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1. Problem badawczy.
Tematyka rozprawy doktorskiej została sformułowana w odpowiedzi na zidentyfikowany
niedostatek wiedzy w zakresie pomiaru i oceny zastosowań technologii informacyjnych w
przedsiębiorstwach, a także brak modelowego ujęcia rozwiązania problemu, przydatnego
zarówno w aspekcie poznawczym, jak i dla wspomagania realizacji celów o charakterze
utylitarnym. Problematyka rozprawy wpisuje się w cele sformułowane w dokumentach
ważnych dla polityki państwa, a także w międzynarodowych dokumentach, wyznaczających
strategiczne kierunki działań. Tematyka pracy powiązana jest z zagadnieniami rozwoju
społeczeństwa informacyjnego, stanowiącego jeden z istotnych aspektów współczesnej
rzeczywistości. Konieczność nadążania za szybko zachodzącymi zmianami wynika z
warunków uczestnictwa kraju w procesach społeczno-gospodarczych o zasięgu
ponadnarodowym. Kluczowe dokumenty strategiczne potwierdzają, że kwestie rozwoju
społeczeństwa informacyjnego stanowią jeden z podstawowych priorytetów, formułowanych
zarówno dla całego regionu jak i poszczególnych krajów, także Polski.
Przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i
komunikacyjnych stanowi dla współczesnych społeczeństw znaczącą wartość ekonomiczną,
społeczną i kulturową, zgodnie z kierunkami szybko zachodzącej transformacji
cywilizacyjnej. Dostrzegane przemiany dotyczą w zasadzie wszystkich obszarów życia
społeczno-gospodarczego. Efektywne wykorzystywanie najnowszych technologii, wdrażanie
nowych modeli biznesowych, uwzględniających w zarządzaniu podmiotem podejście
innowacyjne i kreatywne, adekwatne do zachodzących zmian otoczenia, staje się coraz
ważniejszym warunkiem konkurencyjności przedsiębiorstw, funkcjonujących we
współczesnych uwarunkowaniach rynkowych.
Rosnące znaczenie współpracy międzynarodowej, postępująca otwartości gospodarek, a
także dostrzegana nieuchronność procesów rozwoju nakłada szczególne wymagania na
kwestię monitorowania nadążania za zmianami. Instytucje i organizacje międzynarodowe
podejmują działania związane z gromadzeniem i analizą zharmonizowanych danych o zasięgu
regionalnym lub globalnym. Publikowane cyklicznie sprawozdania i raporty dotyczące
tematyki rozwoju społeczeństwa informacyjnego (m.in. GUS) potwierdzają utrzymujące się,
wciąż odległe pozycje Polski w rankingach międzynarodowych. Liczne czynniki sprzyjające
możliwościom wykorzystywania technologii informacyjnych nie przekładają się bezpośrednio
na szerokie ich wykorzystywanie w praktyce przedsiębiorstw. Wiele wskazuje, że w
rzeczywistości krajowej przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie, reprezentują często
zachowawcze podejście w odniesieniu do wdrożeń technologii informacyjnych, dalekie od
współczesnego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem, ukierunkowanego na utrzymanie
konkurencyjności w zmiennych uwarunkowaniach otoczenia biznesowego, a także na coraz
bardziej istotne kwestie społeczne i etyczne, właściwą organizację procesów pracy,
pozytywne oddziaływanie na środowisko.
Problematyka pomiaru społeczeństwa informacyjnego postrzegana jest przez środowiska
naukowe jako trudna i stanowiąca pewnego rodzaju wyzwanie. W zestawieniach
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międzynarodowych dominują ujęcia rankingowe. Występujące również podejście
ukierunkowane na budowanie złożonych, syntetycznych wskaźników i formuł okazuje się być
trudne do wykorzystania w praktyce, a także nieodporne na szybko zachodzące zmiany.
Raporty o zasięgu światowym lub regionalnym są źródłem wiarygodnych danych, jednak
analiza i interpretacja wyników napotyka w praktyce na znaczne trudności, wynikające m.in.
ze zróżnicowania poziomu gospodarczego i procesów rozwoju krajów, regionów, sektorów,
ze znacznej dynamiki zachodzących zjawisk.
Tematyka społeczeństwa informacyjnego powiązana jest ze wszystkimi niemal
obszarami działalności człowieka, jej wieloaspektowość przyczynia się do wielu problemów
terminologicznych i definicyjnych, identyfikowanych w tym obszarze. Wskazywane w
literaturze trudności w obszarze badań w tym obszarze obejmują m.in. zdefiniowanie
zagadnień będących przedmiotem pomiaru, niedoskonałości praktyki gromadzenia,
opracowania danych i interpretacji wyników. Istotny problem stanowi m.in. proces
identyfikowania i/lub konstruowania odpowiednich wskaźników odzwierciedlających rozwój,
ściśle powiązany z kwestiami definicyjnymi. Kwestia doboru lub konstruowania wskaźników,
relewantnych dla wybranego obszaru badań, napotyka też na trudności wynikające ze
wspominanej już wieloaspektowości zjawiska. Próby tworzenia i doskonalenia metodyki
pomiaru, podejmowane przez polskich badaczy stanowią kolejne ważne kroki podejmowane
w tym zakresie. Wnoszą one istotny wkład w doskonalenie opisu zjawiska, ale nie prowadzą
bezpośrednio do opracowania praktycznych metod i narzędzi wspomagających
monitorowanie stanu i rozwoju, interpretację wyników oraz formułowanie oceny,
adresowanej do szerokiego grona osób zainteresowanych tą tematyką.
Ponadto, analiza dostępnych źródeł dotyczących zjawiska rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Polsce prowadzi do pewnej niespójności, a nawet sprzeczności. Słabym
ocenom rozwoju społeczeństwa informacyjnego towarzyszą liczne doniesienia literaturowe na
temat postępującego rozwoju w zakresie zastosowań technologii informacyjnych: rozwoju ebiznesu, bankowości elektronicznej, edukacji przez Internet, a także wdrażania technologii
informacyjnych w codziennej praktyce działalności przedsiębiorstw.
Rośnie społeczna świadomość zależności dalszych perspektyw rozwoju od postępu w
zakresie wdrażania technologii informacyjnych. Kwestia oceny stanu i rozwoju wdrażania
technologii informacyjno-komunikacyjnych pozostaje jednak nadal bez jednoznacznej
odpowiedzi, co wskazuje na niedostatek badań w tym zakresie, w szczególności w
odniesieniu do otoczenia międzynarodowego oraz uwzględnienia specyfiki uwarunkowań
krajowych.
Zidentyfikowany problem badawczy prowadzi do sformułowania następujących pytań
badawczych:
◦

Jaki jest stan wykorzystywania ICT w przedsiębiorstwach w kraju na tle zbiorowości
regionu Europy?
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◦

Jak ten stan monitorować i oceniać, w szczególności w praktyce, na podstawie
ogólnodostępnych danych międzynarodowych ?

◦

Jakie czynniki i uwarunkowania krajowe sprzyjają rozwojowi w tym zakresie, a jakie
ograniczają rozwój?

Postawione pytania, odzwierciedlające zidentyfikowany problem badawczy, stanowiły
podstawę wyznaczenia celów oraz zakresu pracy badawczej.

2. Cele i teza rozprawy
Celem nadrzędnym rozprawy doktorskiej była próba odpowiedzi na postawione pytania
badawcze dotyczące stanu wykorzystywania ICT w przedsiębiorstwach w kraju.
Opracowanie koncepcji podejścia do kwestii pomiaru i oceny stanowi realizację celów
badawczych, związanych z poszerzeniem wiedzy w zakresie zastosowań technologii
informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w kraju na tle zbiorowości regionu,
metodyki pomiaru oraz interpretacji wyników. Sformułowane cele utylitarne rozprawy
dotyczyły możliwości praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników – w obszarach
działań związanych z planowaniem i monitorowaniem wybranych aspektów zastosowań
technologii informacyjnych, informatyzacji przedsiębiorstw, w procesach decyzyjnych, w
dziedzinach nauk ekonomicznych, technicznych i społecznych, a także w procesach
dydaktycznych związanych z tą tematyką. Przydatność doskonalenia procesów
monitorowania rozwoju dotyczy planowania i realizacji działań bezpośrednio związanych z
informatyzacją, a także innych, uwzględniających rozwój informatyzacji społeczeństwa w
swoich planach, działaniach, strategiach powiązanych ze współczesnymi zagadnieniami
społeczno-gospodarczymi, w szczególności tam, gdzie porównania o zasięgu
ponadnarodowym oraz znajomość kontekstu krajowego nabierają coraz większego znaczenia.
Koncepcja opracowania modelu analitycznego stanowi odpowiedź na dostrzegany
problem braku spójnego „obrazu statystycznego” dla Polski w zakresie stanu i rozwoju
zastosowań ICT w przedsiębiorstwach, występowania zróżnicowanych ocen, w tym również
ocen zdecydowanie negatywnych. Celem opracowanego modelu jest praktyczne
wspomaganie procesów pomiaru i oceny w tym zakresie dla kraju na tle otoczenia regionu.
Proponowane rozwiązanie problemu – poprzez stworzenie i zastosowanie modelu
analitycznego, wykorzystującego dane pochodzące zarówno ze źródeł krajowych jak i
międzynarodowych, powinno doprowadzić do uzyskania wiarygodnej, konstruktywnej oceny
stanu i rozwoju zastosowań ICT w przedsiębiorstwach w kraju – na tle ogólnych tendencji
regionu.
Ocena w zakresie uwarunkowań krajowych powinna sprzyjać formułowaniu wniosków
dotyczących rozważenia możliwości oddziaływania na pewne obszary rzeczywistości, w
kierunku stymulacji rozwoju zastosowań technologii informacyjnych, a także rozwoju dialogu
społecznego w tym trudnym obszarze tematycznym, znajdującym się na styku nauki, techniki,
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ważnych kwestii gospodarczych i społecznych. Istotne wydaje się również komunikowanie
użytecznych informacji, uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań, sprzyjające
podnoszeniu wiedzy i świadomości w zakresie realnych możliwości i oczekiwań związanych
z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.
Wybrane zasoby danych międzynarodowych stanowiły podstawę gromadzenia danych
do celów modelu analitycznego oraz utworzenia zbioru (zestawienia) wskaźników
odzwierciedlających wybrany, istotny wycinek rzeczywistości, powiązany z rozwojem
zastosowań ICT w przedsiębiorstwach. Konieczne jest także rozpoznanie kontekstu
krajowego, poprzez badanie krajowe ukierunkowane na identyfikację czynników
sprzyjających rozwojowi społeczeństwa informacyjnego oraz barier w tym zakresie. Takie
podejście pozwala na dokonanie porównania kraju z otoczeniem międzynarodowym oraz
wskazanie najważniejszych czynników odzwierciedlających krajowe uwarunkowania
rozwojowe w tym obszarze, w oparciu o wyniki badań o zasięgu krajowym.
Sformułowana teza rozprawy dotyczyła możliwości opracowania modelu analitycznego,
wspomagającego ocenę stanu i rozwoju kluczowych aspektów społeczeństwa informacyjnego
w kraju:
Przy zastosowaniu statystycznych metod opracowania ogólnodostępnych danych
międzynarodowych, oraz danych pochodzących z badania krajowego przedsiębiorstw,
możliwe jest opracowanie modelu analitycznego, wspomagającego:
• ocenę stanu i rozwoju zastosowań ICT w przedsiębiorstwach w kraju na tle regionu,
• identyfikację uwarunkowań krajowych: cech przedsiębiorstw i ich otoczenia,
powiązanych z rozwojem w tym obszarze.
Przyjęte podejście do rozwiązania problemu pozwoliło na sformułowanie hipotez
szczegółowych, wyznaczających kierunki gromadzenia i opracowania danych: prowadzących
do określenia pozycji Polski w zbiorowości, na tle zróżnicowania regionu Europy, a także
określenia uwarunkowań krajowych powiązanych z rozwojem:
• Procedury doboru i opracowania zharmonizowanych danych z zasobów
międzynarodowych, prowadzące do określenia pozycji Polski w zbiorowości, na tle
zróżnicowania regionu, a także stopnia odzwierciedlenia przez Polskę cech wspólnych,
systematycznych, identyfikowanych dla tej zbiorowości, wspomagają formułowanie oceny
stanu i rozwoju wykorzystywania ICT w przedsiębiorstwach w Polsce na tle krajów regionu.
• Procedury gromadzenia i opracowania danych, prowadzące do określenia
uwarunkowań krajowych powiązanych z rozwojem zastosowań ICT w przedsiębiorstwach:
cech przedsiębiorstw, cech otoczenia, a w szczególności czynników sprzyjających rozwojowi
oraz ograniczających rozwój, wspomagają formułowanie konstruktywnych wniosków
dotyczących rozwoju wykorzystywania technologii informacyjnych.
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Przyjęto, że przedstawioną tezę oraz hipotezy szczegółowe weryfikuje opracowana
koncepcja modelu analitycznego, stanowiąca odpowiedź na zidentyfikowany problem
niedostatku wiedzy w zakresie pomiaru stanu i rozwoju społeczeństwa informacyjnego – w
obszarze zastosowań ICT w przedsiębiorstwach krajowych.

2. Metody i techniki badawcze
W celu opracowania i weryfikacji koncepcji modelu analitycznego, wspomagającego
ocenę stanu wykorzystywania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach podjęto
następujące działania badawcze:
 analizę piśmiennictwa dziedziny, prowadzącej do sformułowania problemu
badawczego oraz koncepcji jego rozwiązania. Przegląd literatury obejmował procedury
wyszukiwania relewantnych dokumentów w dostępnych zasobach informacyjnych: sieci
Internet (m.in. dokumenty strategiczne krajowe, UE, instytucji i organizacji
międzynarodowych, funkcjonujących w danym obszarze tematycznym), bazach danych
czasopism elektronicznych o zasięgu światowym, materiałach konferencyjnych krajowych
oraz zagranicznych oraz zasobach bibliotek (księgozbiory „tradycyjne” oraz cyfrowe).
Kierunki poszukiwań uzupełniane były również przez zestawienia bibliograficzne dotyczące
tematyki społeczeństwa informacyjnego;
 opracowanie koncepcji modelu analitycznego, stanowiącego próbę odpowiedzi na
zidentyfikowany problem badawczy. Kluczowy element modelu stanowi Baza Zasobów,
obejmująca wybrane dane międzynarodowe oraz krajowe oraz procedury ich opracowania.
Pozostałe cechy funkcjonalne modelu (m.in. wprowadzanie danych, wizualizacja wyników)
realizowane być mogą z wykorzystaniem standardowych rozwiązań przeznaczonych do
opracowania danych: arkuszy kalkulacyjnych, pakietów statystycznych. Na podstawie analizy
potrzeb i możliwości w zakresie pomiaru i oceny rozwoju społeczeństwa informacyjnego, dla
opracowywanej koncepcji modelu przyjęto założenia w zakresie gromadzenia danych:
ograniczenie zakresu badania do oceny wykorzystywania technologii informacyjnych przez
przedsiębiorstwa (podmioty), źródła danych stanowią: baza statystyczna Eurostat (dane:
wskaźniki proste, umożliwiające ocenę porównawczą Polski na tle regionu) oraz wyniki
badania ankietowego o zasięgu krajowym. Ponadto, przyjęto założenie pewnej elastyczności
zbioru wskaźników, możliwości jego rozbudowy i modyfikacji. Kierunki opracowania danych
obejmowały określenie pozycji Polski na tle zróżnicowania regionu, zgodności danych dla
Polski z ogólnymi tendencjami regionu oraz wskazanie uwarunkowań krajowych, czynników
powiązanych z rozwojem: sprzyjających rozwojowi oraz hamujących rozwój;
 przegląd i wybór danych międzynarodowych z bazy statystycznej Europejskiego Biura
Statystycznego Eurostat (2009), przede wszystkim w zakresie tematyki społeczeństwa
informacyjnego, wykorzystywania technologii informacyjnych przez przedsiębiorstwa,
zestawienie danych i ich opracowanie z wykorzystaniem metod statystycznych. Wybór
danych o zasięgu europejskim uzasadniony był przede wszystkim powiązaniami kraju z
regionem, a także znaczną reprezentatywnością próby uzyskiwanej w cyklicznych badaniach
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zgodnie z metodologią gromadzenia zharmonizowanych danych o zasięgu ponadnarodowym.
Przegląd zasobów baz Eurostat potwierdził możliwość wyboru podzbioru danych
odzwierciedlających zastosowania technologii informacyjnych przez przedsiębiorstwa. Dla
celów budowy modelu, zastosowanie ma przede wszystkim Dział „Społeczeństwo
informacyjne” (Information Society), zawierający wskaźniki rozwoju społeczeństwa
informacyjnego, dotyczące m.in. przedsiębiorstw, oraz inne działy, zawierające wskaźniki
odzwierciedlające rozwój gospodarczy krajów członkowskich UE. Ze względu na
ukierunkowanie analizy na poszukiwanie prawidłowości w zbiorze wskaźników, przyjęto
wymaganą mnogość wybranego zbioru, ich zróżnicowanie tematyczne oraz znaczną
kompletność danych w podziale na kategorie wielkości przedsiębiorstw. Kompletność danych
w podziale na sektory okazała się być trudna do uzyskania, ze względu na znacznie większą
liczność braków danych. Wybrany zbiór 30 wskaźników obejmował m.in.: dostęp do sieci
oraz zastosowanie technologii w wybranych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw, m.in.
do budowania relacji z klientami, dostawcami, wspomagania procesów decyzyjnych,
zarządzania firmą, e-biznesu;
 zgromadzenie danych krajowych: wybrano metodę badania ankietowego
przedsiębiorstw/podmiotów (2012) za pośrednictwem poczty elektronicznej z
wykorzystaniem opracowanego w tym celu narzędzia – kwestionariusza ankietowego (Zał.).
Taki wybór umożliwiał uniknięcia wysokich kosztów wywiadów bezpośrednich, i osiągnięcie
znacznie większej liczby wypełnionych ankiet, co istotnie zwiększało szansę na wystarczające
zróżnicowanie i „pokrycie” poszczególnych sektorów, województw i innych cech
przedsiębiorstw w całej badanej próbie. Jako źródło danych adresowych wybrano krajową,
aktualizowaną bazę firm/podmiotów. Zestaw pytań ankietowych dotyczył wykorzystywanych
w firmie technologii informacyjnych oraz celów/obszarów ich zastosowań. Pytania
obejmowały wybrane technologie informacyjne (m.in. komputer, Internet, sieć
bezprzewodowa) oraz cele/obszary funkcjonowania przedsiębiorstw (m.in. integrację z
odbiorcami/dostawcami, płatności, zamówienia, marketing, relacje z klientami, automatyzację
produkcji, komputeryzację usług, zapewnienie jakości, zarządzanie firmą, wspieranie
procesów decyzyjnych, planowanie, prognozy, aspekty społeczne biznesu, zarządzanie
bezpieczeństwem i zdrowiem, ochroną środowiska. Kwestionariusz ankietowy zawierał
również pytania dotyczące cech „twardych” przedsiębiorstwa (np. wielkość, sektor,
lokalizacja), oraz cech „miękkich”, środowiskowych, odzwierciedlających relacje z
otoczeniem (m.in. współpraca z partnerami, zasięg funkcjonowania firmy). Przedsiębiorcy
wyrażali również swoje opinie nt. korzyści, problemów i potrzeb, związanych z
zastosowaniami technologii, oraz oceny dotyczące otoczenia biznesu w kontekście
zastosowań technologii informacyjnych (dostępność usług, bezpieczeństwo, legislacja, i in.).
Uzyskany zbiór liczył ponad 1600 ankiet.
 zastosowanie metod statystycznych z wykorzystaniem pakietu statystycznego
Statistica oraz arkusza kalkulacyjnego Excel do opracowania statystycznego zgromadzonych
danych (bazy EUROSTAT, wyniki badań ankietowych o zasięgu krajowym). Uzyskane
wyniki potwierdziły występowanie prawidłowości w badanych zbiorach danych. W
badaniach wykorzystano następujące procedury statystycznego opracowania danych:
statystyka opisowa, analiza kontyngencji, wykresy rozrzutu, analiza wskaźników struktury.
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Opracowano zestawienie kolejnych kroków opracowania danych, do zastosowania w modelu,
prowadzące do uzyskania kluczowych wyników wspomagających ocenę zastosowań ICT w
przedsiębiorstwach. Opracowano również syntetyczne zestawienia danych. Ponadto, w celu
potwierdzenia możliwości realizacji pozostałych modułów modelu (moduł we/wy, moduł
analityczny) dokonano przeglądu funkcjonalności standardowych rozwiązań pakietu Statistica
oraz arkusza kalkulacyjnego Excel, opracowano przykładowe makra potwierdzające
możliwość realizacji wymaganych funkcjonalności dla wybranych, syntetycznych zestawień
wyników. Wybrany zbiór danych oraz procedur reprezentował Bazę Zasobów, stanowiącą
kluczowy element modelu analitycznego. Jego pozostałe moduły: moduł we/wy, moduł
aplikacyjny realizowane być mogą poprzez aplikację określonych funkcjonalności
oprogramowania statystycznego, i wykorzystanie standardowych makr do ich częściowej
„automatyzacji”.
Uzyskane wyniki badań stanowiły podstawę do sformułowanie wniosków
wspomagających ocenę zastosowań technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach.

3. Wyniki badań
Uzyskane wyniki analizy danych dla Polski, opracowane na podstawie zestawionego
zbioru danych Eurostat wskazują, że pozycja Polski na tle otoczenia regionu jest relatywnie
„słaba”: dla przeważającej liczby wskaźników wyniki dla kraju są bliskie wartościom dolnego
kwartyla, określonym dla zbiorowości krajów regionu (Rys. 1).

Rys. 1. Wykres ramka-wąsy i wykres workowy dla wskaźnika reprezentującego wykorzystywanie systemów ERP
(oraz wskaźnika GDP/cap.) – ilustracja pozycji wskaźnika dla Polski na tle zbioru krajów regionu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
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Wynik taki można w dużej mierze wyjaśnić uwarunkowaniami gospodarczymi. Wartość
wskaźnika GDP/cap. dla Polski nie przekracza wartości dolnego kwartyla dla zbiorowości
krajów regionu. Podobna sytuacja ma miejsce w porównaniach Polski z grupą krajów Europy
północno-wschodniej: pozycja Polski jest „druga od końca” (po Węgrzech), natomiast
wartość GDP/cap jest najniższa wśród wszystkich krajów grupy. Niski, w porównaniu z
regionem, a także z grupą krajów Europ północno-wschodniej, poziom zastosowań
technologii jest więc w dużej mierze zgodny z relacją wskaźników gospodarczych,
wskazywać to może na przydatność urealnienia oczekiwań w zakresie wyników oceny
rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Istnieją jednak kraje, także wśród krajów Europy
północno-wschodniej (np. Litwa), które osiągają wyższe wyniki przy zbliżonej wartości
GDP/cap. Wskazuje to na istniejące możliwości efektywnego oddziaływania na rozwój
zastosowań technologii pomimo relatywnie słabych uwarunkowań gospodarczych.
Zdecydowanie pozytywny wydaje się stopień zgodności struktury danych dla Polski i
regionu, reprezentowanego w wynikach m.in. przez średnią UE27. Dotyczy to m.in. wyników
w podziale według wielkości przedsiębiorstw, dla którego występują podobieństwa
charakteru zależności: wyższe wartości wskaźników odnotowywane są dla przedsiębiorstw
większych. Tendencja do zmniejszania się tych różnic w przypadku wskaźników
odzwierciedlających technologie stosowane powszechnie lub zbliżające się do powszechności
widoczna jest na przykładzie wskaźnika odzwierciedlającego dostęp do sieci Internet. Ważną
prawidłowością jest również potwierdzenie faktu powiązania wartości wskaźników z
otoczeniem międzynarodowym: poszczególne wskaźniki, reprezentujące zastosowania
technologii informacyjnych w kraju „podążają” za swoimi odpowiednikami dla krajów UE,
wyrażonymi wartością średnią UE27.
Podobieństwa struktury tych zbiorów odzwierciedlają, w dużej mierze, powiązania
rozwojowe kraju z otoczeniem międzynarodowym regionu. Określenie pozycji Polski w
zbiorowości, na tle zróżnicowania regionu, a także stopnia odzwierciedlenia przez Polskę
cech wspólnych, systematycznych, identyfikowanych dla tej zbiorowości, wspomaga
formułowanie oceny stanu i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na tle krajów
regionu. Na uwagę zasługuje przedstawiona możliwość szerszego zakresu interpretacji
uzyskanych wyników w porównaniu z prostym zastawieniem w postaci popularnych
wykresów słupkowych – przy identycznym zasobie danych wejściowych.
Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na występowanie prawidłowości w badanym
zbiorze danych, potwierdzając przydatność przyjętej koncepcji pomiaru do zastosowania w
modelu analitycznym. Opracowana metodyka polegająca na poszukiwaniu podobieństw i
odstępstw w zbiorze wskaźników krajowych i ich odpowiedników UE wydaje się być dobrym
uzupełnieniem popularnego podejścia rankingowego oraz prac prowadzących do budowy
wskaźników złożonych.
Wyniki badania ankietowego o zasięgu krajowym potwierdziły, że w badanych
przedsiębiorstwach poziom wykorzystywania technologii nie jest, generalnie, wysoki.
Technologie powszechnie stosowane wśród badanych przedsiębiorstw to komputer i Internet,
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coraz bardziej upowszechnia się sieć bezprzewodowa, oraz Internet mobilny i
szerokopasmowy. Stosunkowo znaczny udział przedsiębiorstw deklarujących stosowanie
technologii obejmujących kwestie bezpieczeństwa przechowywania i transmisji danych
wskazywać może na rozumienie wysoką rangę tych potrzeb. Wyniki badań wyraźnie
wskazują na technologie relatywnie nowe, najczęściej zaawansowane, dla których procent
odpowiedzi TAK jest znacznie niższy. Są to m.in. zaawansowane, "inteligentne" narzędzia
przetwarzania i analizy danych, zarządzanie danymi przestrzennymi, oraz technologie
rzeczywistości wirtualnej.
Odpowiedzi na pytania, dotyczące celów i obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw
wskazują, że technologie informacyjne są w zasadzie powszechne w takich dziedzinach jak
poczta elektroniczna, komunikatory, strona internetowa oraz zamówienia, płatności,
księgowość. Wysoki również jest udział przedsiębiorstw wykorzystujących technologie w
obszarze integracji z odbiorcami/dostawcami, do realizacji płatności, zamówień, działań
marketingowych oraz w obszarze relacji z klientami. Przedsiębiorstwa deklarują również
szerokie zastosowania technologii w obszarze gromadzenia wiedzy, wykorzystywania baz
danych oraz innych źródeł zasobów informacyjnych, a także w kontaktach z administracją
publiczną. Niektóre z obszarów zastosowań (np. automatyzacja produkcji, logistyka,
technologie wirtualnej rzeczywistości) są deklarowane niezbyt często, prawdopodobnie
jednak ze względu na fakt, że wymagają specyficznego profilu działalności. Ponad połowa
przedsiębiorstw deklaruje wykorzystywanie technologii w obszarze „zarządzanie firmą,
wspieranie procesów decyzyjnych, planowanie, prognozy”, chociaż zakres tego zarządzania,
wspieranego technologiami, może być bardzo zróżnicowany wśród przedsiębiorstw.
Badanie oddziaływania kolejnych czynników koncentrowało się przede wszystkim na
analizie udziału odpowiedzi TAK, potwierdzających zastosowanie wymienianych technologii
oraz celów/obszarów zastosowań w podziale na przyjęte kategorie. Spośród badanych cech
przedsiębiorstw, czynnikiem najsilniej oddziaływującym na zastosowanie technologii
informacyjnych była wielkość przedsiębiorstwa. Silna zależność wyników od wielkości
przedsiębiorstwa jest zgodna z wynikami uzyskanymi na podstawie danych Eurostat.
Wyniki dotyczące wykorzystywania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach w
podziale według kategorii wielkości przedsiębiorstw wskazują, że technologie najbardziej
popularne (komputer, Internet) dążą do 100% poziomu zastosowania we wszystkich
kategoriach wielkości przedsiębiorstw; do grupy tej dołączać się prawdopodobnie będą
kolejne technologie związane z cechami dostępu do sieci, prawdopodobnie ze względu na ich
przydatność i praktyczną dostępność (szerokopasmowość, mobilność, sieć bezprzewodowa).
Dla sieci bezprzewodowej aktualne wyniki potwierdzają relatywnie wysoki procent
wykorzystywania tej technologii, a także brak wyraźnej koncentracji wyników wokół firm
większych. Większemu zróżnicowaniu od wielkości przedsiębiorstwa najczęściej odpowiada
relatywnie niższy poziom wykorzystywania technologii. Dotyczy to przede wszystkim
technologii bardziej zaawansowanych, których wdrażanie wyraźnie koncentruje się wokół
firm dużych (Rys. 2).
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zaawansowane, inteligentne narzędzia przetwarzania i analizy danych

sieć bezprzewodowa

Rys. 2. Zestawienie wyników odpowiedzi (% TAK, % NIE, % NIE WIEM) dla wybranych pytań dotyczących
wykorzystywania technologii w podziale według wielkości przedsiębiorstw.
Źródło: opracowanie własne

Podobnie jak w poprzednim zestawie pytań, wyniki dotyczące celów i obszarów
wykorzystywania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach w podziale według
kategorii wielkości przedsiębiorstw wskazują, że do celów i obszarów powszechnie
wspomaganych przez technologie informacyjne i nie wykazujących istotnego zróżnicowania
w podziale według wielkości zaliczyć można przede wszystkim zastosowania związane z
obsługą księgowości, płatności, zamówień oraz komunikacją firmy z otoczeniem
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zewnętrznym, realizowaną w formie poczty elektronicznej, informacji na stronie internetowej
(powyżej 90% odpowiedzi TAK). Do tej grupy celów i obszarów prawdopodobnie dołączać
będzie również obszar „integracji z odbiorcami/dostawcami, płatności, zamówienia,
marketing, relacje z klientami”, nie wykazujący istotnego zróżnicowania wśród
przedsiębiorstw różnej wielkości, przy ok. 80% poziomie zgłoszeń przez respondentów. Cele
i obszary o relatywnie niższym poziomie odpowiedzi twierdzących i dostrzeganym
zróżnicowaniu w podziale według wielkości to m.in. obszary związane z automatyzacją
produkcji, komputeryzacją usług, zapewnieniem jakości, zarządzaniem firmą, oraz
wspieraniem procesów decyzyjnych, planowaniem i prognozowaniem. Spośród obszarów
zastosowań, które powinny dotyczyć w zasadzie wszystkich przedsiębiorstw, relatywnie
niskie wyniki uzyskano dla obszaru: aspekty społeczne biznesu, zarządzanie
bezpieczeństwem i zdrowiem, ochroną środowiska. Przeważająca większość odpowiedzi
TAK koncentrowała się wokół dużych przedsiębiorstw. Kategoria ta uzyskała jednocześnie
najwyższy procent odpowiedzi NIE WIEM, co wskazywać może na stosunkowo niską
popularność tej tematyki w powiązaniu z zastosowaniami technologii i potrzebę ich
upowszechniania.
Przy dominującym wpływie wielkości przedsiębiorstw wpływ innych czynników był
zdecydowanie słabszy. W szczególności, wyniki wskazują na nie tak znaczny jak
przypuszczano wpływ lokalizacji firmy. Taki wynik wpisywać się może, w pewnym stopniu,
w ogólnie identyfikowane cechy społeczeństwa informacyjnego, gdzie dostęp do sieci
Internet powinien ułatwiać przekraczanie barier geograficznych, a więc lokalizacji firmy w
gospodarczo słabszych rejonach kraju. Stosunkowo większe zróżnicowanie wyników
uzyskano w podziale według sektorów gospodarki oraz rodzaju działalności. Spośród
badanych sektorów gospodarki, najwyższe wyniki odzwierciedlające zastosowania
technologii informacyjnych uzyskano dla sektora informacji i komunikacji oraz sektora nauki
i techniki. Dominacja tych sektorów zaznacza się szczególnie wyraźnie w przypadku
technologii zaawansowanych i relatywnie nowych, takich jak: zaawansowane technologie
multimedialne, zaawansowane, „inteligentne” narzędzia przetwarzania i analizy danych oraz
technologie rzeczywistości wirtualnej.
Ważne dla celów formułowania oceny wyniki dotyczą cech środowiskowych
przedsiębiorstw, związanych z ich współpracą z innymi partnerami, stanowiących cechy
„miękkie”, deklarowane przez przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do ścisłych danych
„metryczkowych” takich jak wielkość, sektor, lokalizacja. Wyniki wskazują, że
przedsiębiorstwa, które zadeklarowały współpracę z przedstawicielem biznesu (cechem, izbą
handlową, itp.), osiągają wyższe wyniki w odpowiedziach na pytania dotyczące zastosowań
technologii informacyjnych (Rys. 3). Podobnie, wyższe wyniki uzyskiwały przedsiębiorstwa
współpracujące z dużymi przedsiębiorstwami, instytucjami, sieciami lub korporacjami, a
także o większym deklarowanym zasięgu geograficznym działań. Poziom wykorzystywania
technologii generalnie rośnie również ze wzrostem zasięgu geograficznego działań firmy,
najwyższe wyniki osiągają firmy o zasięgu globalnym. Odstępstwem takiego charakteru
zależności są jednak przedsiębiorstwa deklarujące zasięg krajowy.
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Rys. 3. Zestawienie wyników dot. wykorzystywania technologii informacyjnych dla przedsiębiorstw, według
deklarowanej współpracy z przedstawicielami biznesu.
Źródło: opracowanie własne

Uzupełnienie wyników analizy przeprowadzonej dla kolejnych czynników, oraz
wszystkich wskaźników związanych z zastosowaniem technologii, stanowiło zestawienie sum
punktów procentowych (wszystkich badanych technologii oraz wszystkich celów/obszarów
zastosowań) dla poszczególnych kategorii podziału próby. Pozwoliło ono zarówno na
porównanie wartości, uzyskanych dla kategorii skrajnych (minimalnych i maksymalnych, np.
mikro- i dużych przedsiębiorstw, lokalizacji miasto i wieś, firm o zasięgu lokalnym i
globalnym), jak i obserwację kierunku zmian w przypadku czynników kilku-kategorialnych.
W przypadku występowania kategorii pośrednich (np. współpraca ze średnimi
przedsiębiorstwami), uzyskiwane wyniki wykazywały najczęściej cechy „progresywne”, tzn.
wskaźniki przyjmowały wartości od najmniejszych (dla kategorii skrajnej min.), poprzez
wartości pośrednie, aż do wartości maksymalnych dla kategorii skrajnej maksymalnej.
Wartości sum punktów procentowych rosły z wielkością przedsiębiorstwa, wielkością
partnerów współpracujących, wielkością zasięgu geograficznego prowadzonej działalności.
Zestawienie wartości sum punktów procentowych dla wybranych czynników, zarówno
twardych jak i miękkich, uzyskanych dla kategorii skrajnych wskazuje, że skala wpływu
poszczególnych czynników, na poziom wykorzystywania technologii (a także na cele/obszary
ich zastosowań) jest zróżnicowana. Wyniki potwierdzają, że dominujący wpływ na poziom
zastosowań technologii informacyjnych ma wielkość przedsiębiorstwa, a w dalszej kolejności
sektor. Spośród cech „miękkich” najwyraźniej widoczny jest wpływ zasięgu geograficznego
działalności firmy, znacznie różnicujący firmy o zasięgu globalnym i lokalnym. Dla
pozostałych cech „miękkich” (współpraca z przedst. biznesu, partnerzy: duże
przedsiębiorstwa oraz małe/mikro) różnice dla wartości skrajnych są porównywalne z
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różnicami uzyskanymi dla lokalizacji firmy (województwo, miasto wieś). Taki wynik
wskazuje na relatywnie duży wpływ cech „miękkich” przedsiębiorstw.
Przedstawione wyniki formalnie dotyczą badanej próby, ale w praktyce jej znaczna
liczebność: zarówno całkowita, jak i w podziale na kategorie, uzasadniały ich interpretację w
odniesieniu do całej populacji przedsiębiorstw krajowych, z przyjętymi ograniczeniami
wynikającymi ze sposobu pobierania próby z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz
kwestionariusza udostępnionego w sieci Internet. Uzyskane dane stanowiły także punkt
wyjścia dla dalszych analiz, formalnie ukierunkowanych na wnioskowanie dla badanej
populacji z zastosowaniem metod statystyki matematycznej (testu istotności różnic dwóch
wskaźników struktury). Uzyskane wyniki zastosowania testu pokrywają się w znacznym
stopniu ze sformułowanymi dotychczas interpretacjami, odnoszącymi się do badanej próby.
Wyniki testów potwierdzają brak istotności różnic dla technologii uznanych jako powszechne
(komputer, Internet). Cechy takie wykazuje także w znacznym stopniu także „sieć
bezprzewodowa”, co potwierdza jej dotychczasową interpretację jako „dążącej do
powszechności”. Generalnie, znacząco większe zróżnicowanie obserwowane jest dla
pozostałych technologii, w szczególności relatywnie nowszych, bardziej zaawansowanych.
Zastosowania te są także znacznie bardziej podatne na wpływ badanych czynników. Zgodnie
z dotychczasowymi interpretacjami, czynnikiem najbardziej różnicującym wyniki jest
wielkość przedsiębiorstwa, pozostałe czynniki „metryczkowe” (miasto/wieś, rodzaj
działalności) charakteryzują się znacznie mniejszym udział zidentyfikowanych istotnych
różnic. Wyniki uzyskane dla czynników „miękkich” potwierdzają ich znaczący wpływ na
zastosowania technologii informacyjnych. Dla czynników: współpraca z przedstawicielami
biznesu, wielkość/skala partnerów współpracujących oraz zasięg geograficzny działalności,
uzyskano brak istotnego zróżnicowania dla technologii powszechnych lub dążących do
powszechności. Dla pozostałych czynników uzyskano potwierdzenie istotności zróżnicowania
wyników dla przeważającej większości pytań o technologie i cele/obszary zastosowań.
Ogółem, dla czynników „miękkich” liczba wyników dotyczących technologii i
celów/obszarów, zakwalifikowanych jako istotne (dla których uzyskano wartości p mniejsze
od przyjętej wartości 0,05), jest większa niż dla czynników: miasto/wieś i rodzaj działalności,
co potwierdza ich znaczący wpływ na zastosowania technologii informacyjnych.
Istotne dopełnienie obrazu uwarunkowań krajowych stanowi zbiór odpowiedzi na
pytania otwarte, które analizowano dla całej badanej próby (wszystkie badane
przedsiębiorstwa). Uzyskane odpowiedzi respondentów wskazują, że przedsiębiorcy
zdecydowanie dostrzegają korzyści z wdrażania technologii, koncentrują się jednak
najczęściej wokół kwestii elementarnych (oszczędność czasu, szybkość operacji, komunikacja
z otoczeniem), a tylko nieliczni respondenci wskazują na bardziej zawansowane aspekty
zastosowań technologii, np. w obszarze zarządzania firmą, utrzymania konkurencyjności.
Wśród zgłaszanych problemów związanych z aktualnie stosowanymi technologiami znaczny
udział mają kwestie techniczne oraz niedobór infrastruktury, a także koszty oraz brak wiedzy
i wymaganych umiejętności.
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Znaczną przeszkodą w rozwoju dalszych wdrożeń technologii jest niemal powszechne
nie dostrzeganie potrzeby w tym zakresie. Te przedsiębiorstwa, które zgłaszają taką potrzebę,
jako bariery najczęściej wymieniają kwestię środków finansowych, koniecznych nie tylko do
wdrożenia technologii, ale także do jej utrzymania i aktualizacji. Na przeszkodzie wdrożeń
stają często czynniki związane ze słabą oceną infrastruktury, m.in. na obszarach wiejskich,
gdzie cechy dostępu do sieci Internet są często oceniane jako słabe. Takie wypowiedzi
wskazywać mogą na pewne zawyżenie wyników uzyskanych dla skategoryzowanych pytań o
technologie, gdzie uzyskana zależność od lokalizacji nie była tak znaczna.
Wiele opinii sformułowanych jest zdecydowanie otwarcie i realistycznie, co wskazywać
może na przydatność wprowadzenia do ankiety zestawu pytań otwartych. W niektórych
opiniach wymieniany jest np. okresowy brak prądu – w takiej sytuacji rzeczywiście trudno
jest opierać działalność firmy na zastosowaniu zaawansowanych technologii informacyjnych.
Wśród barier dostrzegane są także kwestie umiejętności komputerowych, a także konieczność
dostępu do wiedzy eksperckiej z zakresu informatyki, której koszty są oceniane jako wysokie,
zarówno w przypadku korzystania z wiedzy eksperta zewnętrznego jak i zatrudnienia osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami. Taka konieczność dostrzegana jest m.in. z powodu
występujących częstych zmian, na przykład konieczności implementacji kolejnych wersji
oprogramowania, oraz innych uwarunkowań stwarzających potrzebę nadążania za zmianami.
Wiele odpowiedzi i komentarzy interpretować można było jako powiązanie efektów
leżących po stronie przedsiębiorstw oraz otoczenia krajowego, a także ogólnych czynników
związanych z rozwojem, za którym trudno jest nadążyć, zarówno przedsiębiorcom, jak i ich
partnerom oraz klientom. W badaniu ankietowym przedsiębiorstw respondenci mieli
możliwość oceny uwarunkowań krajowych poprzez odpowiedź na pytanie: „Jak ocenia
Pani/Pan uwarunkowania, związanych z otoczeniem krajowym firmy – w kontekście
zastosowań technologii informacyjnych? Wybierz ocenę od 1 do 7 (1 – bardzo źle, 7 – bardzo
dobrze)” dla każdego z wymienionych elementów otoczenia firmy). Otoczenie firmy,
powiązane z zastosowaniami technologii informacyjnych, obejmowało obszar polityki
państwa, infrastruktury technicznej i jej dostępności, legislacji, dostępu do edukacji, ebankowości, e-administracji, a także poziomu informatyzacji bezpośredniego otoczenia
biznesowego: klientów, partnerów.
Odpowiedzi na pytania o ocenę otoczenia krajowego wskazywały, że przedsiębiorcy
najwyżej oceniają rozwój bankowości elektronicznej. Ponad ¾ wszystkich respondentów
przypisało tej kategorii ocenę nie mniejszą niż 5 w siedmiopunktowej skali ocen. Spośród
pozostałych, badanych kategorii, najsłabszą ocenę uzyskała kategoria „polityka państwa”
(Rys. 4). Świadczyć to może o konieczności intensyfikacji działań zmierzających do poprawy
stanu informatyzacji kraju, uwzględniającej w większym stopniu współpracę i dialog z
przedsiębiorcami.
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Rys. 4. Rozkład odpowiedzi na pytania o ocenę otoczenia, które uzyskały najlepsze i najsłabsze oceny
respondentów (dostęp do e-bankowości; ocena polityki państwa).
Źródło: opracowanie własne

Uzyskane wyniki badania ankietowego, w szczególności identyfikacja zależności i
powiązań, czynników sprzyjających rozwojowi oraz go ograniczających, potwierdzają
możliwość ich wykorzystania w modelu analitycznym – jako danych krajowych,
wspomagających rozumienie kontekstu krajowego. Analiza odpowiedzi na pytania zamknięte
dowodzi, że charakter uzyskanych zależności wykazuje wiele podobieństw. Jest to znacznym
ułatwieniem dla wyznaczenia procedur analizy modelu, daje możliwość wykorzystania
kolejnych, tych samych typów analiz, a także wizualizacji wyników w formie wykresów. Co
więcej, zastosowane w opracowaniu danych ankietowych procedury opracowania danych
były również, w znacznym stopniu wykorzystywane w analizie danych międzynarodowych.
Takie podejście doprowadziło do opracowania sekwencji kolejnych kroków gromadzenia i
opracowania danych międzynarodowych oraz krajowych (Rys. 5 i 6). obejmujących również
próbę zestawienia wyników w formie syntetycznej, ułatwiającej wnioskowanie. Dotyczyło to
m.in. wizualizacji wyników dla obliczonych wartości sum punktów procentowych (dla pytań
o technologie oraz dla pytań o cele/obszary) dla poszczególnych kategorii podziału próby,
uzyskane w ten sposób dane dały dodatkową możliwość porównania wyników w formie
syntetycznej, np. dla wartości skrajnych podziału próby (mikro- i duże przedsiębiorstwa,
współpraca TAK/NIE, i in.), lub względem wspólnego poziomu odniesienia,
reprezentowanego np. poprzez wyniki dla wszystkich przedsiębiorstw.
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1. Zestawienie zbioru danych wejściowych:
Dane: Bazy EUROSTAT, dział Information Society (oraz wskaźniki gospodarcze, np. GDP/cap.),
Procedury i raporty wyjściowe, wizualizacje: przegląd zawartości bazy w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych przez
przedsiębiorstwa, wybór zbioru ok. 30 wskaźników możliwie zróżnicowanych tematycznie, o stosunkowo małej liczebności braków danych, w
szczególności , w podziale według wielkości przedsiębiorstwa, zawierający komplet danych dla Polski, zestawienie 4 tabel wartości wskaźników dla
poszczególnych krajów (oraz średniej UE27): dla wszystkich przedsiębiorstw, małych, średnich i dużych,
Kierunki wnioskowania: ocena kompletności i jakości danych.

2. Analiza opisowa, charakterystyka zbioru danych dla regionu:
Dane: tabela wartości wskaźników dla wszystkich przedsiębiorstw oraz dane UE27 w podziale według wielkości, wartość GDP/cap,
Procedury i raporty wyjściowe, wizualizacje: liczności, sumy wartości wskaźników, miary położenia i rozproszenia: średnia arytmetyczna,
mediana, odchylenie standardowe, wariancja, dolny kwartyl, górny kwartyl, rozstęp, wartość minimalna i maksymalna, współczynnik zmienności,
miary asymetrii i koncentracji rozkładu: skośność, kurtoza, wykresy (histogramy, wykresy workowe, wykres słupkowy w podziale według wielkości,
wykres liniowy dla grup krajów),
Kierunki wnioskowania: cechy zmienności poszczególnych wskaźników, rozróżnienie wskaźników relatywnie „starych” i „nowych”,
charakter zmian w podziale według wielkości przedsiębiorstw, powiązanie ze wskaźnikiem ekonomicznym dla wybranych wskaźników oraz dla
wartości sum punktów procentowych wskaźników dla grup krajów.

3. Wyznaczenie pozycji Polski na tle otoczenia regionu, porównanie z GDP/cap.:
Dane: tabela wartości wskaźników dla wszystkich przedsiębiorstw, wartości GDP/cap.,
Procedury i raporty wyjściowe, wizualizacje: porównanie wartości wskaźników dla Polski z miarami wybranych, pozycyjnych statystyk
opisowych (mediana, kwartyle), przykładowe wizualizacje dla wybranych wskaźników,
Kierunki wnioskowania: ocena powtarzalności wyników porównań, wskazanie typowego położenia wartości wskaźników dla Polski
względem miar pozycyjnych dla zbiorowości krajów, określenie liczebności wskaźników reprezentujących typowe położenie oraz pozostałych.

4. Wyznaczenie powiązań pomiędzy wartościami wskaźników dla Polski oraz ich odpowiedników UE27:
Dane: tabela wartości wskaźników dla wszystkich przedsiębiorstw dla Polski oraz średnich UE27,
Procedury i raporty wyjściowe, wizualizacje: analiza regresji, wykres rozproszenia punktów: wartości wskaźników dla kraju vs
odpowiedniki dla regionu, reprezentowane przez średnią UE27, obliczenie parametrów zależności regresyjnej,
Kierunki wnioskowania: charakter zależności pomiędzy zmiennymi, ewentualnie interpretacja punktów odstających.

5. Analiza struktury danych w podziale według wielkości przedsiębiorstw:
Dane: tabela wartości wskaźników dla wszystkich przedsiębiorstw oraz dane UE27 w podziale według wielkości,
Procedury i raporty wyjściowe, wizualizacje: zestawienie danych dla Polski oraz dla UE27 w podziale według wielkości przedsiębiorstw,
przegląd charakteru zmienności (zgodność relacji większości/mniejszości dla wartości wskaźników reprezentujących małe, średnie, duże
przedsiębiorstwa), wybrane wykresy słupkowe dla wskaźników realtywnie „starych” i „nowych”,
Kierunki wnioskowania: ocena zgodności struktury danych dla Polski oraz dla UE27 w podziale według wielkości przedsiębiorstw.

6. Zestawienie informacji syntetycznej:
Dane: wyniki/wykresy uzyskane w kolejnych krokach 1 – 5,
Procedury i raporty wyjściowe, wizualizacje: Zestawienie wybranych, kluczowych wyników w formie informacji syntetycznej: ilustracja
typowej pozycji Polski, jej częściowe wyjaśnienie poprzez powiązanie z GDP/cap., syntetyczne wyniki dla grup krajów (sumy punktów procentowych),
wykres rozproszenia ilustrujący powiązanie wskaźników dla Polski z ich odpowiednikami dla regionu, ilustracja podobieństwa struktury danych w
podziale według wielkości przedsiębiorstw,
Kierunki wnioskowania: próba syntetycznego wnioskowania na podstawie wykresów/wizualizacji (różnice pomiędzy wynikami dla Polski a
wynikami regionu, ich częściowe wyjaśnienie, podobieństwa struktury danych potwierdzające zgodność cech rozwoju).

Rys. 5. Model analityczny - kolejne kroki opracowania danych międzynarodowych. Źródło: opracowanie własne
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1.

Weryfikacja danych wejściowych:

Dane: Tabela danych wejściowych – wyników badania ankietowego; wiersze tabeli – kolejne wypełniane ankiety, kolumny – kolejne
pytania (dane przedsiębiorstw, technologie, cele/obszary),
Procedury i raporty wyjściowe, wizualizacje: przygotowanie danych (przegląd i weryfikacja zbioru tabeli, zawierającej wyniki badania
ankietowego, czyszczenie, braki danych),
Kierunki wnioskowania: ocena kompletności i jakości danych.

2. Charakterystyka próby:
Dane: odpowiedzi na pytania dotyczące danych „metryczkowych” badanych przedsiębiorstw,
Procedury i raporty wyjściowe, wizualizacje: analiza tablic kontyngencji, tabele liczności dla danych „metryczkowych” przedsiębiorstw,
wykresy kołowe, rozkłady,
Kierunki wnioskowania: struktura badanej próby, ocena „pokrycia” poszczególnych badanych cech przez próbę (np. miasto/wieś).

3. Analiza odpowiedzi na pytania o technologie oraz cele/obszary dla wszystkich przedsiębiorstw:
Dane: odpowiedzi (TAK, NIE, NIE WIEM) dla wszystkich przedsiębiorstw,
Procedury i raporty wyjściowe, wizualizacje: analiza tablic kontyngencji, tabele liczności dla technologii oraz celów/obszarów, wykresy
kołowe dla kolejnych technologii oraz celów/obszarów zastosowań,
Kierunki wnioskowania: ogólna ocena poziomu zastosowań technologii informacyjnych oraz celów/obszarów zastosowań, wskazanie
technologii oraz celów/obszarów powszechnych oraz zbliżających się do powszechności, a także tych, których zastosowanie utrzymuje się na niskim
poziomie.

4. Analiza odpowiedzi na pytania o technologie oraz cele/obszary (odpowiedzi TAK) dla kolejnych czynników, w podziale na kategorie:
Dane: dane dot. odpowiedzi dla wszystkich badanych przedsiębiorstw oraz w podziałach według przyjętych kategorii,
Procedury i raporty wyjściowe, wizualizacje: analiza rozkładów udziału odpowiedzi TAK w podziale według kategorii, obliczenie wartości
sum punktów procentowych), wybrane wykresy/wizualizacje (wykresy 2W: kołowe, słupkowe, radarowe, i.in.),
Kierunki wnioskowania: określenie wpływu poszczególnych czynników na poziom odpowiedzi TAK dotyczący technologii oraz
celów/obszarów.

5. Analiza odpowiedzi dla kategorii skrajnych:
Dane: dane dot. odpowiedzi dla przyjętych kategorii skrajnych,
Procedury i raporty wyjściowe, wizualizacje: zestawienie danych liczbowych, wykres słupkowy dla kategorii skrajnych (min/max.),
Badanie istotności różnic dla kategorii skrajnych, test wskaźnika struktury (proporcji odpowiedzi TAK), wykresy rozrzutu oraz, zestawienie wartości
sum punktów procentowych dla kategorii skrajnych,
Kierunki wnioskowania: Porównanie skali wpływu poszczególnych czynników oddziaływujących na zastosowania technologii
informacyjnych.

6. Analiza pytań o ocenę otoczenia oraz pytań otwartych:
Dane odpowiedzi na pytania o ocenę oraz na pytania otwarte,
Procedury i raporty wyjściowe, wizualizacje: zestawienie wyników odpowiedzi na pyt. o ocenę, statystyki opisowe, kategoryzacja
odpowiedzi, wizualizacje – wykresy słupkowe liczności odpowiedzi na kolejne pytania, zestawienie wybranych treści odpowiedzi w formie chmury
słów oraz listy wyrażeń,
Kierunki wnioskowania: wskazania najważniejszych korzyści oraz problemów i potrzeb powiązanych z zastosowaniami technologii.

7. Zestawienie informacji syntetycznej:
Dane: wyniki/wykresy uzyskane w kolejnych krokach 1 – 6,
Procedury i raporty wyjściowe, wizualizacje: Zestawienie wybranych, kluczowych wyników w formie informacji syntetycznej: ilustracja
wartości wskaźników (% TAK) dla kolejnych badanych czynników (wielkość przedsiębiorstwa, lokalizacja, zasięg geograficzny, współpraca) dla
przyjętych kategorii podziału, a także dla skrajnych kategorii, wykres sum punktów procentowych dla kategorii skrajnych, zestawienie liczności
wybranych odpowiedzi na pytania otwarte, fragment chmury słów,
Kierunki wnioskowania: próba syntetycznego wnioskowania na podstawie wykresów/wizualizacji w zakresie uwarunkowań krajowych
sprzyjających rozwojowi oraz go ograniczających.

Rys. 6. Model analityczny - kolejne kroki opracowania danych krajowych (badanie ankietowe). Źródło: opracowanie własne
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Zgodnie z przyjętą strukturą logiczną modelu, zgromadzone dane oraz procedury ich
opracowania stanowiły zawartość Bazy Zasobów, będącej kluczowym elementem modelu
analitycznego. Koncepcja modelu obejmowała także inne, wspomagające moduły
funkcjonalne (moduł we/wy, moduł aplikacyjny), dla których potwierdzono możliwość ich
realizacji z wykorzystaniem standardowych funkcjonalności oprogramowania statystycznego,
m.in. makr dostępnych w środowisku arkusza kalkulacyjnego Excel.

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania ukierunkowane były na ocenę wykorzystania ICT w
przedsiębiorstwach w Polsce na tle krajów regionu oraz poszerzenie wiedzy na temat
uwarunkowań krajowych w tym obszarze, w szczególności w aspekcie czynników
oddziaływujących na zachodzące procesy rozwoju. Zainteresowanie wybranym obszarem
badawczym – wykorzystywaniem technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach
wynikało m.in. ze szczególnego znaczenia aspektów ekonomicznych w rozwoju
społeczeństwa i roli przedsiębiorstw wyznaczonej w tych procesach. Obszar ten powiązany
jest ściśle z wieloaspektową i złożoną tematyką rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Przeprowadzona analiza danych międzynarodowych potwierdziła zależność zastosowań
ICT od czynników ekonomicznych kraju oraz wielkości przedsiębiorstwa. Wyniki
potwierdzają adekwatność poziomu zastosowań technologii informacyjnych w Polsce do
statusu ekonomicznego kraju. Silną zależność wyników od wielkości przedsiębiorstwa
potwierdziło również badanie krajowe, co wydaje się mieć istotne znaczenie dla
formułowania oceny, ze względu na znaczny udział mikro- przedsiębiorstw w strukturze
gospodarki.
Badanie ankietowe o zasięgu krajowym, które pozwoliło na rozszerzenie zakresu badań o
mikroprzedsiębiorstwa, potwierdziło że czynnikiem najbardziej różnicującym poziom
zastosowań jest wielkość przedsiębiorstwa, widoczny jest jednak również istotny wpływ
innych cech przedsiębiorstw, m.in. „miękkich”, środowiskowych, odzwierciedlających relacje
firm z otoczeniem, np. otwartości na współpracę z przedstawicielami biznesu, geograficznego
zasięgu działania, skali podmiotów współpracujących. Przedsiębiorcy dostrzegają liczne
korzyści z wdrożeń ICT, koncentrują się one jednak najczęściej wokół szybkości realizacji
działań z wykorzystaniem technologii, oszczędności czasu, komunikacji, natomiast w
stosunkowo małych stopniu dostrzegają zaawansowane korzyści związane m.in. z
zarządzaniem przedsiębiorstwem, analityką biznesową, utrzymaniem konkurencyjności
rynkowej. Wśród problemów dotyczących stosowanych technologii wymieniane są m.in.
problemy techniczne, niedostatki infrastruktury oraz koszty, związane z utrzymaniem
technologii. Istotną barierą dalszych wdrożeń, poza zgłaszanymi kwestiami finansowymi oraz
kompetencyjnymi, jest przede wszystkim brak dostrzegania takiej potrzeby, zgłaszany przez
znaczną grupę przedsiębiorstw.
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Najważniejsze ograniczenia w zakresie interpretacji uzyskanych wyników leżą przed
wszystkim po stronie gromadzenia danych: dla danych międzynarodowych związane są one z
jakością danych, trudnościami z praktycznym zestawieniem zbioru z akceptowalnym
poziomem braków danych, w szczególności w podziale według wielkości przedsiębiorstwa, w
podziale według innych cech przedsiębiorstw, a także brak lub znaczny niedostatek wyników
dla mikroprzedsiębiorstw. Ograniczenia dla badania krajowego również powiązane są ze
zbiorem gromadzonych danych, obejmującym wyniki ankietowania za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz formularza udostępnionego w sieci Internet. Jako pewne ograniczenie
modelu można również interpretować fakt, że w przyjętej metodyce koncentrowano się na
zbiorze wskaźników i ich cechach „wspólnych” – jako pewnej całości, a znacznie mniejsza
uwaga dotyczyła analizy pojedynczych wskaźników i ich interpretacji.
Uzyskany rezultat rozprawy powinien przyczynić się do lepszego rozumienia przebiegu
procesów związanych z wdrażaniem technologii informacyjnych i ich monitorowaniem na
poziomie regionu Europy, oraz w kraju na tle otoczenia międzynarodowego, a także
uwarunkowań krajowych oddziaływujących na rozwój. Opracowane podejście do kwestii
pomiaru i oceny stanowi jednocześnie próbę dążenia do formułowania konstruktywnej oceny,
ukierunkowanej na wyjaśnianie i wskazującej potencjalne obszary oddziaływania w kierunku
poprawy istniejącego stanu, np. próbę wykorzystania powiązań stopnia wdrażania technologii
z wybranymi cechami środowiskowymi przedsiębiorstw, pogłębienie dialogu ze
środowiskiem przedsiębiorców w zakresie kierunków polityki informatyzacji.
Opracowanie koncepcji modelu analitycznego oraz jej weryfikacja, dokonana na
poziomie teoretycznym – poprzez dobór danych i procedur, stanowiących kluczowe moduły
modelu, prowadzą do rozwiązania sformułowanego problemu badawczego. Przedstawione
wyniki spełniają założone cele rozprawy, stanowiąc jednocześnie pozytywną weryfikację
przyjętej tezy oraz hipotez szczegółowych. Realizacja celów poznawczych obejmuje
wzbogacenie stanu wiedzy w zakresie oceny wykorzystywania technologii informacyjnokomunikacyjnych oraz jego uwarunkowań. Odrębną wartość dodaną stanowi rozwój
metodyki pomiaru, obejmujący próbę wypracowania podejścia uogólnionego zarówno w
zakresie porównań z otoczeniem międzynarodowym jak i badania kontekstu krajowego.
Uzyskane wyniki potwierdzają przydatność zastosowanych metod, syntetyzujących zbiór
wyników, m.in. w zakresie zgodności struktury danych, a także analizy wartości sumy
punktów procentowych, pomimo pewnych ograniczeń wynikających z utraty informacji
szczegółowych. Realizacja celów utylitarnych dotyczy przede wszystkim możliwości
zastosowań opracowanego modelu analitycznego we wszystkich obszarach powiązanych z
wykorzystywaniem technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach, a także innych
aspektów rozwoju społeczeństwa informacyjnego, na etapie monitorowania i stymulowania
rozwoju, a także planowania działań. Wzbogacenie stanu wiedzy pozwala na jej
wykorzystanie w procesach dydaktycznych, oraz w dalszym rozwoju nauki w tym obszarze.
Kierunki dalszych prac obejmują dalsze doskonalenie opracowanej metodyki, a także
rozszerzenie zakresu prac o dalsze aspekty rozwoju, nie objęte bezpośrednio praktyczną
częścią rozprawy, koncentrującą się przede wszystkim na przedsiębiorstwach.
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