj z ich bli szym i dalszym otoczeniem poprzez Internet.
platforma handlu elektronicznego
Jest to rozbudowany system informatyczny,
który umo liwia firmom przeprowadzanie
mi dzy sob transakcji kupna – sprzeda y za
po rednictwem Internetu. Bior w nich udział
zarówno kupuj cy, jak i sprzedaj cy. Poza
po redniczeniem pomi dzy tymi podmiotami
w wymianie handlowej platforma mo e wiadczy jeszcze usługi dodatkowe (m.in. serwis
aukcyjny, usługi finansowe, logistyczne, doradcze) adresowane do podmiotów znajduj cych si na platformie.
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podpis cyfrowy wg PN-I-02000
(Polska Norma)
Przekształcenie kryptograficzne danych
umo liwiaj ce odbiorcy danych sprawdzenie
autentyczno ci i integralno ci danych oraz
zapewniaj ce nadawcy ochron przed sfałszowaniem danych przez odbiorc .
podpis elektroniczny (digital signature)
Dane w formie elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały doł czone
lub logicznie z nimi powi zane, umo liwiaj
identyfikacj osoby fizycznej składaj cej
podpis oraz upewnienie si , co do integralno ci dokumentu (czyli tego, e po podpisaniu i wysłaniu przez nadawc nie został
przez nikogo zmodyfikowany przed dotarciem do adresata).
POL-34
Krajowa Szerokopasmowa Sie Naukowa
ATM, która ł czy akademickich operatorów
sieci MAN (obecnie 22), utworzona w porozumieniu z Tel-Energo.
POLWAN
Cyfrowa sie regionalna; ogólnopolski policyjny system teleinformatyczny ł cz cy
wszystkie miasta wojewódzkie.
POMOST
System informatyczny, którego zadaniem jest
wspomaganie działalno ci Systemu Pomocy
Społecznej w realizacji ustawowych zada –
gromadzi i przetwarza informacje o działaniach podejmowanych na wszystkich poziomach organizacyjnych SPS w celu wła ciwego planowania i realizacji polityki społecznej
pa stwa.
portal
Wielotematyczny serwis internetowy; poprzez portal u ytkownicy sieci maj dost p
do najnowszych informacji z ró nych dziedzin i mechanizmu wyszukiwania zasobów
w Internecie.
P2P Private-to-Private
Okre lenie dotycz ce handlu pomi dzy konsumentami z omini ciem podmiotu gospodarczego. Jest to relacja zachodz ca pomi dzy
ko cowymi klientami, zazwyczaj w systemie
aukcyjnym.
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Protokół SSL (Secure Sockets Layer)
Internetowy protokół bezpiecznej komunikacji mi dzy klientem a serwerem, stworzony
przez Netscape jako standard szyfrowania
wszystkich danych przesyłanych pomi dzy
komputerami w Internecie. Protokół SSL
umo liwia bezpieczne poł czenie pomi dzy
komputerem u ytkownika a serwerami internetowymi poprzez szyfrowanie wszystkich
przesyłanych w obu kierunkach danych.
Dzi ki temu postronni u ytkownicy Internetu
nie mog podejrze przesyłanych informacji,
takich jak dane osobowe, numery kart płatniczych itp.
przepływno
Ilo przesyłanych informacji mierzonych
w formacie transmisji danych elektronicznych
– w bitach na sekund .
przepustowo (channel capacity)
Wielko charakteryzuj ca ilo informacji,
która mo e by przesłana w jednostce czasu
przez system telekomunikacyjny – maksymalna liczba bitów, które mog by przesyłane poł czeniem sieciowym w jednostce
czasu, mierzona w bitach na sekund (b/s,
Kb/s, Mb/s i Gb/s) i wynosz ca od kilkudziesi ciu Kb/s przy u yciu modemu do Gb/s –
w sieci ATM opartej na wiatłowodach.
przest pstwo elektroniczne (cyber crime)
Czyn zabroniony przez prawo karne, którego
ciganie wymaga od powołanych do tego organów uzyskania dost pu do informacji przechowywanych w systemach komputerowych
lub przesyłanych sieciami teleinformatycznymi; projekt Konwencji Rady Europy dotycz cy przest pstw w sieciach komputerowych
(Draft Convention on Cyber-crime) rozró nia
cztery rodzaje przest pstw: (1) przeciwko poufno ci, integralno ci i dost pno ci danych
i systemów komputerowych, (2) zwi zane
z u yciem komputera, (3) zwi zane z rozpowszechnianiem nielegalnych tre ci oraz (4)
przeciwko własno ci intelektualnej.
radiodost p (radio access)
Poł czenie radiowe oferowane klientom, którzy chc poł czy rozproszone sieci komputerowe odległych biur własnych lub współpracuj cych firm, a tak e wsz dzie tam, gdzie
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niemo liwe jest poł czenie kablowe, w tym
tak e do Internetu.
RDS/TMC (Radio Data System – Traffic
Message Channel)
Kanał cyfrowy radiowej transmisji komunikatów do kierowców.
router
Urz dzenie sieci komputerowej, specjalnie
wyznaczone do wytyczania tras pakietów
przesyłanych danych na podstawie przechowywanej tablicy wyboru tras (routing table),
informuj cej o mo liwych poł czeniach z s siednimi sieciami informatycznymi; urz dzenie znajduj ce nast pny optymalny w zeł sieci informatycznej, do którego zostanie przekazany pakiet po drodze do miejsca przeznaczenia; ł czy dan sie z innymi, najcz ciej
rozległymi sieciami WAN w sieci Internet.
RUM
Elektroniczny Rejestr Usług Medycznych.
SAD
Dokument odprawy celnej
Schengen Information System (NSIS –
National Schengen Information System)
W zeł Informacyjny Schengen, system utworzony dla zapewnienia bezpiecze stwa wewn trznego i porz dku publicznego po zniesieniu kontroli na granicach w krajach Unii
Europejskiej; dane rejestrowane w SIS dotycz m.in. osób i rzeczy; na ich podstawie b dzie mo na dokona selekcji osób pod wzgl dem ewentualnego zagro enia dla bezpiecze stwa lub otrzyma policyjne wskazówki
w celu prowadzenia niejawnego nadzoru; jak
do tej pory NSIS słu y jako narz dzie w walce z tzw. nielegaln imigracj i pomaga
w skuteczniejszym przeprowadzaniu akcji deportacyjnych.
SCM (Supply Chain Management)
Zarz dzanie ła cuchem dostaw. Systemy SCM
umo liwiaj kompleksowe wsparcie informatyczne zarz dzania produktem i zwi zan
z jego przepływem działalno ci operacyjn
od ródła pozyskania materiałów do dostarczenia produktu ostatecznemu odbiorcy.
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SDI (Szybki Dost p do Internetu)
Stały dost p do Internetu oferowany przez TP
SA poprzez tradycyjne ł cza telefoniczne.
SET
Protokół szyfrowania danych do przesyłania
w sieci Internet transakcji dokonywanych
przy u yciu kart płatniczych w sposób bezpieczny i uniemo liwiaj cy ich odczytanie.
Jednocze nie zapewnia on weryfikacj
wszystkich uczestników transakcji. Protokół
SET został wspólnie stworzony przez Visa
Int. oraz MasterCard Int.
serwis aukcyjny
Oparte na technologii internetowej narz dzie
do przeprowadzania przetargów na dostawy
i wyprzeda e, pozwalaj ce na kształtowanie
cen transakcyjnych w czasie rzeczywistym,
przy zapewnieniu elementu uczciwej rywalizacji pomi dzy oferentami.
sie lokalna (LAN – Local Area Network)
Sie , na któr składa si grupa komputerów
i urz dze peryferyjnych rozmieszczonych
w niewielkiej odległo ci od siebie, np. na tym
samym pi trze lub w jednym budynku; umo liwia u ytkownikom wszystkich stanowisk
roboczych wspólny dost p do danych oraz
podł czonych urz dze ; przepustowo sieci
lokalnych si ga 100 Mb/s.
sie pakietowa
Sie o charakterze korporacyjnym lub publicznym, tworzona z nowoczesnych systemów komutacji, w tym równie routerów,
które organizuj przesyłanie pakietów informacji do miejsca przeznaczenia. Podstawow
usług sieci jest przesyłanie pakietów datagramowych (usługa bezpoł czeniowa). Istniej dwa podstawowe typy sieci pakietowych:
starsza X.25, o niewielkich wymaganiach co
do jako ci ł czy, oraz bardziej współczesna
sie Frame Relay, tworzona w oparciu o sieci
wiatłowodowe.
sie szkieletowa (backbone network)
Sie głównych poł cze intersieci, sie routerów; w skali kraju sie szkieletowa mo e by
sieci rozległ , w instytucji – lokaln . Całokształt infrastruktury technicznej słu cej
poł czeniu poszczególnych sieci lokalnych
(LAN) pomi dzy sob oraz z operatorami
zewn trznymi (np. z Internetem).
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sie telematyczna (telematics network)
Szeroki system komunikowania danych, zawieraj cy nie tylko fizyczn infrastruktur
i poł czenia, ale tak e usługi i zastosowania,
które wprowadzone s do tej infrastruktury,
ułatwiaj c wymian informacji elektronicznych pomi dzy organizacjami i osobami prywatnymi.
SIP
System Informatyzacji Prokuratur.
SMS (Short Message System)
Usługa pozwalaj ca na wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomo ci tekstowych.
SMS banking
Usługi bankowe, do których dost p jest mo liwy dzi ki wykorzystaniu komórkowego kanału telefonicznego, polegaj ce na dostarczaniu u ytkownikowi komunikatów tekstowych
po wysłaniu SMS o ustalonej tre ci albo w okre lonym terminie lub po wyst pieniu okre lonego zdarzenia. W ród podstawowych informacji, jakie mo na uzyska dzi ki SMS
banking wyró nia si saldo rachunku, operacje archiwalne, dokonywanie przelewów, dostarczanie informacji gospodarczo-finansowych, zmiana hasła dost pu itp.
Solaris
system operacyjny stosowany jako platforma
dla rozwi za serwerowych i stacji roboczych
spam
Niezamawiana i wysyłana masowo korespondencja elektroniczna, cz sto maj ca charakter
promocyjny.
splitter
Rozdzielacz; urz dzenie, które słu y do rozdzielenia pasma telefonicznego od pasma
przeznaczonego do transmisji danych, sygnał
o niskiej cz stotliwo ci jest kierowany do
portu abonenta w centrali telefonicznej, natomiast sygnał o wysokiej cz stotliwo ci jest
kierowany do modemu ADSL.
Społecze stwo informacyjne
(information society)
Nowy system społecze stwa kształtuj cy si
w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarz dzanie informacj
wymaga stosowania nowych technik groma-
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dzenia, przetwarzania, przekazywania i u ytkowania informacji.
SSCC (Serial Shipping Container Code)
Seryjny Numer Jednostki Logistycznej –
okre lenie jednoznacznego w skali wiata
oznaczenia kodowego jednostki logistycznej;
u ywany do celów jednoznacznego identyfikowania zamawianego elektronicznie podmiotu logistycznego.
SSL (Secure Socket Layer)
Protokół zabezpiecze wykorzystywany podczas elektronicznych kontaktów biznesowych,
opracowany przez firm Netscape i powszechnie przyj ty jako standard szyfrowania dla
stron wymieniaj cych dane w sieci.
SYBIR
System Bankowych Izb Rozliczeniowych.
system dost pu warunkowego
(conditional access system)
Wszelkie rodki techniczne lub rozwi zania
pozwalaj ce na dost p do usług podlegaj cy
uprzedniej indywidualnej autoryzacji.
System EAN.UCC (system GS1)
Mi dzynarodowy i mi dzybran owy zestaw
standardów umo liwiaj cych efektywne zarz dzanie globalnymi ła cuchami dostaw dla
wielu bran , poprzez unikaln identyfikacj
produktów, jednostek wysyłkowych, zasobów, lokalizacji i usług; umo liwia usprawnienie procesów w gospodarce elektronicznej,
ł cznie z mo liwo ci pełnego ledzenia
przepływu materiałów.
system obsługi elektronicznych zakupów
Aplikacja pozwalaj ca zarz dza całym procesem zakupów w przedsi biorstwie i dokonywa ich za po rednictwem platformy handlu elektronicznego.
szyfrowanie danych
Przekształcenie danych, zwanych tekstem
jawnym, w zaszyfrowany tekst, niemo liwy
do odczytania bez znajomo ci odpowiedniego
klucza.
telecentrum
Powszechnie dost pna wielofunkcyjna placówka teleinformacyjna, z pracowni multimedialn wyposa ona w stanowiska komputerowe z dost pem do Internetu.
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telefonia komórkowa
Odmiana mikrofalowej ł czno ci radiowej,
wykorzystuj ca podziałobszaru działania na
komórki, z których ka da zawiera przeka nik
radiowy niewielkiej mocy obsługuj cy jedynie u ytkowników w swoim zasi gu – mimo
ograniczonego pasma wykorzystywanych
cz stotliwo ci umo liwia to pomno enie
liczby jednocze nie prowadzonych rozmów
przez liczb komórek.
telefonia satelitarna
System realizacji poł cze telefonicznych
wykorzystuj cy ł czno satelitarn ; niezale ny od czynników atmosferycznych i stanu
naziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej,
przez co gwarantuje du szybko oraz niezawodno przesyłania wiadomo ci, informacji i poł cze telefonicznych z ka dego i do
ka dego miejsca na wiecie.
teleinformatyka
Wykorzystanie rozwi za telekomunikacji
w informatyce oraz techniki informatycznej
w telekomunikacji.
telekonferencja (teleconference)
Usługa telekomunikacyjna polegaj ca na wykorzystaniu urz dze telekomunikacyjnych
do prowadzenia rozmowy (konferencji) mi dzy co najmniej 3 rozmówcami znajduj cymi
si w 2 lub wi cej miejscach.
telematyka (telematics)
Dział telekomunikacji zajmuj cy si zagadnieniami zwi zanymi z przekazywaniem
wiadomo ci w postaci statycznego obrazu
(tekstu alfanumerycznego, znaków graficznych, fotografii i innych); usługi telematyczne: poczta elektroniczna, teletekst, telefaks,
wideotekst.
telemedycyna (telemedicine)
Dziedzina wykorzystuj ca usługi telematyczne do przesyłania danych medycznych i obrazów do centrów konsultacyjnych w celu uzyskania porady (m.in. przy wykonywaniu zabiegów chirurgicznych) oraz szkolenia personelu medycznego.
telepraca (telework)
System organizacji pracy wykonywanej na
odległo przy u yciu technologii informacyj-
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nych zapewniaj cych ł czno
z pracodawc .

pracownika

telewizja interaktywna
Telewizja, która umo liwi tworzenie programu „ na danie” . Program b dzie „ układał”
u ytkownik, wybieraj c np. z archiwum ta m
wideo stacji nadawczej.
token
Niewielkich rozmiarów urz dzenie elektroniczne słu ce do uwierzytelniania u ytkownika, zawiera wbudowane klucze oraz algorytmy kryptograficzne, generowane przez token
ci gi cyfr pozwalaj na bezpieczne potwierdzanie operacji wykonywanych przez u ytkownika.
Trade Point
Punkt wiatowej sieci centrów wspierania
handlu Global Trade Point ukierunkowanych
na potrzeby sektora MSP, globalnego, w pełni
zorganizowanego internetowego systemu wymiany informacji handlowych, budowanego
z inicjatywy ONZ.
Triple play
Technologia umo liwiaj ca dostarczanie
trzech mediów – Internetu, telefonu i telewizji za pomoc jednego ł cza.
TV banking
Usługi bankowe, do których dost p jest moliwy dzi ki wykorzystaniu TV za pomoc
satelity lub modemu.
UKSP
Uniwersalne Komputerowe Stanowiska Pracy
– zmodyfikowane komputery PC z podniesionym poziomem bezpiecze stwa, w tym ze
sprz tem autoryzacji u ytkownika.
UML (Unified Modeling Language)
Notacja słu ca do wyra ania zwi zków mi dzy klasami w projektowaniu obiektowym.
Jest standardem przemysłowym dla modelowania procesów.
UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System)
System bezprzewodowej telefonii trzeciej generacji (tzw. 3G), rozwijany na bazie GSM
i oferuj cy transmisj danych do 2 Mb/s,
wykorzystuj cy spektrum w obr bie pasm

Słownik poj
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1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–
2170 MHz.

ny komórkowe, pagery oraz inne terminale
cyfrowe.

UN/CEFACT (United Nations / Centre for
Trade Facilitation and Electronic Business)
Centrum ONZ ds. Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu.

WAP banking
Usługi bankowe, do których dost p jest moliwy dzi ki wykorzystaniu telefonu komórkowego zdolnego do obsługi protokołu WAP.

UN/EDIFACT (United Nations Rules for
Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and Transport)
Okre lone przez ONZ zasady stosowania
ujednoliconych standardów dla Elektronicznej Wymiany Danych w Administracji, Handlu i Transporcie.

wertykalna platforma handlu
Elektroniczna platforma handlowa obejmuj ca zasi giem swojej działalno ci jedn bran
(np. przemysł motoryzacyjny). Przedmiotem
handlu w modelu wertykalnym s dobra
zwi zane bezpo rednio z produkcj .

UNTDID (United Nations Trade Data
Interchange Directory)
Katalog ONZ Wymiany Danych Handlowych
zawieraj cy zasady składni i baz normatywn EDI dla Administracji, Handlu i Transportu (UN/EDIFACT).
usługa wiadczona drog elektroniczn
Usługa, której wykonanie nast puje przez
wysyłanie i odbieranie danych transmitowane
za po rednictwem sieci publicznych w systemach teleinformatycznych na indywidualne
danie usługobiorcy (klienta), bez jednoczesnej obecno ci stron.
usługi telekomunikacyjne
(telecommunication services)
Usługi polegaj ce na transmisji lub kierowaniu sygnałów w sieciach telekomunikacyjnych za pomoc przewodów, fal radiowych,
optycznych lub innych mediów wykorzystuj cych energi elektromagnetyczn .
WAN (Wide Area Network)
Sie teleinformatyczna pokrywaj ca du y geograficznie obszar: region lub pa stwo; sie
rozległa ł cz ca sieci lokalne LAN i miejskie
MAN, składaj si na ni komputery znajduj ce si w du ych odległo ciach od siebie
(np. na terenie kraju, regionu); poł czenia
w obr bie WAN anga uj zwykle publiczn
sie telekomunikacyjn .
WAP (Wireless Application Protocol)
Protokół komunikacji bezprzewodowej, mi dzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych; wiadczenie zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefo-

wideokonferencja (videoconference)
Audiowizualne poł czenie telekomunikacyjne, umo liwiaj ce jednoczesne przekazywanie w czasie rzeczywistym głosu i ruchomych
obrazów pomi dzy grupami u ytkowników
znajduj cymi si w ró nych lokalizacjach,
pozwala nie tylko słysze , ale równie widzie rozmówc ; do przeprowadzenia wideokonferencji niezb dne jest specjalne zako czenie ł cza telekomunikacyjnego nazywane
wideoterminalem.
WiFi (Wireless Fidelity)
WiFi jest zestawem standardów stworzonych
do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem WiFi
jest budowanie sieci lokalnych opartych na
komunikacji radiowej, czyli WLAN (Wireless
Local Area Network). Produkty zgodne z
WiFi maj na sobie odpowiednie oznaczenie
wiadcz ce o zdolno ci współpracy z innymi
produktami tego typu208.
witryna internetowa
Dokument hipertekstowy opracowany w j zyku programowania HTML, udost pniony
na widok publiczny w sieci Internet w celach
informacyjnych, handlowych, propagandowych itp.
Wolne Oprogramowanie (Open Source)
Znacz ca i powszechnie przyj ta nazwa nieodpłatnego oprogramowania powszechnie
dost pnego (dost pnego bez jakichkolwiek
opłat) rozprowadzanego z kodem ródłowym
i licencj uprawniaj c do modyfikowania
tego kodu.
208

WiFi,[@:] http://www.wikipedia.org
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wortal
Tematyczny serwis internetowy gromadz cy
wiedz i nowo ci z okre lonej dziedziny.
WWW (World Wide Web)
Hipertekstowy, multimedialny, sieciowy
(TCP/IP) system informacyjny oparty na publicznie dost pnych, otwartych standardach
IETF, W3C i ISO.
XML (Extensible Markup Language)
J zyk definiowania struktury i formatu dokumentów za pomoc znaczników.
zamówienie elektroniczne
Dokument zewn trzny wyszczególniaj cy
zamawiane produkty lub usługi, przesyłany
drog elektroniczn .

362

zarz dzanie wiedz
(knowledge management)
System zdobywania, analizowania i wykorzystywania wiedzy w celu sprawnego i celowego podejmowania decyzji.
zdalna edukacja (distance learning)
Sposób organizacji edukacji na odległo realizowany za pomoc technik społecze stwa
informacyjnego.
ZSI
Zintegrowane Systemy Informatyczne.
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