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Wstęp

Polskie Towarzystwo Informatyczne z okazji 25 rocznicy powstania poświę
ca kolejny tom problematyce społeczeństwa informacyjnego.

Doceniając zasługi Profesora Tomasza Hofmokla (1936 -  2000) w dziele 
budowy polskiego Internetu i tym samym tworzenia podwalin w sferze budowy spo
łeczeństwa informacyjnego pierwsza część opracowania zawiera reprinty Jego prac z 
połowy lat 90-ych XX wieku. Opracowania te ukazują się za zgodą Pani Profesor 
Magdaleny Hofmokl, za co redaktorzy składają wyrazy podziękowania. Szczupłe 
ramy tomu nie pozawalają na druk innych opracowań Profesora związanych z tą 
problematyką. W trakcie poszukiwań materiałów Jego autorstwa okazało się, że nie
których tekstów nie można już znaleźć. Do nich należy m.in. „Memorandum w 
sprawie stosunku Polski do Społeczeństwa Informatycznego”, opracowane wespół 
z dr Janem K. Frąckowiakiem w 1994 r. Było to prawdopodobnie pierwsze opraco
wanie w kraju poruszające ten temat -  nie istnieje, nawet w przestrzeni internetowej 
nie sposób go znaleźć. W poszukiwaniach tego dokumentu brało udział szereg osób, 
a m.in. dr Maria Baranowska, Borys Czemiejewski, dr Jan K. Frąckowiak, Andrzej 
Gontarz, prof. dr. Magdalena Hofmokl, dr Maciej Kozłowski, Tomasz Kulisiewicz, 
dr inż. Krzysztof Nałęcki, Jacek Niwicki, Tadeusz Rogowski, Andrzej Zienkiewicz 
oraz dr Adam Rutkowski, naczelnik Archiwum Sejmu -  dziękujemy Im za trud i 
wysiłek. Przypominamy przy tej okazji w aneksie nr 2 inny ważny dokument z tego 
okresu czyli raport Bangemanna (wersja ze zbiorów Prof. T. Hofmokla), który był 
stale cytowany przez Profesora. Problem oceny Raportu Bangemanna jest podobny -  
wydany został w 1994 r. w nakładzie 400 egz., prawdopodobnie na zamówienie 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tłumaczenie budzi szereg wątpliwości, ale nikt 
nie potrafi wskazać autorów tłumaczenia. Podobnie nie wiadomo, czy nie istniało 
kilka tłumaczeń tego dokumentu. Raport jest dostępny na stronie internetowej 
http://www.republika.pl/cvberbadacz/raport bangemanna.html oraz na stronie byłe
go KBN http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html. O ile ten dokument jest jeszcze do
stępny w tej formie, to drugi, na który prof. T. Hofmokl powoływał się również czę
sto tj. Raport Przemysłowców ERT -  Europejskiego Okrągłego Stołu (Przez info
strady do przebudowy Europy) z czerwca 1994, jest niedostępny, podobnie jak wspo
mniane powyżej Memorandum.

W roku 2006 ma miejsce 15 rocznica uruchomienia Internetu w Polsce. Przy
pomina o tym dr Maciej Kozłowski, dyrektor NASK, opisując powstanie i rozwój 
Internetu do czego walnie przyczynił się prof. Tomasz Hofmokl. Warto tu podkreślić 
dość charakterystyczny fakt -  otóż Internet w Polsce stworzyli fizycy i astronomo
wie. Ten rozdział otwiera część tomu poświęconą problematyce Internetu, a z kolei 
prof. Ryszard Tadeusiewicz omawia problematykę telemedycyny, z którą wiążemy 
ogromne oczekiwania i nadzieje. Kolejne rozdziały przynoszą informacje o istotnych
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zmianach w wykorzystaniu Internetu w społeczeństwie polskim (dr D.Batorski i ze
spół Instytutu Łączności p. M. Duszaka)

Sporo miejsca poświęcono problematyce społeczeństwa informacyjnego w 
Finlandii. Przedstawiamy analizę zjawiska na podstawie prac dr J. Wierzbołowskie- 
go, wykonanych w Instytucie Łączności konfrontując to z oceną prof. Grzegorza 
Szewczyka, wykładowcy w Wyższej Szkole Zawodowej w Kokkola - Finlandia.

Ostatnia -  4 część tomu zawiera opracowania o problemach związanych z 
wykorzystaniem technik internetowych w życiu i gospodarce. Dr J. Papińska- 
Kacperek z Uniwersytetu Łódzkiego pisze o technologiach internetowych i ich 
wpływie na rozwój społeczeństwa informacyjnego, a dr inż. J. Kosiński z Wyższej 
Szkoły Policji poświęca swój artykuł problemowi powszechnie niechcianemu spa
mowi. Z kolei A. Sierpowska dokonuje porównań zastosowania Internetu w sektorze 
public relations, a następnie dr R. Dygas przedstawia wizję najnowszych rozwiązań 
portali internetowych.

Mając na względzie obszerne przedstawienie zjawiska w tomie zamieszczono 
aneks autorstwa dr Dominika Batorskiego. Jest to 7 rozdział z opracowania „Diagno
za Społeczna 2005”. Profesorowi Januszowi Czapińskiemu i Autorowi składamy 
podziękowania za zgodę na druk tego rozdziału w niniejszym tomie.

Redaktorzy
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CZĘŚĆ 1

PROFESOR 
TOMASZ HOFMOKL





ROZDZIAŁ I

WIZJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO 
W RAPORCIE BANGEMANNA. WPŁYW INFOSTRADY 

NA SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKĘ*

Tomasz HOFMOKL 

Wstęp

Świat nasz wkroczył w nową fazę rozwoju i przemiany.1

"Rewolucja cyfrowa", wywołana niezwykłym rozwojem technologii 
inform acji i komunikacji, zmienia organizacją przedsiębiorstw i instytucji. 
Przyspieszy ona integrację rynków światowych; zmieni sposób naszego życia i 
pracy.

Budując "Autostrady Informatyczne" czyli Infostrady, otworzymy wrota przed  
społeczeństwem bogatym w informacje, w którym każdy jego członek uzyska 
dostęp do takiej informacji, jakiej zechce, kiedy zechce gdzie zechce, oraz w 
żądanej postaci.

Nowe infrastruktury wywierać będą wpływ w pewnym sensie bardziej 
jeszcze  dram atyczny niż stare infrastruktury fizyczne, zw iązane z drogami 
żelaznymi, elektrycznością i telefonami, które napędzały kiedyś cykl wzrostu 
gospodarczego. Istnieją jednak dwie zasadnicze różnice.

• Nowe infrastruktury finansowane będą przez inwestorów prywatnych, z 
opłat wnoszonych przez użytkowników, i nie będą - lub będą tylko w 
nieznacznym zakresie - wymagały dotacji ze środków publicznych.

• Nowe infrastruktury przyczyniać się będą do powstawania rosnącej liczby 
miejsc pracy w m iarę ja k  użytkow nicy nauczą się bardziej 
in tensyw nie z nich korzystać, nie ograniczając się do 
wygenerowania ograniczonej liczby prac krótkoterminowych 
związanych z fazą wstępną.
Można w tym miejscu zrobić trochę dziecinne porównanie. Mamy do 

dyspozycji wsypane do jednego pudła klocki Lego z wielu zestawów. Nie mamy 
ani jednej instrukcji. Co możemy z tego zbudować? Klocki Lego to w moim 
porównaniu nowe rozwiązania techniczne i nowe aplikacje. Możemy więc istotnie

* Opracowanie prof. T. Hofmokla zostało przygotowane na konferencję KBN w Krakowie 
w listopadzie 1996. Ukazuje się w niniejszym tomie jako reprint za zgodą Pani Prof. 
Magdaleny Hofmokl.
1 Tak zaczyna się "Przesłanie od użytkowników przemysłowych" ERT, o którym mowa 
dalej.
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tworzyć wizje społeczeństwa informatycznego2, ale nie mamy żadnej gwarancji, że 
rozwój potoczy się właśnie w przewidywanym kierunku.

Popuśćmy wodze fantazji. Załóżmy na moment, że możliwości techniczne 
( przepływność linii, oprogramowanie , stacje robocze itp. ) są dostępne w 
takim zakresie jaki sobie zamarzymy. Z tych elementów możemy budować wizję 
przyszłego społeczeństwa. Okaże się, że w wielu przedsiębiorstwach nie trzeba w 
ogóle przychodzić z domu do pracy. Wszyscy pracownicy danej instytucji są 
podłączeni do sieci, mogą przekazywać dokumenty, odbywać wideokonferencje, 
podejmować decyzje. Technicznie jest już dziś możliwe - czy byłoby to pożądane? 
Zapewne w jakim ś stopniu tak. W raporcie Bangemanna postawiono cel: 
"Utworzenie pilotażowych ośrodków pracy na odległość w 20 miastach do 
końca roku 1995, zatrudniających co najmniej 20 000 pracowników. Docelowo 
proponujemy, by do roku 1996 2% pracowników umysłowych pracowało w 
systemie na odległość, a do roku 2000 pracą w tym systemie podjęło 10 
milionów pracowników. " Program taki przyniesie niewątpliwie oszczędności ale 
czy nie stworzy nowych problemów socjologicznych?

Już dzisiaj projektuje się rozwój telemedecyny. Czy lekarz musi koniecznie 
oglądać z bliska pacjenta? ( Moim zdaniem tak, ale niektórzy twierdzą, że nie). 
Możemy zostać zdalnie zbadani i uzyskać poradę - poradą może być : "wezwać 
pogotowie" ale może być również : "zażyć aspirynę".

W dziedzinie rozrywki i biznesu trudno zakreślić granice fantazji. Film na 
żądanie, zakupy przez sieć itp., mogą całkowicie zmienić nasz styl życia. Czy 
chcemy tego, to już inna sprawa.

Chciałbym podkreślić, że wszystkie elementy takiej wizji są 
technicznie dostępne i sprawdzone. Czy wszystko co jest możliwe i nawet 
ekonomicznie uzasadnione, zostanie zrealizowane, a jeżeli zostanie to w jakich 
proporcjach? Na to pytanie nie umiemy dziś odpowiedzieć. Możemy być jednak 
pewni, że w rozwoju usług teleinformatycznych, w budowaniu infostrad, w 
tworzeniu społeczeństwa informatycznego kryją się ogromne wyzwania 
cywilizacyjne i ekonomiczne. Już widać, że dziedzina ta stała się dźwignią rozwoju 
gospodarczego. Niestety nie wszyscy to dostrzegają.

Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tytułu mojego wystąpienia. 
Został on zaproponowany przez organizatorów konferencji. W pierwszej chwili 
odniosłem się do niego z pewną rezerwą. Raport pod tytułem "Europa i globalne 
społeczeństwo informatyczne"3 z podtytułem "Rekomendacje dla Rady Europy" 
powstał na zamówienie Rady Europy i został opublikowany z datą 26 maja 1994.4

2 Trwa dyskusja, które określenie społeczeństwo informacyjne czy informatyczne jest 
poprawniejsze. Oba określenia są w użytku , oba mogą mieć nieco inny wydźwięk. W 
niniejszym artykule używam drugiego terminu mając na myśli nie tylko dostęp do 
informacji ale również dostęp do technologii.
3 Angielski tytuł brzmi Europę and the global information society Można tłumaczyć to jako 
Europa i globalne społeczeństwo informacyjne. Ponieważ w wielu publikacjach utarło się 
używać określenia społeczeństwo informatyczne pozostaję przy tym terminie.
4 Na spotkaniu w Brukseli w grudniu 1993, Rada Europy zaproponowała, by zespół 
znanych osobistości przygotował specjalny raport na posiedzenie Rady na wyspie
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Przewodniczącym zespołu ekspertów był Prof. Martin Bangemann i stąd wzięła się 
potoczna nazwa tego raportu.

Moja rezerwa do zaproponowanego tytułu pochodziła stąd, że istnieje wiele 
świeższych materiałów i opracowań, które zajmują się tym zagadnieniem, a 
poza tym od czasu opublikowania raportu upłynął już ponad rok. W dziedzinie 
teleinformatyki rok to prawie wieczność, więc opieranie się na tak "przestarzałym " 
materiale wydawało mi się niecelowe. Po namyśle nie zmodyfikowałem jednak 
tytułu referatu. Uważam bowiem, że Raport Bangemanna jest dziś 
samodzielnie żyjącym pojęciem, określającym pewne podejście do rozwoju 
teleinformatyki i zawierającym rekomendacje dla polityków. Prof. Bangemann sam 
jest znanym politykiem i pełni dziś odpowiedzialną funkcję Komisarza we 
Wspólnocie Europejskiej w Brukseli. Jest to więc opracowanie polityczne 
proponujące pewne polityczne rozwiązania.

Z punktu widzenia podtytułu tego referatu bardziej odpowiedni materiał 
znajdziemy w opracowaniu pod tytułem "Przez infostrady do przebudowy Europy" z 
podtytułem: "Przesłanie od użytkowników przemysłowych"5. Zostało ono
zatwierdzone przez zespół "Okrągłego stołu - ERT". Jest to grono 
najpoważniejszych europejskich przemysłowców. Warto może przytoczyć w 
tym miejscu pełną listę uczestników ERT ze szczególnym uwzględnieniem 
reprezentowanych przez nich firm. Zestawienie to utwierdza nas w 
przekonaniu, że za rozwojem struktur teleinformatycznych w świecie kryję się 
ogromny interes ekonomiczny.

Lista członków ERT (European Round Table, Europejski Okrągły Stół). Czerwiec 
1994.

Jerome Monod 
Lyonnaise des 
Eaux-Dumez

Casimir Ehmrooth 
Kymmene

Antony Pilkington 
Pilkington

Andre Leysen 
Gevaert

Jose Antonio Garrido 
Iberdrola

Lars Ramqvist 
Ericsson

Helmut Maucher 
Nestle

Fritz Gerber 
Hoffmann-La Roche

Edzard Reuter 
Daimler-Benz

Korfu, planowane na 24-25 czerwca 1994. Raport powinien dotyczyć szczegółowych 
zaleceń do rozważenia przez Wspólnotę i Kraje Członkowskie, dotyczących 
infrastruktur w dziedzinie informatyki. Na podstawie takiego raportu Rada zamierzała 
przyjąć program działania określający procedury postępowania oraz niezbędne 
środki.
5 Raport ten przygotowała grupa robocza pod przewodnictwem Cargo de Benedetti. 
Raport został zaakceptowany przez ERT (European Round Table - Europejski Okrągły 
Stół) w czerwcu 1994.
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Giovanni Agnelli Denys Henderson Antoine Riboud
Fiat ICI BSN

Americo Amorim Wolfgang Hilger Manfred Schneider
Amorim Group Hoechst Bayer

Jean-Louis Beffa Daniel Janssen Patrick Sheehv
Saint-Gobain Solvay B.A.T Industries

Marcus Bierich Jak Kamhi David Simon
Robert Bosch Profilo Holding British Petroleum

Yves Boel Heinz Kriwet Poul Svanholm
Sofina Thyssen Carlsberg

Bertrand Collomb Luis Magana Morris Tabaksblat
Lafarge Coppee CEPSA Unilever

Francois Comelis Brian Moffat Serge Tchuruk
Petrofina British Steel Total

Gerhard Cromme Harald Norvik Jan Timmer
Fried.Krupp Statoil Philips

Etienne Davignon Theodore Marco Tronchetti
Ste Generale Papalexopoulos Provera
de Belgique Titan Cement Pirelli

Carlo De Benedetti Heinrich von Pierer Candido Velazquez
Olivetti Siemens Telefonica

Istnieje stary ża rt: jeżeli widzisz bankiera szwajcarskiego skaczącego przez 
okno, nie wahaj się skacz za nim. Powiedzenie to można odnieść do wielu nazwisk a 
raczej firm z przytoczonej listy. Oni wiedzą co robią. Nie tylko piszą, ale również 
produkują.

Warto w tym miejscu przytoczyć zdanie Andy Groves'a, prezesa firmy Intel, 
wypowiedziane w Genewie na targach Telcom'95, na początku października 
bieżącego roku6 : "Już w 1997 roku liczba sprzedawanych rocznie komputerów 
PC zrówna się z liczbą sprzedanych telewizorów. W rok później sprzedaż 
komputerów osobistych będzie większa o około 20 min Za kilka lat wszystkie 
one będą podłączone do jednej globalnej sieci komputerowej".
Jest to oczywiście tylko wizja, może nawet pobożne życzenie prezesa potężnej firmy, 
ale mam wewnętrzne przekonanie, że jest to proroctwo oparte o bardzo solidne 
podstawy. Przyjmijmy jako robocze założenie, że tak się stanie. Oznacza to, że za

6 Michał Szafrański, Korespondencja z Genewy Computerworld nr 37(1995) 
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kilka lat komputer podłączony do sieci stanie się wyposażeniem standardowym 
mieszkania w krajach, które będą w grupie tych, mających dostęp do informacji. 
Podział bowiem na biednych i bogatych może być wtórny wobec podziału na 
"wiedzących" i niewiedzących". Dostrzegają to politycy i przemysłowcy. W 
raporcie ERT jest bardzo ostro sformułowane ostrzeżenie dla Europy Zachodniej: 
Stwierdzamy z naciskiem, że Europa nie ma wyboru. Unikanie lub opóźnianie 
inwestycji w infrastrukturą informatyczną doprowadzi do następujących 
rezultatów:
o Znacząca utrata konkurencyjności w porównaniu z innymi

krajami wykorzystującymi sieci informatyczne do osiągania lepszej 
efektywności.

o Pogorszenie się deficytu bilansu płatniczego w stosunkach z głównymi
partnerami handlowymi. 

o Zdominowanie rynków światowych przez standardy określane w innych
krajach i pozbawienie przez to firm  europejskich przywództwa światowego i 
zysków z niego wynikających, 

o Przeniesienie nowych gałęzi przemysłu, wiedzy, umiejętności, patentów i
miejsc pracy - przyszłego bogactwa narodów - z Europy do Stanów  
Zjednoczonych i krajów Dalekiego Wschodu.

Niebezpieczeństwo nazwane tu po imieniu - utrata zysków i 
konkurencyjności -dostrzeżone jest również w raporcie Bangemanna. Czytamy tam 
we wstępie:
Celem niniejszego raportu je s t przekonanie Unii Europejskiej, iż mechanizm  
rynkowy stanie się siłą  napędową, która zadecyduje o wkroczeniu  w Erę 
Informatyki.
Wynika stąd, że niezbędne jest podjęcie działań na poziomie Unii oraz Krajów 
Członkowskich które przyczynią się do obalenia barier ograniczających 
konkurencyjność Europy;
o wymaga to wspierania klimatu przedsiębiorczości, co umożliwi 

zbudowanie
nowych, dynamicznych działów gospodarki, 

o wymaga to stworzenia wspólnego systemu uregulowań w celu 
wytworzenia
konkurencyjnego, ogólnoeuropejskiego rynku usług informatycznych, 

o NIE wymaga to większych wydatków publicznych, pomocy finansowej, 
subsydiów,
ręcznego sterowania, ani też protekcjonizmu.

Europa boi się, że będzie coraz bardziej traciła na konkurencyjności w 
stosunku do Stanów Zjednoczonych i krajów Dalekiego Wschodu a przede 
wszystkim Japonii. Przyjrzyjmy się więc jak do tego zagadnienia odnoszą się 
Amerykanie.

Biblią informacji na ten temat jest wydawnictwo Information 
Infrastructure Sourcebook". Na prawie 1000 stronach druku znajdujemy tam 
wszystkie dotychczas wydane dokumenty oficjalne rządu amerykańskiego oraz 
bardzo wiele opracowań powstałych w środowiskach przemysłowych i
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akademickich. Wszystkie dokumenty zajmują się jednym zagadnieniem: jak 
wykorzystać nowe technologie informatyczne dla rozwoju cywilizacyjnego i 
ekonomicznego. Świadomość ważności tego zagadnienia datuje się już od 
początku lat osiemdziesiątych. National High - Performance Computing Program 
(HPCC) powstał w roku 19917. Program ten miał na celu "...rozciągnąć 
przodownictwo US na te technologie i zastosować je  w dziedzinach mających 
głęboki wpływ na losy Amerykanów".

Piętnastego września 1993 został opublikowany dokument "The National 
Information lnfrastructure Agenda for Action" stanowiący polityczny program 
działania dla Stanów Zjednoczonych w zakresie rozwoju struktury 
teleinformatycznej. Program ten znany jest pod skrótem Nil. Zwróćmy uwagę na 
daty. Dokumenty europejskie pojawiają się ze znacznym opóźnieniem w stosunku 
do dokumentów amerykańskich, nie mówiąc już o opóźnieniach w rzeczywistym 
działaniu.

Ostrzeżenia i opinie zawarte w raportach i opracowaniach nie pozostały bez 
echa przynajmniej w sferze działań politycznych. Dowodem na to, że w Europie (i 
nie tylko w Europie) przynajmniej werbalnie w pełni docenia się konieczność 
włączenia się do prac nad budową globalnej struktury informatycznej, są 
postanowienia, które zapadły 26 lutego 1995 na dwudniowym szczycie przywódców 
grupy G7 w Brukseli. Przedstawiciele siedmiu najbardziej uprzemysłowionych 
państw świata, uczestniczący w szczycie, przyjęli 11 pilotażowych projektów. 
Każdego z członków G7 zobowiązano do rozpoczęcia realizacji przynajmniej 
jednego z nich przed kolejnym szczytem "Siódemki".
Globalne Archiwum - baza danych o projektach związanych z Globalną 
Infrastrukturą Informacyjną.
Globalna Współpraca Międzysystemowa - projekt powiązania wybranych 
sieci.
Szkolenie i Edukacja - projekt obejmujący głównie nauczanie języków. 
Elektroniczne Biblioteki - wybrane programy dostępne w sieciach 
publicznych.
Elektroniczne Muzea i Galerie - poszerzanie cyfrowych archiwów dzieł 
sztuki.
Monitoring Środowiska Naturalnego - plan powiązania banków 
danych o środowisku naturalnym.
Ostrzeganie przed Katastrofami - projekt utworzenia globalnej sieci 
informacyjnej o katastrofach w celu ich zapobiegania.
Opieka Zdrowotna - multimedialny program informacyjny i 
rozwiązywanie problemów zdrowotnych lokalnych społeczności.
Rządowy Bank Danych - program wspomagania elektronicznego przesyłu danych 
w przemyśle handlu i administracji rządowej.
Rynek Małych i Średnich Przedsiębiorstw - rozwijanie otwartego systemu 
wymiany informacji w sferze średnich i małych firm.
System Informacji Morskiej - program ochrony środowiska, produkcji i

7 Ustawa 102-194, High Performance Computing Act, zaproponowany przez Senatora Gore
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logistyki morskiej.
Troskę o stworzenie warunków, które umożliwiłyby krajom Europy 

wejście do informacyjnej społeczności, przejawia zresztą nie tylko "Siódemka". Z 
inicjatywy Komisji Europejskiej powołane zostały np. dwie grupy eksperckie: 
Forum Społeczeństwa Informatycznego i Grupa High Level, złożone z 
przedstawicieli administracji, przemysłu, handlu i oświaty, które mają zająć się 
przygotowaniem Unii Europejskiej do wprowadzenia infostrady.

Trudno zliczyć wszystkie opracowania i inicjatywy wiążące się z 
tematem budowy globalnego społeczeństwa informatycznego. Świadczą one o tym, 
że problem jest dostrzegany zarówno z punktu widzenia politycznego, jak i 
handlowego. Bez trudu można się więc zgodzić z wielokrotnie powtarzanym 
zdaniem zaczerpniętym z raportu ERT:

"Infostrady zmienią społeczeństwo w większym stopniu, niż kiedyś uczyniło to 
wprowadzenie kolei żelaznych, elektryczności i telefonu".

Kto na tym skorzysta?

W raporcie Bangemanna znajdujemy bardzo wyraźne stwierdzenie:
Społeczeństwa, które pierwsze wkroczą w erą informatyki, zbiorą 

największe profity. Wytyczą szlaki, po których podążać będą następni. Natomiast 
kraje, które zwlekają, lub stosują rozwiązania połowiczne, mogą ju ż  w ciągu 
najbliższej dekady stanąć wobec dramatycznego spadku inwestycji i liczby miejsc 
pracy.

Być może zamieszczone cytaty są nieco przesadzone, być może autorzy 
raportów, z których zostały zaczerpnięte celowo przejaskrawiali pewne zagadnienia, 
aby tym bardziej je uwypuklić. Nawet jeżeli tak jest, to należy jednak z całą 
powagą odnieść się do tez zawartych w wymienionych raportach. Warto więc 
rozwinąć cytowane tezy, aby przytoczone stwierdzenia nie było tylko pięknie 
brzmiącymi hasłami.

Bardzo ogólnie możemy powiedzieć, że każda grupa społeczna lub 
zawodowa może spodziewać się korzyści z rozwoju infostrad:
• obywatele i konsumenci: Bardziej "ludzkiego" społeczeństwa 

europejskiego, z wyższym poziomem życia i większym wyborem dostępnych 
usług i rozrywek.

• menedżerowie: Nowych obszarów dla twórczej działalności, w miarę
pojawiania się
nowych produktów i usług, niezbędnych dla społeczeństwa 
informatycznego.

• regiony geograficzne: Nowych perspektyw dla wyrażania swoich tradycji 
kulturowych,
zmniejszenia swego oddalenia.

• rządy i administracja: Sprawniejszych, bardziej przejrzystych i
reaktywnych usług
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publicznych, z bliższym dostępem do obywateli, niższym kosztem.
• biznes, oraz drobne i średnie przedsiębiorstwa: Sprawniejszego zarządzania i 

organizacji,
dostępu do programów kształceniowych i innych rodzajów usług, łatwiejszego 
dostępu do
baz danych klientów i dostawców, a przez to - zwiększenia konkurencyjności.

• europejscy operatorzy telekomunikacyjni: Możliwości znacznego 
rozszerzenia nowej
gamy usług o dużej wartości dodanej.

• dostawcy aparatury i oprogramowania; przemysł komputerowy i 
elektroniczny:
nowych, szybko rozwijających się rynków dla swych produktów, w kraju i za 
granicami.

Omówmy po kolei praktyczne korzyści dla poszczególnych grup 
użytkowników:

Obywatele i konsumenci

W Raporcie Bangemanna jako korzyść dla obywatela i konsumenta widzi się 
przede wszystkim dostęp do rozrywki. W Europie, podobnie ja k  w Stanach 
Zjednoczonych, masowy rynek konsum enta  m oże okazać się jed n ym  z 
głów nych czynników  decydujących o powstawaniu społeczeństwa 
informatycznego. Doświadczenia amerykańskie wykazują przy tym, że rozwój 
tego rynku napotyka szereg przeszkód i niepewności.

Początkowe koszta nowych usług rozrywkowych dostarczanych na 
zasadzie "płacisz za to, co widzisz" oraz niezbędnej aparatury, a także koszta 
doprowadzenia do domu klienta połączeń z włókien optycznych, są bardzo 
wysokie. Wynika stąd, że szeroki rynek konsumenta rozwinie się łatwiej, jeżeli 
usługi o charakterze rozrywkowym stanowić będą tylko część szerszego pakietu 
usług. Pakiet taki mógłby zawierać dostęp do różnorakich informacji, program y 
kulturalne, sprawozdania sportowe, a także telemarketing i telezakupy. 
Usługi "płacisz za to, co widzisz" oraz reklamy i ogłoszenia stanowić będą 
niezbędną podstawę dochodów sieci. W fazie wstępnej można też w pewnym  
zakresie wykorzystać dla rynku konsumentów istniejącą infrastrukturę  
związaną z siecią telefoniczną i satelitarną.

W chwili obecnej rynek taki w Europie znajduje się w fazie  
embrionalnej, i zapewne będzie rósł wolniej niż w Stanach Zjednoczonych. Tam 
60% gospodarstw domowych podłączonych je s t do sieci telewizji kablowej, 
które mogą również przekazywać tekst i zestawy danych. W Europie 
odpowiednia liczba wynosi 25%, a różnice pomiędzy krajami są znaczne - od 92% 
>v Belgii do l-2%o w Grecji.

Ze statystyk wynika także, że w Stanach Zjednoczonych przypada 34 
komputery osobiste przypadają na stu obywateli. W Europie liczba ta wynosi 10 na 
sto, choć na przykład Wielka Brytania zbliża się ju ż  do poziomu amerykańskiego
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(22 na sto.)8
Czy rozwój usług informatycznych może przyczynić się do stworzenia 

"bardziej ludzkiego" społeczeństwa. Nie byłbym tu zbyt wielkim optymistą. 
Moim zdaniem to nie dostęp do nowych form rozrywki może "uczłowieczyć" 
społeczeństwo. Dużą rolę może natomiast odegrać możliwość interaktywnego 
kontaktowania się na duże odległości. Widz korzystający z dzisiejszych programów 
telewizyjnych jest samotny. Słyszy się często skargi, że telewizja zabija życie 
rodzinne. Szerokie rozpowszechnienie się usług sieciowych może stworzyć nowe 
formy kontaktów międzyludzkich. Usługi takie jak zdalne zakupy, dostęp do 
informacji mogą ułatwić codzienne życie. Znacznie istotniejsze jest jednak 
kontaktowanie się ludzi ze sobą. Zalążkiem tego są dzisiejsze listy dyskusyjne, 
poczta elektroniczna, możliwości dyskusji "na żywo". Otwiera to trudne do 
wyobrażenia możliwości kontaktu z innym człowiekiem nie ograniczone barierą 
odległości.

Już dziś w Polsce mamy kilkaset tysięcy użytkowników sieci 
komputerowych.9 Mają oni możliwość kontaktowania się z użytkownikami na 
całym świecie. Niesposób wymienić wszystkich "zastosowań" sieci w kontaktach 
międzyludzkich. Znam jednak zamknięte listy dyskusyjne przyjaciół z całego świata, 
którzy oferują sobie nawzajem gościnę w czasie wakacji nie mówiąc już o listach 
gromadzących zainteresowanych wymianą myśli na jakiś określony temat.

Menedżerowie

Jesteśmy, moim zdaniem w sytuacji ucznia czarnoksiężnika, któremu dano 
czarodziejską pałeczkę, ale jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, jak ją  można 
najlepiej wykorzystać. W czerwcu 1995 roku we Frankfurcie nad Menem 
odbyła się konferencja IŃTEROP'95. Słuchając referatów odnosiło się wrażenie, 
że nowe aplikacje wyprzedzają zdecydowanie zapotrzebowanie na nie. Troską 
twórców oprogramowania jest stworzenie popytu na całkiem nowe produkty. 
Istnieje bowiem naturalna bezwładność psychiczna człowieka, broniąca się przed 
nowościami. Z drugiej strony zbyt częsta zmiana aplikacji powoduje zmiany 
materialne związane nie tylko z kupnem sprzętu i oprogramowania, ale również z 
kosztami szkolenia pracowników.

Jest tu ogromne pole do popisu dla ludzi z fantazją i pomysłami. Nie sposób 
przewidzieć dziś do czego można wykorzystać sieci już jutro.

Regiony geograficzne

Ułatwienia w kontaktach międzyludzkich bez względu na odległości

8 Kursywą zaznaczono cytaty z raportu Bangemanna
9 W końcu października było dołączonych w Polsce do sieci ponad 19000 komputerów. Na 
każdym z nich jest od kilku do kilku tysięcy kont indywidualnych użytkowników. Szacuje 
się liczbę użytkowników końcowych na 150 - 200 tysięcy
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pozwolą kultywować i rozwijać tradycje kulturowe nawet bardzo rozproszonych 
lub małych grup, różniących się tradycjami i kulturą. Przykładem może być 
dyskutowana obecnie nieformalnie w ramach CEENet'u" koncepcja dołączenia 
do internetu szkół mniejszości narodowych w poszczególnych krajach. Na 
przykład liceum z językiem wykładowym litewskim w Polsce mogłoby 
współpracować ze szkołami na Litwie. Podobnie polskie szkoły na Litwie 
mogłyby być w stałym kontakcie ze szkołami w Polsce. Nie trzeba argumentować, 
jak ważne znaczenie miałby codzienny kontakt ze sobą młodzieży z takich szkół.

Nie musi to zresztą dotyczyć mniejszości narodowych. Dzięki sieciom już 
dziś jest możliwa współpraca trans graniczna. Przykładem są szkoły polskie i 
niemieckie po obu stronach Odry. Dzięki łączności sieciowej młodzież po obu 
stronach rzeki - granicy bada czystość wody i wymienia się wynikami. Ma to 
istotne znaczenie dla wyrobienia świadomości, że Odra nie dzieli, ale, że jest rzeką 
płynącą przez region zamieszkały przez Polaków i Niemców.

Rządy i administracja

Wykorzystanie sieci w zakresie administracji publicznej rozwija się z jednej 
strony bardzo szybko, ale z drugiej strony można powiedzieć, że nie nadąża za 
potrzebami. Infostrady dają potencjalną możliwość komunikowania się rządzących 
ze społeczeństwem na niespotykaną dotychczas w świecie nowożytnym skalę. 
Stwarza to nowe możliwości, ale i niesie nowe zagrożenia. Już w tej chwili są 
zespoły w Komitecie Badań Naukowych, które poza regularnymi "normalnymi" 
posiedzeniami w pilnych sprawach podejmują decyzje na podstawie głosowania 
elektronicznego. W ten sposób działa również Rada Użytkowników NASK.

Z drugiej strony obserwujemy jeszcze duże zacofanie w zakresie 
wykorzystania sieci komputerowych w kontroli podatków, rejestrze pojazdów, 
kontroli celnej itp. Postęp w tej dziedzinie wymaga ogromnych nakładów. Należy 
jednak zdawać sobie sprawę, że nakłady te zwracają się bardzo prędko.

Każdy postęp techniczny niesie ze sobą zagrożenia niewłaściwego 
wykorzystania powstających nowych narzędzi. Rozwój sieci teleinformatycznych 
nie jest tu wyjątkiem. Jesteśmy, moim zdaniem, w pierwszej fazie rewolucji 
teleinformatycznej i dlatego w opiniach przeważają bezkrytyczne zachwyty nad 
potencjalnymi możliwościami różnych rozwiązań. Sądzę jednak, że nie należy 
zamykać oczu na całkiem naturalne w tej sytuacji możliwe zagrożenia. Na ogół 
zagrożenia kojarzy się z włamywaniem się do zasobów komputerowych, 
naruszaniem prywatności itp. Takim zagrożeniom można się mniej lub bardziej 
skutecznie przeciwstawiać. Istnieją jednak inne, z których słabo zdajemy sobie 
sprawę. W amerykańskim czasopiśmie Time'0 ukazał się artykuł stawiający 
kontrowersyjną tezę, że zamiast wzmacniać demokrację, postęp techniki 
informatycznej stanowi dla niej śmiertelne zagrożenie. Można z tym się nie

10 Robert, Wright Cyberdemokracja - rządy plebsu przedruk w języku polskim, Gazeta 
Wyborcza z 19 lutego 1995.
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zgadzać, ale sądzę, że warto się przyjrzeć argumentom na poparcie tej tezy.
Politolog James Thurber, autor książki Przebudowa Kongresu określa 

politykę w dobie powszechnej informatyzacji jako „hiperpopulizm". Sieci 
informatyczne umożliwiają w bardzo krótkim czasie tworzenie grup nacisku. 
Technologia informatyczna zrewolucjonizowała formy lobbingu. W cytowanym 
artykule czytamy:

Współczesne metody lobbingu symbolizuje Jack Bonner. Firma Bonner i 
Ska może tego samego dnia wysłać na zamówienie klienta do 100 tys. faksów z 
wyrazami poparcia czy protestu. Prowadząc lobbing, mający wpłynąć na kształt 
konkretnej ustawy, Bonner zaczyna od wyłuskania wahających się kongresmanów. 
Następnie odnajduje w komputerze dane ich okręgów wyborczych i wśród 
wyborców owego parlamentarzysty szuka potencjalnych zwolenników 
forsowanego projektu. W sytuacji kiedy ważą się losy ustawy - powiedzmy, po 
przełomowym przesłuchaniu w komisji - pracownicy Bonnera wydzwaniają do 
wybranych tą metodą ludzi, ( a jeszcze prościej porozumieć się z nimi pocztą 
komputerową) przedstawiają im sytuację w całym je j  dramatyzmie i proponują
ułatwienie bezpośredniego kontaktu z biurami poselskim i................  Firma
Bonnera liczy sobie od 350 do 500 dolarów od „zorganizowanego" 
przezeń telefonu wyborcy.

Można by powiedzieć, że nic w tym zdrożnego, przekonano przecież 
wyborców. Nie przekonano jednak społeczeństwa, a tylko wyselekcjonowaną 
grupę. Pozostali wyborcy mogą w większości mieć odmienny pogląd niż lansowany 
przez małą grupę, ale ich przedstawiciel może ulec zmasowanemu naciskowi 
mniejszości.

Przed szeroko pojętą administracją publiczną stoi bardzo poważne 
zadanie, z którego nie może być zwolniona. Jest to zadanie modyfikacji 
przepisów prawnych w dziedzinie teleinformatyki tak, aby nie stanowiły hamulca 
rozwoju. Sądzę, że w tej dziedzinie jesteśmy w Polsce szczególnie zapóźnieni, 
chociaż sytuacja na świecie nie wygląda wcale dobrze. Prawo nie nadąża za 
rozwojem technologii. Zagadnieniu temu należałoby poświęcić odrębny referat.

Biznes

Postęp technologiczny, umożliwiający powstawanie potężnych sieci 
informatycznych, współgra z czynnikami ekonomicznymi i społecznymi, 
przy czym oddziaływanie to ma zarówno efekty korzystne jak i 
niekorzystne. To współgranie wielu sił stwarza radykalnie odmienne 
możliwości niż te, które oferuje normalny przepływ zmian technologicznych i 
społecznych. Tworzący się nowy rynek nie pociąga za sobą jedynie nowych 
dóbr i nowych usług, lecz całościową reorganizację naszego sposobu życia i 
pracy.11

11 Przez infostrady do przebudowy Europy, Przesłanie od użytkowników przemysłowych. 
Czerwiec 1994
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Głównymi motorami zmian są:
• Dokonywana na skalę światową deregulacja sektora 

telekomunikacyjnego oraz
prywatyzacja operatorów telefonii publicznej.

• Intensyw ny proces zaw ierania nowych porozum ień i umów w USA, w 
miarę jak
integrujące się działy przemysłu komunikacyjnego, komputerowego i środków 
przekazu
zabiegają o swojąpozycję na nowym rynku infostrad.

• Postęp technologiczny w dziedzinie digitalizacji i technik kompresji 
cyfrowej.
• Nasilające się tempo konkurencji globalnej. Dziś wielkie 

przedsiębiorstwa muszą
jednocześnie działać na skalę światową i decentralizować się, aby uzyskać 
elastyczność na
poziomie lokalnym. Wynika stąd zapotrzebowanie na uniwersalny i
natychmiastowy system
komunikacji.

• Poważne skutki niedawnej recesji, która zaostrzyła występujący od dawna w 
Europie
problem bezrobocia.

• Spodziewany pozytywny zwrot w handlu światowym, wywołany 
udanym zakończeniem Rundy Urugwajskiej (negocjacje w sprawie GATT)

• Przesunięcie małych przedsiębiorstw w stronę centrum sceny 
gospodarczej, ze
względu na szybkość reakcji i duch innowacji, wymagane na nowo 
powstającym rynku.

Operatorzy telekomunikacyjni

Operatorzy telekomunikacyjni w Europie a i w większości krajów 
świata stoją przed poważnym wyzwaniem. Istnieją dość silnie zakorzenione nawyki 
monopolistyczne, stałym Tradycyjnie w wielu krajach telekomunikacja była 
monopolem. Rozwijała się przy popycie na podstawowe usługi. Zaawansowane 
usługi teleinformatyczne były znikomym, pod względem finansowym, marginesem 
działań. Nie sprzyjało to szybkiemu rozwojowi. W Europie dopiero najbliższe lata 
mają przynieść zniesienie monopolu na te usługi. Ma to wpływ na poziom cen i 
stanowi przeszkodę w utworzeniu szybkiej sieci szkieletowej.

W Europie powstała inicjatywa budowy szkieletowej sieci o przepływności 
34 Mb/s - projekt EuroCAIRN12. Celem projektu EuroCAIRN jest działanie na 
rzecz polepszenia stanu europejskich sieci komputerowych a w szczególności

12 European Co-operation for Academic and Industrial Research Networking, Eureka 
Project EU1061.
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rozważenie możliwości zbudowania sieci szkieletowej o przepływności 34 Mb/s. 
Okazało się, że stworzenie takiej sieci napotyka na poważne trudności i to 
bynajmniej nie natury technicznej. Analiza istniejących zasobów wykazała, że na 
głównych kierunkach łącza są zajęte tylko w 5%. Przeszkodą są ceny kanałów 
cyfrowych. Tylko w czterech krajach (, Hiszpania, Holandia Szwecja, Szwajcaria) 
można uzyskać takie kanały i to dla szkieletu dla potrzeb nauki po cenie 
znacznie niższej niż wynikałoby to z liniowego wzrostu ceny z przepływnością.

W Polsce dzięki współpracy NASKu z POLPAKiem rysuje się możliwość 
eksperymentalnego zestawienia eksperymentalnej sieci ATM między Warszawą, 
Gdańskiem i Łodzią

Dostawcy aparatury I oprogramowania; przemysł komputerowy i 
elektroniczny

W tej dziedzinie korzyści wynikające z budowy infostrad mogą być 
ogromne. Jest truizmem przypominanie, że rozwijający się rynek usług 
teleinformatycznych wymaga sprzętu i oprogramowania. Dokładniejsze 
omówienie tego zagadnienia wykracza poza ramy tego wystąpienia. Uważny 
obserwator tego rynku zauważa jego rosnące znaczenie w gospodarce krajowej.

Co zrobiono ?

Uważam, że zrobiono w Polsce już bardzo dużo budując zręby niezbędnej 
infrastruktury, która pozwala myśleć realnie o budowie globalnego społeczeństwa 
informatycznego. Oczywiście z punktu widzenia potrzeb jest to zawsze i ciągle za 
mało. Zebrane poniżej fakty zdają się świadczyć, że coś w tej materii się dzieje. 
Trudno oceniać ich wagę, pokaże to dopiero przyszłość.
Modernizacja sieci telekomunikacyjnej w Polsce.

W wywiadzie z Ministrem Łączności, Profesorem Andrzejem Zielińskim, 
zamieszczonym w miesięczniku Świat Telekomunikacji13, znajdujemy zdanie 
potwierdzone przez Pana Ministra: Strategia rozwoju polskiej telekomunikacji 
dotychczas dawała zdecydowane pierwszeństwo tzw. górnym piętrom sieci, a więc 
łączności międzynarodowej i krajowej. Dzięki poczynionym już inwestycjom stało 
się możliwe stworzenie podstawowej sieci szkieletowej w Polsce dla Naukowej i 
Akademickiej Sieci Komputerowej NASK w oparciu o łącza o przepustowości 2 
Mbps.

Powołanie Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki.
Rada ta odbyła swoje pierwsze posiedzenie 12 wrześniu 1995. Na posiedzeniu 
tym Przewodniczący Rady Janusz Maszkiewicz stwierdził : "Nasze zadanie 
rozumiemy jako przybliżanie i objaśnianie rzeczy skomplikowanych ze 
wskazaniem na alternatywne rozwiązania i ich możliwe do przewidzenia skutki.

13 Rozmowa z Ministrem Łączności Profesorem Andrzejem Zielińskim Czas, w którym 
decyduje się bardzo wiele; Świat Telekomunikacji Nr 1, wrzesień 1994, str 8.
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Oczywiście, ostateczne decyzje będą należały do Rządu, ale mam nadzieją, że 
będą one podejmowane z lepszym rozeznaniem tej - nie ukrywamy, że dość 
złożonej - dziedziny, jaką jest teleinformatyka". Możną żywić nadzieję, że Rada 
będzie odgrywać rolę stymulującą w rozwoju polskiej infostrady dla całego 
społeczeństwa. Czy nadzieje są uzasadnione, przekonamy się w przyszłości.

• Realizacja Polityki Komitetu Badań Naukowych promującej
powstanie sieci komputerowych jako narzędzia dla środowiska
naukowego i akademickiego.

• Powołanie w grudniu 1993 Jednostki Badawczo Rozwojowej Naukowa i
Akademicka Sieć Komputerowa NASK. Jednostka ta ma za zadanie
utrzymanie i rozwój sieci szkieletowej łączącej ośrodki akademickie w kraju i 
zapewnienie im łączności z całym światem.

• Stymulowanie powstawania Porozumień Środowiskowych w 
poszczególnych
ośrodkach naukowych i akademickich w kraju oraz finansowanie w tych 
ośrodkach
budowy miejskich sieci komputerowych (MAN) powiązanych z
instalowaniem
Komputerów Dużej Mocy.

• Powołanie przy Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych Zespołu do 
spraw
Infrastruktury Informatycznej (ZII) mającego na celu wspomaganie 
działalności
Komitetu w zakresie rozwoju struktury informatycznej kraju dla potrzeb nauki.

• Uchwalenie 15 marca 1995 przez Komitet Badań Naukowych dokumentu 
Program
Rozwoju Infrastruktury Informatycznej Dla Polskich Środowisk Naukowych.

• Rozwój sieci fizycznej operatorów obsługujących wydzielone gałęzie 
gospodarcze np. sieć kolejowa KOŁPAK, sieć energetyczna TELEENERGO.

Wymienione przykłady me wyczerpują działań, które można by określić 
jako stanowiące naturalne przygotowanie do powstania w naszym kraju 
społeczeństwa informatycznego.

Wskazują one jednak na to, że idea ta nie jest zawieszona w próżni i że 
zarówno w sensie organizacyjnym jak i technicznym Polska dojrzała do 
podjęcia takiego wyzwania.

Co należy robić ?

W sytuacji naszego kraju pozostaje bardzo wiele do zrobienia. Nie 
możemy ślepo naśladować rozwiązań amerykańskich, bo nas na to po prostu nie 
stać. Sektor prywatny jest moim zdaniem zbyt słaby, aby móc samodzielnie 
sfinansować tak duże przedsięwzięcie. Środków budżetowych również nie 
wystarczy na wszystko. Jak widzieliśmy, nawet najbogatsze kraje świata nie
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zamierzają finansować tego typu projektów wyłącznie ze środków podatników. 
Wydaje się jednak, że można zrobić bardzo dużo. Ośmielam się również postawić 
tezę, że już dzieje się wiele, chociaż są to jeszcze działania rozproszone i nie zawsze 
widoczne.

Można wymienić kilka warunków jakie muszą być spełnione, aby jak 
najlepiej wykorzystać skromne środki jakie stoją do naszej dyspozycji.

• Połączenie wysiłków wszystkich operatorów w celu budowy zrębów 
polskiej infostrady. Działania w tym zakresie są już, jak  starałem się 
to wykazać, podjęte i można mieć nadzieję, że dość szybko będą 
zauważalne wyniki.

• Podjęcie działań legislacyjnych, umożliwiających tworzenie globalnego 
społeczeństwa informatycznego. Wydaje się, że w tej dziedzinie mamy 
bardzo wiele do zrobienia. Prawna ochrona informacji elektronicznej 
jest jeszcze w powijakach. Nie ma uregulowań prawnych, 
pozwalających na elektroniczne postępowanie ofertowe. Płatności 
.dokonywane na poziomie elektronicznym istnieją między bankami ale 
nie doszły jeszcze do poziomu obywatela.

• Stworzenie warunków, które zapobiegałyby powstawaniu monopoli.
• Przyjęcie rozwiązań, które pozwoliłyby na rozwinięcie masowej usługi 

teleinformatycznej, a co za tym idzie - do obniżenia kosztów 
jednostkowych.

Wiele już zostało zrobione w niezależnych działaniach wielu operatorów i 
resortów. Wydaje się jednak, że powinniśmy zrobić jeszcze więcej.
W zakresie działań wewnątrz kraju:

W związku z przewidywanym rozwojem "globalnego 
społeczeństwa informatycznego" i jego znaczeniem dla Polski można 
zaproponować:14
1. Powołanie Zespołu - polskiego odpowiednika Komisji Bangemanna - 

złożonego z wybitnych przedstawicieli nauki i przemysłu. Zespół ten miałby za 
zadanie dokładne przeanalizowanie zaleceń zawartych w 
opublikowanych raportach i ocenę, które z proponowanych zaleceń mają 
znaczenie w sytuacji naszego kraju. Propozycja taka była wysunięta już przed 
rokiem. Niestety, nie spotkała się dotychczas z pozytywnym oddźwiękiem.'

2. Wybranie na podstawie rekomendacji Zespołu grupy zagadnień 
wymagających pilnego rozwiązania i powołanie zespołów roboczych do 
przygotowania szczegółowych rozwiązań.

Przykładem możliwych zagadnień mogą być:
• Zagadnienia legislacyjne dotyczące procedury elektronicznych zapytań 

ofertowych, dostępu do sieci informatycznych przez sieć telewizji 
kablowej, zachowania tajemnicy lekarskiej przy zdalnej konsultacji 
medycznej.

14 J.K. Frąckowiak, T.Hofmokl Memorandum w sprawie stosunku Polski do 
koncepcji "Globalnego społeczeństwa informatycznego" Warszawa, 30 września 1994.
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• Zagadnienia taryfikacji linii.
• Zagadnienia taryfikacji ruchu.
• Zagadnienia bezpieczeństwa w przekazie informacji.

Zagadnienie dopasowania procedur administracyjnych do wymogów 
systemu administracji we Wspólnocie Europejskiej, wykorzystującej w 
zarządzaniu sieć teleinformatyczną.

Zagadnienia tego typu mogą być rozwiązywane w ramach 
odpowiednich projektów zamawianych, sterowanych przez 
właściwy Zespół Koordynacyjny.
3. Stworzenie odpowiednich form prawnych, stymulujących zaangażowanie 

kapitału prywatnego w budowę społeczeństwa informatycznego, w ramach 
polityki proinnowacyjnej państwa.

♦ W zakresie działań zagranicznych
Uważam, że konieczne jest skoordynowane działanie wszystkich resortów i 

organizacji działających w tej dziedzinie na polu międzynarodowym, aby 
doprowadzić Polskę do włączenia w budowany obecnie europejski system 
szybkich sieci szkieletowych. W pierwszym okresie dotyczyć to będzie sieci dla 
potrzeb środowiska akademickiego i naukowego, a w dalszym etapie - globalnej 
infostrady. Konieczne jest tu jak najściślejsze współdziałanie publicznego 
operatora i operatora sieci naukowej i akademickiej.

Nie powinniśmy się ograniczać tylko do przykładów europejskich. Stany 
Zjednoczone prowadzą bardzo intensywne prace w zakresie badania i eksploatacji 
szybkich łączy, zarówno krajowych jak i międzykontynentalnych.

Zakończenie

Raport Bangemanna kończy się następującym stwierdzeniem:
Ze wzglądu na pilność i wagą stojących przed nami zadań, Zespół uważa, że na 
poziom ie  Unii dzia łać pow inna  je d n a  Rada, za jm ująca  sią w szelk im i 
zagadnieniami związanymi z powstawaniem społeczeństwa  
informatycznego. Mając to na uwadze, Kraje Członkowskie mogłyby 
delegować odpowiednich ministrów, po jednym z każdego kraju, do 
reprezentowania ich w Radzie Ministrów na posiedzeniach dotyczących 
społeczeństwa informatycznego. Podobne kroki podjąć winna Komisja 
Europejska. Zespół wzywa do utw orzenia przez Kom isją Rady, z ło żonej z 
wybitnych osobistości we w szystkich dziedzinach, których zagadnienia  
te dotyczą, włączając tu przedstawicieli partnerów społecznych, która 
pracowałaby nad stworzeniem schematu wprowadzania w życie społeczeństwa 
informatycznego, oraz promowała w społeczeństw ie wiedzą o wyzwaniach i 
możliwościach z tym związanych. Rada taka powinna w określonych terminach 
przedstawiać swoje raporty dla instytucji Unii, dotyczące postępu we 
wprowadzaniu w życie zaleceń zawartych w niniejszym Raporcie.
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Sądzę, że wezwanie to skierowane do władz Wspólnoty Europejskiej może 
bez żadnych zmian merytoiycznych być skierowane do Władz RP.
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ROZDZIAŁ II

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ TELEINFORMATYCZNA 
INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Tomasz HOFMOKL, Andrzej ZIENKIEWICZ

Opracowanie dla Pana Premiera Waldemara Pawlaka

Na spotkaniu z Panem Premierem Waldemarem Pawlakiem w dniu 28 lutego 
19941 zostaliśmy poproszeni o opracowanie wniosków wynikających z trzyletniej 
rozbudowy sieci komputerowej w Polsce dla potrzeb środowiska naukowego i 
akademickiego. Obecnie sieć ta liczy około 35 tysięcy użytkowników w 23 
regionach kraju. Zebrane przy je j budowie doświadczenie daje więc podstawy 
do sformułowania pewnych uogólnień.

Streszczenie:
L W interesie sprawnego zarządzania krajem , rozwoju gospodarki i rozwoju 

cywilizacyjnego Polski konieczne jest utworzenie ogólnokrajowego systemu 
teleinformatycznego , OST. Koncepcja niezależnych sieci oddzielnych dla 
różnych grup użytkowników nie sprawdziła się, jest znacznie kosztowniejsza i 
wbrew pozorom trudniejsza do zabezpieczenia. Omawiamy również 
zagadnienie dla kogo jest sieć i kto ją  ma użytkować.

2. Zapoczątkowanie budowy takiej sieci możliwe jest od zaraz w oparciu o 
istniejące zasoby i zapewnienie podstawowej usługi w przeciągu kilku 
miesięcy.

3. Bazę dla ogólnokrajowego systemu teleinformatycznego powinny stanowić od 
zaraz łącza i urządzenia sieciowe istniejących operatorów, którzy przystąpią do 
wspólnego działania. (TPSA, NASK itd) Nie narusza to suwerenności 
poszczególnych operatorów, którzy pozostają operatorami wirtualnymi 
operującymi na wspólnym szkielecie sieci.

4. Jeżeli uznamy, że budowa ogólnokrajowej sieci teleinformatycznej stanowi dla 
Polski właściwe rozwiązanie wówczas staje się konieczne nadanie temu 
przedsięwzięciu ram organizacyjnych.

Powinno się utworzyć Specjalny Program Rządowy (SPR), którego 
zadaniem powinna być realizacja zadania. Powinien być on prowadzony od 
strony technicznej przez resorty mające w zakresie swojego działania 
odpowiednią kadrę specjalistów i zaczątki potrzebnej infrastruktury . Decyzje 
strategiczne powinny być podejmowane przez zespół użytkowników. Dlatego 
powinien powstać Zespół Koordynacyjny możliwie dobrze reprezentujący 
użytkowników, który będzie nadrzędny w stosunku do wykonawców. 
Specjalnego omówienia wymaga problem finansowania budowy i utrzymania 
sieci. Zagadnienie to rozwijamy nieco bardziej szczegółowo.

1 W oryginalnym tekście napisano 1996 -  W. Pawlak nie był wtedy premierem
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5. Bardzo istotnym problemem jest zdecydowanie kto będzie pełnił rolę 
Operatora Sieci. Problem wbrew pozorom jest bardzo trudny i przedstawiamy 
tylko uwagi na ten temat bez proponowania "najlepszego rozwiązania"

6. Obsługa informatyczna administracji zarówno na szczeblu centralnym jak i 
krajowym powinna możliwie szybko:
♦ Zapewniać możliwie niezniekształcony dwukierunkowy przepływ informacji 
między wszystkimi szczeblami administracji państwowej
♦ Umożliwić uprawnionemu użytkownikowi łatwy dostęp do informacji bez 
konieczności pośredniczenia osób trzecich . Użytkownik musi tylko wiedzieć 
czego szuka , mieć oczywiście uprawnienia dostępu, ale nie powinno się od 
niego wymagać wiedzy, gdzie fizycznie znajduje się informacja
♦ Umożliwić bezpośredni kontakt pomiędzy różnymi szczeblami 

administracji łącznie z możliwością wydawania i przyjmowania poleceń. Wiąże 
się to z systemem autoryzacji podpisu.

♦ Umożliwić pracę wszelkiego rodzaju aplikacji na szczeblu lokalnym i 
ogólnokrajowym. Ważne jest to w szczególności przy automatycznym 
uaktualnianiu baz danych oraz przy obsłudze systemów typu PESEL, 
POLTAX itp

♦ Zapewniać ochronę przesyłanych informacji
♦ Być możliwa do opanowania aby nie stwarzać bariery psychologicznej 

(lub ją  minimalizować) utrudniającej opanowanie nowego narzędzia
♦ Powstawać, o ile możności w oparciu o istniejący dorobek w tej dziedzinie. 

Jest bardzo demobilizujące, jeżeli wprowadzone i działające narzędzia zmienia 
się nowymi bez dostatecznego uzasadnienia

7. Z inicjatywy Komitetu Badań Naukowych w większych ośrodkach naukowo 
akademickich powstają sieci metropolitalne o dużej przepustowości. Wydaje 
się, że współpraca organów administracji publicznej w tworzeniu i eksploatacji 
tych sieci by łaby ze wszech miar pożądana. Współpraca z kolei z TP SA - 
POLPAK mogłaby stanowić rozszerzenie tej łączności na inne ośrodki w 
Polsce, szczególnie, jeżeli POLPAK wprowadzi sieć internetową

8. W tym punkcie omawiamy pewne doświadczenia związane z zagadnieniem
niezawodności realizacji sieci i sprawy pozyskiwania kadry. M ają one 
znaczenie tylko w przypadku podjęcia proponowanych rozwiązań.

Omówienie szczegółowe

Adl. Sieć teletransmisyjna można porównać do sieci autostrad. Jest oczywiste, że 
nie opłaca się budować oddzielnych dróg dla różnych kategorii użytkowników. 
Drogi powinny być dobrem ogólnonarodowym. Wydzielone powinny być 
poszczególne rodzaje transportu. Takie rozwiązanie przyjęło wiele krajów. 
Wśród naszych najbliższych sąsiadów politykę wspólnych sieci 
teletransmisyjnych prowadzą kraje skandynawskie a w szczególności Szwecja. 
W dziedzinie teletransmisji odpowiednikiem firm przewozowych jest Operator. 
Na wspólnej sieci teletransmisyjnej powinni działać wirtualni operatorzy dla
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wydzielonych grup użytkowników. I tak oczywiście powinien być Operator 
Sieci Rządowej ( którym jest obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) 
bowiem wymagania stawiane przesyłowi strumienia danych są dla tej kategorii 
użytkowników inne niż na przykład dla sfery akademickiej. Jeszcze inne 
wymagania stawia sieć bankowa czy sieć dla potrzeb Ministerstwa Finansów.

Podnosi się niekiedy zarzut, że wspólna sieć teleinformatyczna stwarza 
zagrożenia dla przesyłanej informacji zwiększając prawdopodobieństwo 
przejęcia jej przez niepowołane osoby. Eksponuje się przy tym problem tak 
zwanych hackerów. Należy podkreślić, że ochrona informacji jest łatwiejsza w 
sieci rozległej ogólnego przeznaczenia niż przy przekazywaniu przez linie 
dedykowane. Jeżeli między dwoma abonentami A i B istnieje łącze 
dedykowane to cały strumień informacji między tymi dwoma abonentami 
przebiega tym właśnie łączem. Poza wyjątkowymi sytuacjami nie jest możliwe 
zabezpieczenie tego łącza przed niepowołanym dostępem. Nie ma więc 
pewności, czy na trasie jego przebiegu nie zainstalowano urządzenia do 
przechwytywania sygnału. Przy łączu galwanicznym można tego dokonać bez 
naruszania całości łącza korzystając z odbioru indukcyjnego. Znajomość 
odbiorcy i nadawcy przy przejętym tak ciągu sygnałów pozwala na 
stosunkowo łatwe rozszyfrowanie treści. W sieciach rozległych posługujących 
się protokołem TCP/IP informacja jest dzielona na pakiety i przesyłana 
wymieszana w masie informacji wysyłanych przez innych użytkowników. 
Poszczególne pakiety informacji mogą wędrować nawet innymi fizycznymi 
łączami zależnie od aktualnego obciążenia sieci. Rozszyfrowanie 
"podsłuchanej" informacji jest nieporównanie trudniejsze. Zabezpieczenie 
informacji powinno się odbywać na poziomie nadawcy i odbiorcy przez 
stosowanie odpowiednich systemów kodowania i ochrony dostępu do 
maszyny. Warto tu podkreślić, że bardzo wiele kodowanych informacji 
przesyła się przez terytoria innych krajów na przykład w łączności z polskimi 
placówkami dyplomatycznymi. Wtedy jedynym zabezpieczeniem jest właściwe 
kodowanie.

Istnieje dość powszechne złudzenie, że możliwe jest powielenie sieci specjalnej 
wydzielonej jednostki na cały kraj z jednoczesnym zachowaniem kontroli nad taką 
siecią. Pomijając już niewyobrażalnie wielkie nakłady na budowę takiej sieci, 
realność budowy i utrzymania takiej sieci jest co najmniej wątpliwa.

Po pierwsze ochrona fizyczna tak rozległej sieci jest nierealna,
możliwości przechwytywania informacji przesyłanej siecią przy bardzo szybkim 
rozwoju techniki coraz większe. Dotyczy to również przechwytywania informacji 
przesyłanej światłowodami, który to proces jest już rozpoczęty.

Po drugie nie wolno polegać na bezwzględnym zaufaniu do stosunkowo 
licznej grupy potrzebnego personelu. Tym samym personel ochrony sieci nie 
może być uznany za wiarygodny bez stosowania specjalnych środków
chroniących sieć przed tym personelem.

Po trzecie występowanie rozlicznych pośredników przy wymianie
informacji wprowadza możliwość świadomej lub nieświadomej manipulacji treścią 
informacji poprzez chociażby nieodpowiednie skróty. Do tego pośrednicy
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stanowią tak samo niepewne środowisko jak i operatorzy sieci.
Najważniejszym jest jednak ogromny nakład na nieprzepustową sieć 

transmisji, które i tak nie może być uznana za sieć właściwie chronioną. Sieć tak 
daje oczywiście pracę i środki techniczne dużej liczbie osób, ale kryterium 
zatrudnienia nie należy do grupy kryteriów technologicznych.

W ariantem konkurencyjnym dla sieci łączności specjalnej jest 
budowa sieci szerokopasmowych - autostrad informatycznych. Problemem 
jest przesyłanie informacji specjalnej po tych autostradach. O ile model 
przesyłania w sieci specjalnej jest odpowiednikiem powiększenia na cały kraj 
sieci wewnętrznej, całkowicie kontrolowanej przez użytkownika, o tyle model 
przesyłania w sieci autostrad jest odpowiednikiem od dawna istniejącego wzoru, 
jakim jest przesyłanie poczty dyplomatycznej przez środowisko będące poza 
kontrolą użytkownika. Nie trzeba dodawać, że drugi model jest bardziej 
uniwersalny. Powstaje pytanie jak w sieci otwartej - autostrad - zapewnić 
przesyłanie informacji specjalnej. Obecna technologia bardzo ułatwia realne 
rozwiązanie problemu.

Po pierwsze sieć otwarta jest pewniejsza w działaniu, trudniejsza do 
zablokowania przez istnienie dowolnej ilości dróg obejściowych dla przesyłania 
informacji.

Po drugie możliwość mieszania informacji na tym samym łączu łącznie 
ze stosowaniem routingu dynamicznego pozwalającego na przesyłanie 
fragmentów informacji różnymi drogami znakomicie utrudnia przechwycenie 
dających się połączyć jej części.

Po trzecie obecnie powszechnie stosowane techniki dostarczania 
informacji wprost na biurko adresata, bez pośrednictwa osób trzecich, 
ograniczają zasadniczo grono wtajemniczonych eliminując jednocześnie 
możliwość manipulowania informacją przez personel obsługi. Zmiana 
informacji, selektywne jej dystrybuowanie było powodem niepowodzeń wielu 
decydentów.

Po czwarte wymiana informacji odbywa się przy pomocy komputerowych 
stacji roboczych, które naturalnie doskonale się nadają do szyfrowania informacji, 
weryfikacji podpisów elektronicznych itp. Wśród fachowców przeważa 
przekonanie, że za ochronę informacji powinien odpowiadać użytkownik 
końcowy, który jest naprawdę jedynie uprawniony i odpowiedzialny za jej 
kwalifikowanie oraz dobór narzędzi zapewniających odpowiednią poufność. 
Istniejące obecnie narzędzia pozwalają na ochronę informacji przy pomocy bardzo 
rozproszonych narzędzi, stosunkowo tanich i łatwych w instalacji (częsta 
wymiana) oraz jednocześnie zapewniających wiarygodność podpisu 
elektronicznego co w przypadku poleceń oraz sprawozdań ma szczególne 
znaczenie.

Zapomina się często, że dostęp elektroniczny do danych oraz 
możliwość ich przesyłania czynią problem ochrony informacji znacznie 
poważniejszym niż tylko ochrona tajemnicy państwowej czy służbowej w 
dokumentach generowanych przez administrację.

Najczęściej w sieci przesyłane są informacje dotyczące obywatela.
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Niezależnie czy są to informacje dotyczące jego osoby jak zdrowie, stan 
finansowy itp., czy służbowe jak wyniki jego badań, analiz, rozpatrywania 
wariantów decyzji muszą podlegać bezwzględnej ochronie, ponieważ tylko on zna 
ich wartość.

Drugą co do wielkości grupą informacji o charakterze finansowym, 
handlowym itp. , które ze względu na niesione treści również nie mogą być 
udostępniane bez ochrony.

Wreszcie ostatnią, najmniej liczną grupę stanowią informacje o 
charakterze czysto administracyjnym, a w tym i ich część związana z 
kierowaniem państwem.

Powyższe stwierdzenia mają uprzytomnić skalę problemu do rozwiązania. 
Wydzielanie jego części poprzez stworzenie systemu specjalnego dla administracji 
państwowej powoduje trzy skutki:
- obsługa administracji staje się, ze względu na koszty uboga, znacznie 
skromniejsza niż
pozostałych użytkowników sieci komputerowych,
- ochrona sieci specjalnej nie uwzględnia specyfiki sieci komputerowych i jest 
słaba,
- następuje rozpraszanie środków na budowę dwóch, a może większej ilości 
niezależnych sieci
komputerowych, co wydaje się zbyt rozrzutne dla w końcu niebogatego państwa 
polskiego.

Dla kogo jest sieć- kto ma ją  użytkować?

Ogólnie proponujemy wydzielenie sieci dla administracji państwowej, 
kierowania państwem, nauki i innych użytkowników zbiorowych 
utrzymywanych bezpośrednio lub pośrednio z budżetu. W sieci 
teleinformatycznej użytkownikiem bezpośrednim nie jest instytucja tylko 
zawsze konkretna osoba. Zasadą jest, ze za każde wejście do sieci, za każde konto 
sieciowe odpowiada konkretny człowiek identyfikowany jednoznacznie. Możliwe 
są do zrealizowania różne warianty udostępniania sieci teleinformatycznej do 
użytkowania. Wariant pierwszy ograniczający grono użytkowników do ściśle 
wybranej grupy osób wtajemniczonych. Wariant drugi zapewniający powszechny 
dostęp do sieci dla wszystkich pracowników organizacji przyłączanych do sieci 
po uzyskaniu przydziału zasobów przez lokalnych administratorów sieci czy 
maszyn lokalnych. Wreszcie warianty pośrednie stosujące szczególne kryteria 
przydziału dostępu do sieci.

Uważamy za najbardziej racjonalny wariant drugi powszechnego dostępu 
do sieci. Za tym wariantem przemawia kilka argumentów. Po pierwsze wariant ten 
jest najbardziej ekonomiczny, ponieważ zapewnia najlepsze wykorzystanie 
zasobów sieciowych. Po drugie tylko w tym wariancie można liczyć na 
upowszechnienie się kultury informatycznej, bez której żadnego prawdziwego 
korzystania z sieci nie będzie. Po trzecie wariant ten zapewnia największy
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nacisk na operatorów sieci w celu usprawniania użytkowania sieci oraz 
dostosowania jej do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Po czwarte wariant ten 
jest najbezpieczniejszy, ponieważ zakłada powszechny, w ramach wymienionych 
wyżej organizacji, dostęp do sieci zmuszając tym samym do stosowania 
właściwych systemów ochrony informacji. Ograniczone wtajemniczenie w 
funkcjonowanie tylko formalnie chroni informacje, ponieważ nieformalne grono 
wtajemniczonych z różnych względów zasadniczo jest większe od grona 
formalnego.

Przy założeniu powszechności dostępu niemożliwe jest stosowanie 
specjalnych wymogów kwalifikacyjnych, które mógłby zapewnić pośrednik w 
dostępie do sieci. Tym samym użytkownik sieci musi dostać narzędzia proste , 
przyjazne oraz umożliwiające "nawigowanie" po sieci bez konieczności 
specjalnego przygotowania.

W klasyfikacjach organizacji badania naukowe, podejmowanie decyzji 
strategicznych, kierowanie procesami społecznymi zaliczane są do najbardziej 
złożonych, wymagających kreatywnego myślenia. W procesach tych 
podejmowanie decyzji wymaga aktywnego zdobywania informacji, droga 
wielokrotnych poszukiwań, przymiarek itp. Obecne narzędzia informatyczne 
ułatwiają ten proces do tego stopnia, ze poszukiwania te może wykonywać sam 
zainteresowany co znakomicie usprawnia i przyspiesza sam proces 
podejmowania decyzji eliminując pośredników (często przy ich istotnym 
oporze).
Ad 2. W kraju działa kilku operatorów sieciowych posiadających kilkadzesiąt 

tysięcy użytkowników. Sieci różnią się szybkością przesyłania, stosowanymi 
protokołami. Działają i rozwijają się niezależnie chociaż niektóre z nich są 
połączone. Przy odpowiedniej koordynacji działań ale nie centralizacji 
zarządzania, można osiągnąć w krótkim czasie duże rezultaty.

Obecnie żaden z operatorów sieci telekomunikacyjnych sam nie dysponuje 
możliwościami budowy sieci ogólnokrajowej w pełnym potrzebnym zakresie.

Przed rozważeniem problemu postaramy się ustalić wymagania dla takiej 
sieci. Wymagania te muszą na tyle wyprzedzać obecną dla wielu użytkowników 
rzeczywistość, aby po pierwsze pewne środowiska jak na przykład akademickie 
nie czuło się cofnięte w rozwoju, po drugie , aby obserwacje wzorów 
zagranicznych nie powodowały frustracji użytkowników sieci. Trzeba zwrócić 
uwagę, że per saldo rozwiązania nowoczesne są tańsze i bardziej efektywne od 
tradycyjnych. Na przeszkodzie ich powszechnemu wdrożeniu stoją niedostatki 
wiedzy, tradycjonalizm oraz interesy grup zainteresowanych w utrzymaniu 
status quo.

Przy tego rodzaju założeniu podstawowym wymaganiem dla sieci 
zorientowanie na łączenie komputerowych sieci lokalnych. Sieci łączące 
terminale i komputery są i obecnie potrzebne, ale jako sieci dostępowe do 
bardziej zaawansowanego środowiska. Po drugie sieci te muszą już dzisiaj mieć 
możność świadczenia, chociaż ograniczonych usług multimedialnych. Dla 
użytkownika końcowego działanie w sieci musi być prawie niezauważalne, to 
znaczy sieć nie może wprowadzać znaczącego opóźnienia w dostępie do

36



informacji, nie może zmuszać do ograniczania zasięgu dostępnej informacji 
oraz nie może wymagać specjalnych metod czy wiedzy.

Aby tak się stało sieć musi być odpowiednio przepustowe oraz stosować 
odpowiednie protokoły komunikacyjne. Oznacza to, że podstawową metodą 
dostępu do sieci musi być przeznaczony dla łączenia sieci komputerowych 
protokół TCP/IP (popularnie znany INTERNETem), natomiast w sieci muszą 
pracować odpowiednio szybkie protokoły co praktycznie oznacza Frame 
Relay. Dla bardziej rozproszonych użytkowników, dochodzących do sieci po 
niskiej jakości łączach telefonicznych, najwłaściwszym będzie protokół X25 
dla takich linii przeznaczony, który w miarę rozwoju sieci telekomunikacji 
będzie odsuwany na peryferia sieci. Podobnie obecnie odpowiedni protokół 
zorientowany na zmiennej długości ramkę, Frame Relay, zostanie zastąpiony 
protokołem zorientowanym na stałej długości celki , prawdopodobnie ATM 
(Asynchronous Transfer Modę).

Tego rodzaju rozwiązanie może być udostępnione użytkownikom już w 
ciągu paru miesięcy pod warunkiem zgodnego działania TP SA oraz NASK. 
TP SA dysponuje już obecnie liniami cyfrowymi o przepustowości 140 Mbps, z 
których bez specjalnych nakładów można wydzielić kanały 2 Mbps. Na 
kanałach tych można posadowić routery sieci pomiędzy którymi możliwa jest 
transmisja ramek Frame Relay. Jednocześnie routery te udostępniają 
użytkownikom protokoły zarówno TCP/TP jak i X25. W szczególnie 
obciążonych punktach sieci konieczne jest zainstalowanie węzłów (switch) 
Frame Relay.

Wspólnym wysiłkiem TP SA i NASK proces uruchamiania takiej sieci trwa i 
w niedługim czasie na 10 relacjach w kraju będzie funkcjonować sieć o 
przepustowości 2 Mbps z protokołem Frame Relay oraz centralnym węzłem w 
Warszawie. Sieć ta jest wykorzystywana przez NASK jest w założeniu, że tylko 
część jej przepustowości będzie wykorzystana przez środowisko akademickie i 
naukowe. Już stosunkowo niewielkim nakładem, równolegle do rozwoju sieci 
cyfrowej TP SA taką siecią można objąć większość miast wojewódzkich. 
Sądzimy, że przy skoordynowanym, wspólnym wysiłku zadanie nie zakłóci 
podstawowych obowiązków obu operatorów. Trzeba zwrócić uwagę, że 
dotychczasowe wyposażanie Urzędów Wojewódzkich w maszyny pracujące 
pod systemem UNIX, naturalnie predysponuje je jako serwery sieci lokalnych, 
połączonych siecią TCP/IP (INTERNET). Pracujące w sieci urządzenia 
komutujące posiadają bardzo silne mechanizmy pozwalające na wydzielanie 
wzajemnie niedostępnych grup użytkowników.

Podstawowa sieć o przepustowości 2 Mbps pozwala na dołączanie 
pierwszych na rynku polskim i na świecie maszyn z usługami multimedialnymi, 
szczególnie przydatnymi w administracji - możliwość przekazywania i 
zapamiętania obrazów dokumentów pism itp. Szybkie sieci przesyłowe czynią 
również możliwym i atrakcyjnym korzystanie z usług hipertekstu, znakomicie 
ułatwiającego poszukiwanie, dostęp oraz wspólne redagowanie dowolnych 
informacji, tekstów itp.
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Ad 3. Nie proponujemy tutaj administracyjnego centralizowania sieci. Powinno się 
jednak wykorzystać w maksymalnym stopniu wszystkie już posiadane zasoby a 
nie budować wszystko od początku. Uważamy , że nie stać nas na zaczynanie 
projektu informatyzacji Polski w standardowy sposób czyli od rozpoznawania 
potrzeb, tworzenia wieloletniego planu, dzielenia zadania na fazy, budowy 
sieci pilotowej itp. co jest silną pokusą przy tak wielkim zadaniu. Na to nie ma 
czasu, ponadto byłby to błąd.. Życie wymusiło już wiele rozwiązań, istnieje 
szereg działających sieci , może niedoskonałych. Tam gdzie powstały były 
jednak widocznie niezbędne. Należy wykorzystać to co mamy i nas bazie tego 
budować dalej.

Ad. 4
Organizacja

Istnienie Komitetu Koordynacyjnego, który reprezentował by interesy 
użytkowników a nie specjalistów wymaga dokładniejszego uzasadnienia. 
Najlepsi fachowcy są zainteresowani realizacją samego zadania - taka jest ich 
rola. Rozwiązania techniczne mogą czasami przesłonić istotny cel czemu to ma 
służyć. Mając do dyspozycji wybór między "eleganckim" rozwiązaniem ale 
nieco dłuższym i kosztowniejszym w realizacji a rozwiązaniem szybkim ale 
niewątpliwie technicznie "niesympatycznym" specjalista będzie miał ogromną 
pokusę przy podejmowaniu decyzji brać pod uwagę argumenty techniczne. Na 
tym specjalista powinien się znać. Trudno wymagać od niego aby umiał 
wyważyć potrzeby ekonomiczne albo nawet polityczne. Dobrym przykładem 
jest tu sprawa łączności Urzędów Skarbowych a ogólnie sprawa POLTAXu. 
Wszyscy są zgodni, że na braku tej łączności kraj ponosi duże straty. Są one 
nawet oszacowane. Szybkie jednak jej wprowadzenie tej łączności napotyka 
trudności związane z dyskusją techniczną jak to zrobić najlepiej. Konieczne jest 
w pewnym momencie przecięcie dyskusji i podjęcie decyzji aby to zrobić 
szybko. Specjaliści nie są w tym momencie najbardziej odpowiednimi ludźmi 
do podjęcia takiej decyzji. Poza względami merytorycznymi są oni, może 
nawet podświadomie, uwikłani w interesy swoich instytucji i trudno im 
zaakceptować rozwiązanie, które może być z pożytkiem dla kraju ale ze stratą 
dla macierzystego przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego kierowanie SPRem powinno należeć do resortów 
posiadających infrastrukturę i specjalistów a więc na przykład do Ministerstwa 
Łączności, Komitetu Badań Naukowych , Ministerstwa Edukacji Narodowej lub 
posiadających uprawnienia operatorskie dla sieci rządowej jak Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych. W Zespole Koordynacyjnym poza przedstawicielami 
wymienionych resortów powinni znajdować się przedstawiciele Urzędu Rady 
Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Centralnej Komisji Planowania, Ministerstwa Obrony Narodowej. Zespół 
Koordynacyjny powinien być wyposażony w uprawnienia decyzyjne i składać się z 
ludzi, którzy wiedzą co jest potrzebne w pierwszej kolejności

Jednym z najtrudniejszych zagadnień jest organizacja procesu realizacji sieci. 
Sam temat jest potencjalnie bardzo atrakcyjny. Po pierwsze potencjalni 
realizatorzy liczą na duże profity finansowe. Dotychczasowe kilkudziesięcioletnie
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doświadczenie wskazuje na możliwość zawłaszczenia tych środków bez 
konieczności wyliczenia się z ich racjonalnego zużycia. Po drugie temat jest bardzo 
ambitny wobec czego realizatorzy liczą na profity pośrednie wynikające ze 
wzmocnienia ich ważności czy pozycji zawodowej oraz pozycji przetargowej przy 
staraniu się o stanowiska i środki finansowe. Po trzecie racjonalna budowa sieci 
musi naruszyć tradycyjne układy co naturalnie musi powodować silne opory 
organizacji i osób zagrożonych rzeczywiście lub pozornie wprowadzanymi 
zmianami. Nawet tworząc i utrzymując sieć NASK ciągle spotykamy się z tego 
rodzaju zjawiskami.

W rzeczywistości budowa i utrzymanie sieci jest przedsięwzięciem trudnym i 
pracochłonnym. Planując organizacje realizacji trzeba zapewnić mechanizmy 
maksymalnie wykluczające włączenie się w realizację organizacji i osób, które 
chciałyby uczestniczyć w profitach , bez konieczności poniesienia koniecznych 
kosztów. Dotychczasowe doświadczenia w informatyzacji administracji 
państwowej nie są zachęcające. Informatyzacja administracji rozpoczęta 
równolegle z innymi podobnymi przedsięwzięciami zasadniczo pozostała z tyłu.

Naszym zdaniem powodzenie przedsięwzięcia zapewnić może powołanie i 
aktywne działanie ciała bieżąco kontrolującego operatorów sieci utrzymujących i 
rozbudowywujących sieć. W NASK taka rolę spełniał Zespół Koordynacyjny 
złożony ze specjalistów różnych dziedzin nauki wykorzystujących sieci 
komputerowe. W zespole nie było ani jednego fachowca od budowy i 
utrzymania sieci. Zespół pracował ciągle, często dwa razy w tygodniu. W 
posiedzeniach zespołu uczestniczył zawsze odpowiedzialny za utrzymanie i 
rozwój sieci dyrektor techniczny, jednak bez prawa głosu. W ten sposób był 
zapewniony odpowiedni przepływ informacji oraz postawienia na pierwszym 
miejscu wymagań użytkowych (co robić) nad wymaganiami technicznymi (jak 
robić). Uważamy, że istnienie tego rodzaju ciała oraz odpowiedni dobór jego 
członków będzie posiadał decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia 
znaczenie.

Oczywiście niemożliwa jest techniczna i technologiczna kontrola 
funkcjonowania sieci przez użytkowników. Zresztą taka kontrola ze strony 
fachowców skłonna jest rozgrzeszać operatora czy wykonawcę rozumiejąc jego 
trudności. Natomiast użytkownik ma prawo i najlepiej kontroluje jakość pracy w 
sieci dokładnie zgodnie z definicją jakości - to znaczy określa stopień zaspokojenia 
swoich oczekiwań przez sieć. Jest to jedyna i ostateczne kryterium oceny 
jakości działania. Oznacza to również, że właściwym do oceny działania 
operatora sieci jest rzeczywisty użytkownik końcowy korzystający w sieci w 
swojej pracy zawodowej.

W sieciach naukowych takich użytkowników grupuje się w porozumieniach 
środowiskowych, które mają ważący głos opiniujący operatora dla jego 
zleceniodawców.
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Koszty

Zaczniemy od inwentaryzacji kosztów utrzymania i budowy sieci 
teleinformatycznych. Wykorzystamy w tym celu podział sieci na trzy warstwy. 
Warstwę łącz fizycznych , warstwę podsieci telekomunikacyjnej, warstwę 
użytkową. Musimy również uwzględnić własność poszczególnych elementów sieci 
lub co najmniej prawo wykonywania uprawnień właściciela do elementów sieci.

Warstwa łącz fizycznych w przeważającej części jest i będzie własnością TP SA. 
W pewnych fragmentach można będzie korzystać z łącz innych operatorów. 
W tym przypadku własność pozostaje poza siecią wobec czego trzeba się liczyć z 
kosztami wynajmu łącz. W NASK koszty te stanowią około 65% wszystkich 
nakładów.

Podsieć komunikacyjna powinna być własnością operatora. Jednak 
podstawowe jej wyposażenie już istnieje i jest własnością NASK. Proponujemy, 
żeby jej rozbudowa była finansowana przez TP SA, tym samym stanie się 
własnością TP SA. Istnieje tu kilka rozwiązań. Po pierwsze sprzęt może być 
odsprzedany nowemu operatorowi, na co pewnie dotychczasowi właściciele się nie 
zgodzą. Po drugie sprzęt ten może być wynajęty bezterminowo i 
bezwarunkowo co również nie jest dla dotychczasowych właścicieli atrakcyjne. Po 
trzecie sprzęt ten może być wkładem do organizacji powoływanej jako przyszły 
operator co chyba jest najkorzystniejsze dla obecnych właścicieli. W każdym 
jednak przypadku należy się spodziewać oporu wynikającego z łatwych do 
zanalizowania przyczyn. Reasumując mamy tu do czynienia z trzema wariantami 
nakładów : odkupienie sprzętu, dzierżawa długoterminowa, przyjęcie wkładu. 
Zwracamy uwagę, że TP SA i NASK nie są jednostkami budżetowymi. W 
przyszłości sieć musi być odnawiana i pewnie rozbudowywana.

Niezależnie od nakładów o charakterze inwestycyjnym, związanych z 
rozwojem sieci, konieczne jest pokrywanie kosztów utrzymania podsieci, na które 
składają się koszty utrzymania personelu (w NASK około 25% kosztów), koszty 
wynajmu lokali, usług , delegacji itp. (w NASK łącznie 10% kosztów). Łącznie 
operator podsieci telekomunikacyjnej musiałby ponosić koszty wynajmu 
łącz, opłacać personel oraz ponosić inne koszty wyżej niewymienione. 
Wskazane byłoby wpisać w jego koszty amortyzacje sprzętu co pozwoliłoby 
uniknąć konieczności ciągłego dofinansowania inwestycyjnego - odbudowa sieci 
odbywałaby się ze środków uzyskiwanych w ramach odpisów amortyzacyjnych.

Trzecia warstwa użytkowa obejmuje bardzo zróżnicowane nakłady w 
zależności od tego kogo sieć obsługuje. W sieci naukowej i akademickiej są to 
nakłady wyłącznie na łączność, ponieważ obsługiwane środowiska są 
stosunkowo dobrze wyposażone w sprzęt lokalny oraz posiadają kwalifikacje 
pozwalające im na korzystanie z sieci bez specjalnego przygotowania, Do tego 
środowisko to tworzy stały nacisk na zwiększanie podaży usług 
komunikacyjnych, wobec czego problem promocji usług komunikacyjnych nie 
występuje - nawet odwrotnie konieczne je st wprowadzanie metod 
ograniczających nadmierne apetyty przekraczające możliwości finansowe.

W sieci administracji sytuacja jest odwrotna. Po pierwsze operator musi
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uwzględniać środki na wyposażanie użytkowników w urządzenia pozwalające na 
prace w sieci, po drugie musi skierować duży wysiłek na promocje usług 
sieciowych w tym środowisku.

Jeszcze inny problem będzie miał operator obsługujący system typu 
POLTAX, celny itp., gdzie poważne środki muszą być skierowane na 
zapewnienie dostępu do odległych komunikacyjnie od sieci podstawowych 
punktów dostępu.

W połowie 1993 roku zapoczątkowana została przez KBN idea powołania 
Strategicznego Programu Rządowego, w ramach którego miałyby być 
połączone środki i wysiłki dotychczas rozproszone w różnych resortach, a w sumie 
finansowane w dużej mierze z budżetu państwa. Idea ta miała dalszą kontynuację w 
postaci działania zespołu powołanego zarządzeniem nr. 19/93. Uważamy te idee za 
słuszna, wobec czego omówimy sposoby finansowania przez SPR utrzymania i 
rozwoju sieci.

SPR powinien dofinansowywać inwestycje w sieć w miarę potrzeb jej 
rozbudowy. Pozycja ta z czasem będzie maleć i nie powinna być podstawa 
finansowania modernizacji sieci teleinformatycznej. Dyspozycja ta częścią 
nakładów powinna należeć w całości do zespołu koordynacyjnego 
odpowiedzialnego za sieć.

Druga pozycją SPR powinny być środki na utrzymanie podsieci 
komunikacyjnej. Możliwe są tu dwa warianty finansowania. W pierwszym 
wariancie całość kosztów utrzymania "autostrad" wydatkowana jest centralnie i stoi 
do dyspozycji zespołu koordynacyjnego. W drugim stosowana jest formuła 
udziałowa pokrywania kosztów działania podsieci komunikacyjnej i środki na ten 
cel trafiają do zespołu koordynacyjnego od operatorów sieci użytkowych. 
Uważamy, ze we wstępnej fazie działania sieci wariant pierwszy jest lepszy, po 
wyraźnym ukształtowaniu się operatorów sieci użytkowych lepszy będzie 
wariant drugi. W każdym przypadku koszt utrzymania podsieci komunikacyjnej musi 
uwzględniać amortyzację wyposażenia jako bazę tworzenia środków na 
modernizacje podsieci.

Trzecia pozycja SPR powinna obejmować nakłady na działanie operatorów 
systemów użytkowych CUPAK, NASK, Siec Rządowa, POLTAX (?) itp. 
Pozycja ta jest dyskusyjna, ponieważ równie dobrze można przyjąć, ze środki dla 
operatorów sieci użytkowych (operatorzy wirtualni - często stosowany termin 
zastępczy) powinny być zapewniane poprzez budżety resortowe. Prawdopodobnie 
dla operatorów ukształtowanych, silnie osadzonych w środowisku jak NASK 
wariant resortowy jest lepszy. Dla innych czynnik syndromu wspólnego 
rozwiązywania problemów oraz osadzania operatora w środowisku, które ma 
obsłużyć, skłania do uznania formy finansowania przez SPR za lepszy. W miarę 
ukształtowania się operatorów sieci użytkowych oraz obejmowania zakresem ich 
działania coraz większej liczby dziedzin finansowanie od strony organizacji 
użytkowników (między innymi resortów), powinno być uznane za podstawowe. 
Wiąże się to z przejęciem opłacania udziałów w utrzymaniu "autostrad" przez 
użytkowników.
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Ad. 5 Zgodnie z przyjętymi dość powszechnie zasadami sieć teleinformatyczną 
można podzielić na warstwy. W naszym przypadku interesujący jest podział sieci 
na:
♦ warstwę fizyczną przenosząca bity informacji,
♦ warstwę podsieci komunikacyjnej przenoszącą podzieloną na części 
informacje użytkownika od jednego do drugiego urządzenia 
przyłączanego do sieci oraz
♦ warstwę użytkowa, w której przesyłane są komunikaty użytkownika 
składające się na interesujące go bloki informacji.

W formalnym modelu OSI warstwa fizyczna odpowiada warstwie 
fizycznej modelu, podsieć komunikacyjna obejmuje warstwę łącz logicznych oraz 
sieci, natomiast warstwa użytkowa pozostałe warstwy modelu OSI.

Operowanie warstwa fizyczna sieci może wykonywać wyłącznie 
podstawowy właściciel łącz fizycznych w kraju jakim jest TP SA. Tylko lokalnie 
sieć łącz TP SA m oże być u zu p e łn ian a  łączam i innych  opera to rów  
telekomunikacyjnych.

Operowanie podsiecią komunikacyjna nie jest już tak oczywiste. 
Poprzednio napisaliśmy, że podsieć ta może być szybko uruchomiona 
połączonym wysiłkiem TP SA i NASK. Jednak żaden z tych operatorów nie 
jest odpowiednim dla operowania siecią dla specyficznego rodzaju użytkownika 
jakim jest administracja państwową, nauka i tym podobne organizacje.

Użytkownicy tego rodzaju różnią się istotnie od normalnego komercyjnego 
użytkownika sieci. Po pierwsze są to z zasady użytkownicy zbiorowi. Za 
jednym abonentem sieci kryje się czasami i kilka tysięcy użytkowników 
rzeczywistych. Po drugie wymagania tych użytkowników są specyficzne, 
przeważnie znacznie wyższe niż użytkowników indywidualnych. Po trzecie 
użytkownicy tego rodzaju wymagają specyficznych systemów selektywnej 
ochrony informacji oraz ochrony funkcjonowania sieci w warunkach 
specjalnych, w których normalny użytkownik najczęściej nie działa. Już te 
wymienione cechy są wystarczającym powodem wyróżnienia tego rodzaju 
abonentów. Z tego powodu pojawiają się na świecie specjalni operatorzy dla 
jednostek utrzymywanych bezpośrednio lub pośrednio z budżetu.

Wymienienie wyżej operatorzy sieci nie mogą być operatorami podsieci 
telekomunikacyjnej dla tego rodzaju użytkownika. NASK jest specyficznym 
operatorem ukształtowanym dla potrzeb łączności w środowisku naukowym i 
akademickim. Utrzymywanie podsieci komunikacyjnej przez NASK wynika 
jedynie z powodu braku podaży takich usług odpowiedniej wydajności i 
opłacalnym koszcie. TP SA jest organizacja zbyt dużą, z działającymi 
organizacjami pracowniczymi, które stanowią istotne zagrożenie działania sieci w 
warunkach nadzwyczajnych.

Istnieje jeszcze formalny operator sieci rządowej w postaci resortu MSW 
jednak nie posiadający odpowiedniej bazy technicznej i kadry. Do tego 
zapewnienie odpowiednio kwalifikowanej, stabilnej i wystarczająco 
wynagradzanej kadry na warunkach wewnętrznej jednostki tego resortu wydaje się 
mało realne. Sądzimy, że podobnie jak to zrobiła Szwecja należałoby powołać
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lub wyłonić w drodze przetargu specjalnego operatora, który spełni wymagania. 
Po pierwsze podda się rygorom i bezpośredniemu nadzorowi MSW. Po drugie 
wielkością będzie odpowiadał zadaniu utrzymania i rozbudowy sieci. Po 
trzecie będzie jednostką gospodarczą typu non profit posiadającą elastyczność i 
sprawność jednostki rynkowej oraz czułość na zamówienie (bodźce finansowe) 
od zleceniodawcy (zleceniodawców). Po czwarte zapewni właściwe formy 
doboru kadry.

Według naszych doświadczeń problem doboru kadry jest tu podstawowy. 
W NASK cała kadra przyjmowana do pracy przechodzi odpowiednie badania 
psychologiczne i sprawnościowe, ponieważ przy bardzo wysokich 
wymaganiach, ciężkiej i dyspozycyjnej pracy musi funkcjonować specjalny rodzaj 
organizacji współdziałania, w którym istnienie jednostek niesprawnych, o 
nieodpowiednich cechach osobowościowych paraliżuje sprawne 
funkcjonowanie całości.

Ostania użytkowa warstwa sieci stanowi nakładkę na podsieć 
komunikacyjną. Może i powinna być podzielona na wiele sieci tak zwanych 
wirtualnych.
Operatorami tych sieci powinny być organizacje bezpośrednio obsługujące 
specyficzne grupy użytkowników jak NASK dla nauki, CUP AK dla jednostek 
gospodarczych, powołany na bazie BI URM operator dla administracji 
państwowej i kierowania państwem itp.

Zwracamy uwagę, że w stosunku do systemów tradycyjnych, gdzie 
warstwa użytkowa posadowiona jest wprost na warstwie fizycznej, w sieciach 
teleinformatycznych pojawia się novum w postaci podsieci komunikacyjnej 
świadczącej usługę uniwersalna dla wszystkich systemów teleinformatycznych 
upraszczając tym samym ich konstrukcje i działanie. Pozwala to na uzyskiwanie 
parametrów użytkowych niemożliwych do uzyskania przez systemu 
indywidualne, chociażby ze względu na koszty realizacji.
Ad. 6.

♦ Zniekształcenie informacji, świadome lub bezwiednie najczęściej powstaje 
na skutek ingerencji człowieka w procesie opracowywania, streszczania lub 
kompilowania informacji. Jest rzeczą oczywista, że informacja musi być 
przetworzona zanim znajdzie się u końcowego użytkownika. Należy jednak 
dążyć do tego aby w razie potrzeby istniała szybka droga dotarcia do 
informacji źródłowej. Dlatego proponujemy wykorzystanie w tej dziedzinie 
hipertekstu. Piszemy o tym dalej
♦ Jak wykazały' doświadczenia środowiska naukowego możliwości oferowane 
przez usługi sieciowe przewyższają możliwości środowiska do ich efektywnego 
wykorzystania. Po prostu użytkownik nie ma czasu ani ochoty aby 
dowiadywać się o nowych możliwościach i uczyć się z nich korzystać. 
Przykładem jest tu wyszukiwanie informacji. Jeżeli szukamy czegoś to na ogół 
wiemy co nas interesuje. Przeważnie nie wiemy, gdzie informacja ta może się 
znajdować. W bibliotece istnieje system katalogów i na ogół fachowa pomoc 
biblioteczna. Posługiwanie się komputerowymi bazami danych wymaga 
znajomości języka dostępu w danej bazie. Konieczna jest również informacja,
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którą bazę danych należy przeszukiwać i znajom ość je j adresu 
komputerowego. Znalezienie obu tych danych nie jest na ogół proste. 
Rozwiązanie tego problemu zaproponował zespół z CERNu ( European 
Particie Physics Laboratory) pod Genewą pod kierunkiem Tim Bemers-Lee. 
Stworzyli oni narzędzie pod nazwą World-Wide Web czyli Światowa 
Pajęczyna. Program pozwala na wyszukiwanie informacji bez znajomości 
adresu gdzie ta informacja została zapisana. Opiera się o zasadę hipertekstu. 
Termin ten wprowadził Ted Nelson około 1965 roku. Przyjęta definicja 
hipertekstu mówi:
Hipertekst nie musi być tekstem liniowym
Hipertekst jest tekstem, który zawiera "połączenia " do innych tekstów 
Definicja ta niewiele rozjaśnia i dlatego najlepiej odwołać się do przykładu:

Na monitorze komputera pojawia się pierwsza strona hipertekstu:

1 JBR NASK został powołany decyzją 
przewodniczącego KBN

Jeżeli nie rozumiemy słów JBR, NASK, KBN , które są w tekście specjalnie 
wyróżnione ( w niniejszym przykładzie wytłuszczone) to odpowiednio je 
wywołujemy np przy pomocy np. myszy) Jeżeli wybierzemy JBR to pojawi 
się na ekranie monitora strona:

2 JBR jest skrótem od Jednostka Badawczo 
Rozwojowa

Podobnie zaznaczając NASK przejdziemy do następnej strony:

3 NASK jest skrótem od Naukowa i Akademicka 
Sieć Komputerowa

Zaznaczenie KBN spowoduje pojawienie się strony z tekstem:

4 KBN jest skrótem od Komitet Badań 
Naukowych

Jeżeli na stronie 3 mamy wątpliwości co to jest Sieć Komputerowa to 
zaznaczenie tych słów są one również wytłuszczone spowoduje pojawienie się 
strony piątej ze stosownym objaśnieniem. Użytkownik nie wie na jakim
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serwerze znajdują się objaśnienia poszczególnych terminów czy omówienie 
interesujących zagadnień. Nie jest zmuszony do czytania wszystkich objaśnień 
wybiera sobie tylko to co jest mu potrzebne a może sięgać w głąb tekstu tak dalece 
jak dalece dokładnie tekst jest przygotowany.

Można sobie wyobrazić, że odpowiednie służby URMu przygotowują 
biuletyn, w którym zawarte są pełne informacje napływające z województw w 
postaci hipertekstu . Użytkownik porusza się po tekście wybierając te 
informacje, które go aktualnie interesują ale ma również dostęp do wiadomości 
archiwalnych. Układ takiej bazy danych musiał by być zaproponowany przez 
specjalistów.

Korzystając z narzędzia jakim jest WWW użytkownik miałby dostęp nie 
tylko do informacji na jednym serwerze na przykład w Urzędzie Rady 
Ministrów ale również do informacji zapisanych w innych serwerach. Nie musiał 
by przy tym wiedzieć, gdzie jest interesująca go informacja.
♦ W kwietniu br NASK wprowadza dla części swoich użytkowników system 
autoryzacji podpisu. Umożliwia to zdalne wydawanie poleceń . Uważamy, że 
system ten lub podobny po sprawdzeniu przez powołane do tego służby 
powinien być zainstalowany w systemie przekazu informacji dla administracji 
państwowej. Dla administracji szczebla lokalnego niezwykle ważny byłby 
dostęp do autoryzowanych tekstów ustaw i zarządzeń. Proponowany system 
pozwolił by przekazywać takie dokumenty z gwarancją ich autentyczności
Ad. 8.
♦ Niezawodność realizacji sieci

Przez niezawodność realizacji rozumie się zaspokojenie stopnia oczekiwań na 
wynik podjętego przedsięwzięcia. Nie zapewnia tego wyniku najlepsze nawet 
projektowanie oraz planowanie realizacji. Obiektywnie z powodu niemożności 
dokładnego przewidzenia przyszłych warunków realizacji i eksploatacji sieci. 
Subiektywnie, z powodu zmieniających się w miarę uruchamiania sieci 
oczekiwań użytkowników.

Odpowiedzialny za realizację sieci inwestor ma tu do dyspozycji dwa rodzaje 
środków.

Pierwszym jest metoda projektowania oparta na prognozowaniu, najczęściej 
metodą ocen ekspertów, przyszłych wymagań użytkowych oraz dostępnych w 
przyszłości technologii. Metoda ta ma zasadniczą przewagę nad inwentaryzacją 
potrzeb użytkowników, których wyobraźnia jest ograniczona aktualnym 
stanem wiedzy na temat możliwości sieci teleinformatycznych oraz którzy są 
skłonni przejmować rolę projektantów dokonując cięć w rozwiązaniach 
stosownie do własnej oceny stojących do dyspozycji środków. Nie 
uwzględniają oni z zasady efektów syndromu jednoczesnego rozwiązywania wielu 
problemów.

Drugim jest stosowanie równoległego wdrażania systemu z jego 
projektowaniem i budową. Postępowanie takie jest wymogiem dla tworzenia 
każdego wielkiego systemu, który musi adaptować się w czasie działania do 
zmieniających się potrzeb. Znakomicie temu celowi może służyć strategia 
polegająca na możliwie wczesnym wdrażaniu prostych funkcji systemu. Przez
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mechanizm oceny systemu przez użytkowników oraz radę koordynacyjną 
można wymusić konieczne korekty. Warunkiem jest oczywiście utrzymanie 
prymatu użytkownika nad zawodowymi realizatorami.
♦ Metody pozyskiwania i utrzymania kadry dla rozwoju i utrzymania systemu

Zdobycie i utrzymanie kadry dla rozwoju i utrzymania sieci 
teleinformatycznej jest podstawowym warunkiem uzyskania zadawalających 
wyników. W dziedzinie tak nowej i rozwojowej nie można liczyć na uzyskanie kadr 
z rynku pracy, ponieważ ich tam nie ma. Do tego praca wymagająca zdolności, 
pracowitości oraz dyspozycyjności nie jest atrakcyjna dla obecnych pracobiorców. 
Do wyjątków należą przypadki naboru kadry z rynku pracy. Podstawowym 
źródłem kadr dla NASK są studenci ostatniego roku lub bezpośredni absolwenci, 
najczęściej wydziałów elektroniki wyższych uczelni technicznych. Pracow nicy 
ci przechodzą intensywne szkolenie przyw arsztatowe, w wyniku którego 
po roku lub dwóch stają się pełnoprawnymi operatorami sieci. Szczególnie dobre 
wyniki daje tu mieszanka młodości i doświadczenia.

Szczególnie wysokie wymagania osobowościowe (zdolności, odporność na 
zmęczenie, stres, zrównoważenie emocjonalne itp.) powodują, że wszyscy 
kandydaci do pracy w NASK, niezależnie od formalnych kwalifikacji lub 
dobrych referencji ze studiów czy pracy, przechodzą specjalizowane badania 
psychologiczne.

Oczywistym jest, że pracownicy szczególnie uzdolnieni, zdolni do ciężkiej i 
dyspozycyjnej pracy są szczególnie poszukiwani na rynku pracy, zwłaszcza po 
przeszkoleniu przywarsztatowym. Pracodawca musi uwzględnić wymogi rynku 
pracy i zapewnić swojej kadrze odpowiednie warunki pracy i płacy. Na 
obniżenie wymaganej płacy ma duża atrakcyjność pracy w obsłudze dobrze 
funkcjonujących sieci. Dla młodych ludzi jest to doskonałe przygotowanie 
zawodowe. Oczywiście w miarę upływu lat i zdobywania wysokich kwalifikacji musi 
to znaleźć odbicie w wysokości płac.

Obsługa nowoczesnej sieci komputerowej nie wymaga czynności 
klasycznego operatora maszyny obliczeniowej. Sieć jest w bardzo wysokim 
stopniu samosterowalna oraz odporna na błędy wynikające z użytkowania, 
zakłóceń na liniach itp. Tylko w zupełnie wyjątkowych przypadkach potrzebne 
są interwencje obsługi. Podobnie urządzenia sieciowe psują się bardzo rzadko, do 
tego stopnia, że nie opłaca się utrzymywanie własnych służb konserwatorskich i 
naprawczych. W razie awarii następuje naprawa bloku, który w razie 
opłacalności naprawy odsyłany jest do producenta do regeneracji.

W tej sytuacji głównym zajęciem operatorów sieci jest dołączanie 
użytkowników, rozbudowa infrastruktury technicznej, ochrona sieci przez 
nieupoważnionym dostępem oraz w końcu reagowanie na sytuacje wyjątkowe. Tak 
wielka zmienność pracy oraz potrzeba wysokich umiejętności zachowania w 
sytuacjach nie rutynowych wymagają specyficznej organizacji pracy zwanej "pracą 
w zespole rodzinnym". Praca taka polega na wysokiej lojalności wzajemnej, 
wysokiej wymienności w zakresie wykonywanych prac oraz wielkiej 
elastyczności całej organizacji. Praca taka jest możliwa tylko w zespołach o 
ograniczonej liczebności (do około 100 osób).
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ROZDZIAŁ III

GLOBALNE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE -  
GLOBALNA REWOLUCJA1

Tomasz HOFMOKL

Przeżywamy rewolucję nie tylko informacyjną ale również technologiczną. 
Następuje automatyzacja prac zastrzeżonych jeszcze niedawno tylko dla człowieka. 
Na całym świecie rośnie w długiej skali czasowej bezrobocie i nie widać 
skutecznych metod jego zmniejszenia. Rośnie wydajność pracy. Być może nastąpi 
radykalne skrócenie czasu pracy. Jak wykorzystać wolny czas. Sieci komputerowe 
przyczynią się zapewne do rozwiązania tego zagadnienia.

Na całym świecie technologie informacyjne i komunikacyjne 
prowadzą do nowej rewolucji przemysłowej, ju ż  dziś równie istotnej i 
dalekosiężnej ja k  rewolucje ubiegłej epoki.

Podstawę tej rewolucji stanowi informacja, będąca wyrazem wiedzy 
ludzkiej. Postęp technologiczny umożliwia nam dziś przetwarzanie, 
przechowywanie, dostęp i rozprzestrzenianie informacji w dowolnej postaci - 
słownej, pisanej czy też wizualnej - i to bez ograniczeń miejsca, czasu czy też 
zakresu.

Rewolucja ta otwiera nowe możliwości dla inteligencji człowieka, i 
udostępnia dla niej ogromne zasoby, zmieniając przez to nasz sposób życia i 
współpracy.

Powyższe zdania pochodzą ze wstępu do raportu pod tytułem "Europa i 
Globalne Społeczeństwo Informacyjne" opracowanego w 1994 roku na zlecenie 
Rady Europy. Raport ten znany jest jako raport Bangemanna od nazwiska Martina 
Bangemanna przewodniczącego zespołu. Nieco rzadziej jest cytowane 
opracowanie przemysłowców europejskich - przedstawicieli największych firm, 
którzy opublikowali raport pod tytułem "Przez infostrady do przebudowy Europy". 
Znajdujemy w nim na samym początku stwierdzenie:
"Infostrady zmienią społeczeństwo w większym stopniu, niż kiedyś uczyniło to 
wprowadzenie kolei żelaznych, elektryczności i telefonu. ”

Wszyscy eksperci są dziś zgodni, że stoimy przed dużym wyzwaniem 
cywilizacyjnym, że jesteśmy świadkami rewolucji, z której rozmiarów nie zdajemy 
sobie jeszcze sprawy. Rządy państw podejmują działania organizacyjne.

Obserwujemy burzliwy rozwój nowego narzędzia komunikacji 
międzyludzkiej, jakim jest sieć komputerowa. We wszystkich rozwiniętych 
społeczeństwach komputery odgrywają coraz większą rolę nie tylko w 
pracowniach naukowych, biznesie, ale również w życiu prywatnym. Warto w 
tym miejscu przytoczyć zdanie Andy Groves'a prezesa firmy Intel, wypowiedziane

1 Opracowanie powstało prawdopodobnie w maju 1994, co wynika z daty pliku, 
udostępnionego przez dr Marię Baranowską z NASK.
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w Genewie na targach Telcom '95, na początku października ubiegłego roku2 :
"Już w 1997 roku liczba sprzedawanych rocznie komputerów PC zrówna się z 
liczbą sprzedanych telewizorów. W rok później sprzedaż komputerów osobistych
będzie większa o około 20 ml.  Za kilka lat wszystkie one będą podłączone do
jednej globalnej sieci komputerowej".

Faktów tych nie można lekceważyć. Opracowania dokonywane przez 
zespoły ekspertów wskazują na zagrożenie, jakie płynie dla rozwoju 
cywilizacyjnego tych krajów, które pozostaną w tyle w rozbudowie infrastruktury 
teleinformatycznej. Obecny podział świata na bogatych i biednych zmieni się na 
podział na mających i nie mających dostępu do informacji.

Z drugiej strony nie należy zapominać, że sieci komputerowe to tylko 
narzędzie. Można powiedzieć, że jest to nowe potężne narzędzie komunikacji, ale 
tylko narzędzie. Od nas zależy w jaki sposób wykorzystamy jego możliwości. W 
miarę rozwoju cywilizacji pojawiają się coraz to nowe sposoby komunikacji na 
odległość. Jest to zawsze komunikacja pomiędzy ludźmi. Warto sobie
uświadomić, że od zarania cywilizacji próbowano opracować metody szybkiego 
przekazywania informacji na duże odległości. Pomińmy w tym miejscu wszelkiego 
rodzaju umyślnych i posłańców. Ta technologia stosowana jest do dzisiaj w 
udoskonalonej formie usług pocztowych. Istotne jednak było przekazywanie 
informacji szybsze niż może tego dokonać posłaniec. Od najdawniejszych czasów 
starano się przekazać informacje możliwie jak najszybciej. Próbowano różnych 
technologii. Oto kilka przykładów znanych z historii:

1184 p.n.e. - Telegraf dymny przekazał do Argos wiadomość o upadku Troi.
450 p.n.e. - W Grecji wprowadzono alfabet sygnałów przy pomocy pochodni.
360 p.n.e. - Eneasz wspomina o telegrafie wodnym.
150 p.n.e. - Sieć telegrafu dymowego w Rzymie liczy ok. 4500 km
Wiek X- Wprowadzono flagi sygnałowe na morzu i sygnały bębnowe w wojsku.
1579 - We Włoszech wprowadzono telegraf akustyczny z rur .
1792 - Wprowadzono telegraf optyczny z semaforami we Francji.
1804 - Telegraf Francisco Salva w Barcelonie.
1833 - Telegraf igłowy Gaussa i Webera.
1876 - Wynalazek telefonu.
około 1968 - Początki sieci komputerowej ARPAnet prekursora Internetu.
1990 - Dołączenie Polski do sieci europejskiej EARN.
maj 1996 - W sieci Internet w Polsce jest 31 000 komputerów.

Niezwykła taniość i szybkość przekazu informacji przy pomocy sieci 
komputerowych może zrewolucjonizować i twierdzę, że już rewolucjonizuje całą

2 Michał Szafrański, Korespondencja z Genewy, Computerworld nr 37(1995). 
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naszą cywilizację. Maciej Uhlig3 w referacie Internet w liczbach zebrał ciekawe 
informacje o rozwoju sieci na świecie: .. w styczniu br. liczba komputerów w 
Internecie sięgnęła 9 000 000. W drugiej połowie 1995 roku przybyło niemal 3 000
000 komputerów, a w całym roku 1995 - 4 500 000 maszyn Jak dotąd, na
wykresie wykonanym w skali logarytmicznej, liczba komputerów w Internecie 
rośnie liniowo z czasem. Gdyby ten wzrost wykładniczy się utrzymał, w styczniu 
2000 roku mielibyśmy w globalnej sieci komputerowej ponad 100 000 000 
maszyn. "

Ostrzeżenia i opinie zawarte w raportach i opracowaniach nie pozostały 
bez echa przynajmniej w sferze działań politycznych. Dowodem na to, że w 
Europie (i nie tylko w Europie) w pełni docenia się konieczność włączenia się do 
prac nad budową globalnej struktury informacyjnej, są postanowienia, które 
zapadły 26 lutego 1995 na dwudniowym szczycie przywódców grupy G7 w 
Brukseli. Przedstawiciele siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata, 
uczestniczący w szczycie, przyjęli 11 pilotażowych projektów. Każdego z
członków G7 zobowiązano do rozpoczęcia realizacji przynajmniej jednego z nich 
przed kolejnym szczytem "Siódemki".

Działania te rozciągają się również na kraje Europy Wschodniej i 
Centralnej, aspirującej do przystąpienia do Unii Europejskiej. 23 czerwca 1995, na 
zaproszenie Komisarzy Wspólnoty Europejskiej Bangemanna i Van den Broek'a, 
odbyło się w Brukseli Information Society Forum for Central and Eastern Europe. 
W ramach przygotowań do przyjęcia do Unii Europejskich krajów Europy 
Centralnej i Wschodniej Forum pozwoliło określić kierunki współpracy. Jednym z 
priorytetów krajów Europy Centralnej i Wschodniej w procesie poprzedzającym 
przystąpienie do Unii Europejskiej jest rozwój własnej infrastruktury
informacyjnej równolegle do rozwoju tej struktury w pozostałych krajach
europejskich. Utworzono cztery grupy robocze - panele zajmujące się
szczegółowymi zagadnieniami.

Wyniki prac czterech paneli zostaną przedstawione i przeanalizowane w 
czasie Drugiego Forum, które odbędzie się w dniach 12 i 13 września 1996 w 
Pradze.

Możemy więc powtórzyć za wybitnymi znawcami przedmiotu, że 
przeżywamy rewolucję informacyjną. Czego możemy się po niej spodziewać? 
Mówi się nam o ogromnych korzyściach kulturowych, gospodarczych itp. W wielu 
opracowaniach budowa globalnego społeczeństwa informacyjnego jawi się jako 
panaceum na wszelkie dolegliwości społeczne. Łatwo snuć rozważania na temat 
możliwości pracy z domu przez sieć komputerową bez konieczności chodzenia do 
pracy. W raporcie Bangemanna czytamy: "Docelowo proponujemy, by do roku 
1996 2% pracowników umysłowych pracowało w systemie na odległość, a do 
roku 2000 pracę w tym systemie podjęło 10 milionów pracowników." Osobiście nie

3 Mciej Uhlig, „Internet w liczbach”, strl90, Materiały konferencji "Miejskie Sieci 
Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji Polman, 96" Poznań 1996.
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mam wcale pewności, czy chciałbym pracować w takim systemie bez codziennego 
kontaktu z żywymi ludźmi. Przewiduje się również zdalną pomoc lekarską, zdalne 
zakupy i wiele jeszcze innych rewelacyjnych możliwości, które, jeżeli zostaną 
zrealizowane, zmienią nasz styl życia.

O tych sprawach dużo się mówi i pisze. Mam jednak wrażenie, że jest to 
mówienie w oderwaniu od całokształtu zjawisk społecznych. Rewolucję 
przeżywamy bowiem również i w innych dziedzinach. Na budowę globalnego 
społeczeństwa informacyjnego należy, moim zdaniem, spojrzeć jako na jeden z 
elementów zmieniającego się świata.

W eseju Adama Krzemińskiego4 w „Polityce” czytamy na wstępie Od 
tysiącleci praca była fundamentem ludzkiej cywilizacji, poczucia własnej wartości 
człowieka. Jednak w wyniku trzeciej rewolucji przemysłowej w ciągu niespełna stu 
lat świat pracy może przestać istnieć. Taka jest teza żywo dyskutowanej w Stanach, 
Anglii, Niemczech i Francji książki "Koniec Pracy" (  The End o f the Work - 
Putnam N.Y. 1995) Jeremy Rifkina. We współczesnym przemyśle znaczna cześć 
pracy nadaje się do zautomatyzowania. Ten proces już się zaczął. Dla poparcia tej 
tezy przytoczę kilka danych zaczerpniętych ze wspomnianego eseju. Na razie na 
całym świecie zautomatyzowano niespełna 5% pracy. Mamy jednak i inne 
przykłady: Firma ABB w ostatnich trzech latach zwiększyła obroty o 60% i 
zwolniła 50 tysięcy ludzi. Według Andersen Consulting Company, do roku 2000 w 
amerykańskim handlu i biznesie ubędzie od 30 do 40 procent stanowisk. Utraci też 
pracę bardzo wielu spośród 3 milionów urzędników państwowych. U nas proces 
ten będzie nieco powolniejszy, ale na pewno będzie miał miejsce. Krzemiński pisze 
dalej: Optymiści uważają, że nowa technologia uwolni ludzi od nudnej, otępiającej 
pracy i pozwoli poświęcić się ciekawym i przydatnym społecznie zajęciom. 
Pesymiści malują natomiast ponury obraz społeczeństw wstrząsanych napięciami 
socjalnymi.

Nowe technologie, budowa społeczeństwa informacyjnego stworzą 
zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy dla bardzo wysoko wyspecjalizowanych 
pracowników. Będzie ich jednak siłą rzeczy znacznie mniej niż zlikwidowanych 
miejsc pracy. Być może, że rozwiązanie problemu będzie polegało na takim 
przemodelowaniu stosunków społecznych, aby wszyscy zatrudnieni mieli swój 
udział w przyroście wydajności wynikającej ze stosowania nowych technologii 
oraz aby uległ radykalnemu skróceniu czas pracy.

Czas pracy od dawna się kurczy. Jeszcze w XIX wieku pracowano 60 a 
nierzadko 80 godzin na tydzień. W połowie XX wieku skrócono czas pracy do 
czterdziestu kilku godzin, a przewiduje się, że niebawem będziemy pracować tylko 
20 godzin na tydzień. Na przykład w roku 1993 Volkswagen wprowadził 36 
godzinny tydzień pracy. Robotnicy pracuję przez cztery dni w tygodniu. Pozwoliło 
to na zatrudnienie większej liczby pracowników i uratowano w ten sposób 30 tys. 
miejsc pracy. Okazuje się również, że skrócenie czasu pracy sprzyja zwiększeniu 
wydajności.

4 Polityka nr 15, 13 kwietnia 1996 str 70 
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Jeżeli tendencja skracania czasu pracy utrzyma się w najbliższych 
dziesięcioleciach powstanie poważny problem co robić z wolnym czasem. Ryfkin 
we wspomnianej książce pisze: Musimy mieć jakąś alternatywą dla pracy 
zarobkowej, aby silą i talent przyszłych pokoleń nie leżały odłogiem. W tej właśnie 
dziedzinie upatruję ogromną rolę dla sieci komputerowych. Nadzieja rozwiązania 
problemów społecznych leży w tak zwanym trzecim sektorze czyli w non profit 
economy.

Puśćmy wodze fantazji. Załóżmy przez moment, że pracujemy tylko 20 
godzin w tygodniu, czyli praktycznie tylko przez trzy dni. Ogólny wzrost 
wydajności może nam pozwolić na uzyskanie zarobków pozwalających na 
dostatnie życie. Pozostaną jeszcze cztery dni. Jak je zapełnić aby mieć pełną 
satysfakcję z życia. Jedną z możliwości jest praca społeczna dla innych. Ten rodzaj 
pracy polega na poświęcaniu czasu bliźnim zamiast nawiązywania z nimi wyłącznie 
sztucznych stosunków rynkowych. W erze globalnego społeczeństwa 
informacyjnego będziemy mieli powszechnie do dyspozycji potężne narzędzie 
komunikacji międzyludzkiej. Teraz mogą z niego korzystać stosunkowo nieliczni. 
W Stanach Zjednoczonych na jednego mieszkańca przypada 0.024 komputera 
podłączonego do sieci. W Polsce wskaźnik ten wynosi 0.0007 2. Korzystanie z 
sieci, jakkolwiek staje się coraz tańsze i powszechniejsze jednak ciągle dotyczy 
małej części społeczeństwa i to tej części, która jest najbardziej zaawansowana w 
rozwoju kulturowym i technicznym. Ci, którzy mają dostęp do sieci mogą się ze 
sobą komunikować bez barier geograficznych, mają dostęp do niemal 
nieograniczonego zasobu informacji. Mają pełną swobodę współdziałania z 
partnerami o podobnych poglądach. Niezwykłą popularnością cieszą się 
najróżnorodnniejsze listy dyskusyjne. Niekiedy dotyczą dziedzin tak rzadkich, że 
trudno znaleźć w ramach nawet dużego miasta osoby o podobnych 
zainteresowaniach. W sieciach nie istnieje problem odległości. Można dzielić się 
myślami z przyjaciółmi na antypodach, tak jak obecnie idzie się do klubu lub do 
kawiarni. Łatwość kontaktów międzyludzkich może zaowocować niezwykle 
szybkim dalszym rozwojem cywilizacyjnym. Może, ale nie musi.

Powtarzam, że przeżywamy rewolucję. Rewolucja nie jest z definicji 
spokojnym rozwojem, kiedy wszystkie części społecznego organizmu rozwijają się 
harmonijnie. Rewolucję można porównać do przepływu burzliwego cieczy. Fizycy 
dobrze wiedzą, że póki ciecz płynie stosunkowo wolno ruch jej jest 
uporządkowany - nazywamy go laminamym. Taki przepływ cieczy łatwo 
przewidzieć i obliczyć. Z chwilą jednak, gdy zostanie przekroczona pewna 
graniczna prędkość przepływu pojawiają się wiry, ruch zaczyna być turbulentny i 
obliczenie, a więc przewidywanie zachowania się cieczy, staje się bardzo trudne, a 
niekiedy niemożliwe. Mam wrażenie, że podobnie jest w przypadku każdej 
rewolucji, a więc i rewolucji technologicznej, którą właśnie przeżywamy.

Najprostszą sprawą jest rozwiązywanie problemów technicznych. 
Zbudowanie sieci o niewyobrażalnych możliwościach przesyłania informacji jest 
stosunkowo łatwe. Między Polską a innymi krajami istnieje wiele połączeń 
komputerowych. Jedno z takich połączeń prowadzi z Warszawy do Sztokholmu.

51



Może ono w ciągu sekundy przesłać informację odpowiadającą kilkudziesięciu 
stronom druku. Łącza mogą być jeszcze wielokrotnie szybsze - jest to w pewnym 
zakresie tylko kwestia ceny. Powtarzam, nie sztuka zapewnić techniczne 
możliwości przekazania informacji. Trudniej odpowiedzieć na pytanie jak 
właściwie wykorzystać powstające możliwości techniczne. Na to nie ma gotowej 
recepty. Narzędzie komunikacji zostało udostępnione ludziom. To oni zdecydują 
jak je wykorzystać. Nie zawsze wykorzystają je umiejętnie, nie zawsze będzie to z 
pożytkiem dla ogółu. Nie ma jednak nikogo (na szczęście), kto mógłby 
zadekretować jak należy korzystać z sieci. Pojawiają się nieznane dotychczas 
problemy prawne i polityczne. Chciałbym na nie zwrócić uwagę, bowiem świadczą 
o tym, że nowe rozwiązania powstają w drodze prób i błędów .

Źródłem konfliktów może być sprzeczność pomiędzy globalnym zasięgiem 
sieci a podziałem świata na oddzielne państwa, posiadające odrębne przepisy. To 
co jest dozwolone w jednym kraju może być zabronione i surowo karane w innym. 
Sieć nie zna granic - prowadzi to do nieuniknionych konfliktów. Rozwiązanie tego 
problemu nie jest wcale proste i oczywiste i może prowadzić do sytuacji 
absurdalnych. Dość znany jest przypadek z grudnia ubiegłego roku. W Niemczech 
bawarski prokurator doszedł do wniosku, że 200 serwisów informacyjnych 
(newsgroups) dostępnych w Niemczech zawiera materiały związane z seksem, 
których rozpowszechnianie jest zabronione w świetle prawa niemieckiego. Skarga 
została zaadresowana do amerykańskiej firmy CompuServe zapewniającej obsługę 
tych serwisów na całym świecie. Firma nie miała możliwości technicznych, aby 
uniemożliwić korzystanie ze swoich serwisów ponad stu tysiącom użytkowników z 
Niemiec. Odcięto więc dostęp do tych serwisów wszystkim na świecie włączając w 
to cztery miliony Amerykanów i naszych polskich użytkowników. A oto inny 
przykład: w styczniu bieżącego roku niemiecki operator telekomunikacyjny 
Deutsche Telekom zaprotestował przeciwko neonazistowskim materiałom 
umieszczonym na serwerze kalifornijskiej firmy Webcom. Upowszechnianie tych 
materiałów stanowiło oczywiste naruszenie prawa - ale prawa niemieckiego. Firma 
kalifornijska odmówiła ingerencji powołując się na wolność słowa 
zagwarantowaną w amerykańskiej konstytucji. W odpowiedzi Niemcy zablokowali 
dostęp, oczywiście tylko z Niemiec, nie tylko do tego jednego serwera, ale do 
pozostałych 1500 komputerów firmy. Przykłady takie można oczywiście mnożyć. 
Pierwszy przykład z CompuServe tak naprawdę nie dotknął dużej liczby 
użytkowników. Ocenia się, że korzystanie z pornografii w sieciach jest 
odpowiedzialne co najwyżej za 5% całkowitego ruchu. Znacznie ważniejszy jest w 
tym przypadku precedens. Jeżeli Niemcy mogą decydować zgodnie ze swoim 
prawem co my, w Polsce, w Stanach możemy, a czego nie możemy oglądać i 
czytać, to dlaczego odmawiać tego prawa innym krajom na przykład Chinom, 
Singapurowi, Arabii Saudyjskiej. Jeżeli Internet stałby się zakładnikiem różnych 
narodów, regionów, grup politycznych lub religijnych straciłby swój charakter. 
Powinny istnieć pewne reguły zachowania się w sieci, ale bardzo trudno jest to 
skodyflkować. Prawo nie jest jednolite. Na przykład legislacja dotycząca hazardu 
zmienia się nie tylko od kraju do kraju, ale może być różna w ramach tego samego
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państwa. Istnieje dziś możliwość grania przez Internet w wirtualnym kasynie w Las 
Vegas. Czy z punktu widzenia przepisów polskich jest to dozwolone? Gdzie tak 
naprawdę znajduje się kasyno, czy tam gdzie jest serwer, czy tam gdzie 
umiejscowiony jest mój komputer. Szereg innych problemów spędza sen z oczu 
finansistom. Już niezadługo upowszechni się na świecie pieniądz elektroniczny. 
Nie stara poczciwa karta kredytowa, ale prawdziwy pieniądz elektroniczny, który 
będzie zdeponowany w moim komputerze, na moim twardym dysku. Będę mógł go 
przesłać do dowolnego punktu kuli ziemskiej tak jak przesyłam pocztę. Co wtedy z 
ograniczeniami i kontrolą dewizową. Zamiast trzymać oszczędności w banku na 
sąsiedniej ulicy zdeponuję je na antypodach bo akurat tam izba skarbowa nie 
będzie mogła sprawdzić moich zasobów. Prawodawstwo nie jest na to 
przygotowane. Istnieje cały szereg pomysłów jak rozwiązać powstające z każdy 
dniem problemy. Nie ma jednak naprawdę dobrych rozwiązań: 11 lutego rząd 
chiński ogłosił, że około 50 tys. użytkowników Internetu musi korzystać w 
łączności z oficjalnych przejść lub inaczej "filtrów" zarządzanych przez chińską 
telekomunikację. 6 lutego, również w Chinach, zarządzono, że domowi 
użytkownicy Internetu mają się zarejestrować na policji. Internet został 
podniesiony do rangi zagadnienia politycznego nie tylko w Chinach. Na początku 
kwietnia Jim Hoagland z Washington Post doniósł, że Francja dyskretnie naciskała 
władze Stanów Zjednoczonych, aby zainteresowały się Islamską grupą z San 
Diego, która udostępnia w Internecie instrukcje w jaki sposób budować tanie 
bomby, takie jakie wybuchły w paryskim metrze.

Francuzi mają jeszcze jeden poważny problem. W odwiecznej wojnie 
przeciwko anglo amerykańskiej hegemonii kulturalnej francuski minister kultury 
Philippe Douste-Blazy, dyskutując "politykę językową", zauważył: "Kilka stuleci 
temu najeżdżaliśmy inne kraje. Następnym polem bitwy jest przestrzeń 
cybernetyczna. Musimy wprowadzić francuski do Internetu." Nawet Prezydent 
Jacques Chirac wypowiedział się na ten temat stwierdzając, że obserwuję się 
dążenie do ujednolicenia światowej kultury. Ostrzegł, że używanie języka 
angielskiego grozi zaniknięciem języka ojczystego. Można się w tym miejscu 
uśmiechnąć się, ale problem pozostaje. Internet ma i będzie miał coraz większy 
wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia. Przeżywamy rewolucję; jestem 
głęboko przekonany, że przyniesie ona gwałtowny rozwój cywilizacyjny całego 
świata. Rozwój taki nigdy nie odbywa się równomiernie. Jedni będą w czołówce, 
inni zostaną w tyle. Powinniśmy bardzo się pilnować, aby należeć do tej pierwszej 
grupy.
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ROZDZIAŁ IV

ROZWÓJ SIECI INFORMATYCZNYCH JAKO INSTRUMENT 
INTEGRACJI ŚRODOWISK NAUKOWYCH*

Tomasz HOFMOKL

Każda sieć łączy. Czasem oplata, spowija, ubezwłasnowolnia, ale zawsze 
w jakiś sposób łączy wszystkie znajdujące się w niej elementy. Sieć informatyczna 
spełnia również tę rolę dla każdego zespołu, któremu służy. Spełniają również dla 
środowiska naukowych, które stanowią tę część społeczeństwa, która najszybciej 
wchodzi w strukturę globalnego społeczeństwa informacyjnego.

Używamy bardzo często sformułowania "Społeczeństwo Informacyjne". 
Niemal każdy podkłada pod ten termin nieco inną treść. Dla potrzeb niniejszego 
opracowania przyjęto, że

Społeczeństwo Informacyjne jest to społeczeństwo, w którym informacja 
stała się zasobem produkcyjnym:
• określającym nowe przewagi konkurencyjne w stosunku do otoczenia, 
a równocześnie
• zapewniającym rosnący poziom adaptacyjności społecznej, w wyrazie ogólnym 

i w wyrazie jednostkowym, do zmieniającego się lawinowo otoczenia.1
W odniesieniu do środowiska naukowego zasób produkcyjny ma bardzo 

wymierne znaczenie. Tak zwana produkcja naukowa jest w swej istocie produkcją 
nowych informacji. Mówi się przecież o wydajności naukowej, o produkcyjności 
uczonego itp. Uświadomienie sobie faktu, że informacja stała się zasobem produk
cyjnym nie tylko w środowisku naukowym ma daleko idące implikacje. Wiedza 
bardziej niż kiedykolwiek jest potęgą. Ten kraj, który może najlepiej przewodzić 
rewolucji informacyjnej, będzie potężniejszy od pozostałych. Rola środowisk na
ukowych w rozwoju i wykorzystaniu infrastruktury informatycznej jest trudna do 
przecenienia. Z drugiej strony rozbudowywana infrastruktura ma ogromny wpływ 
na środowisko naukowe. Zmieniają się formy dostępu do informacji. Ogromnemu 
przyśpieszeniu ulega wymiana informacji zanikają również bariery związane z 
odległością. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do integracji środowisk na
ukowych. Istnienie sieci komputerowych wymusza współpracę środowisk nauko
wych przyczyniając się do ich integracji. Temu właśnie zagadnieniu jest poświęco
ne niniejsze opracowanie.

Oryginalne opracowanie nosi datę 16.10.1997 (przyp. red.) — otrzymano od p. dr Marii 
Baranowskiej z NASK; przeznaczenie opracowania -  nieznane.

Józef Wierzbołowski, Referat na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Łączności w 
dniu 3 marca 1997. [Przyp. red.] -  Ta definicja została zaproponowana przez dr J. Wierzbołowskiego 
w referacie na konferencji w grudniu 1996 -  „Informacja i technologie informacyjne jako element 
przekształceń strukturalnych i systemowych w gospodarce światowej (ogólne podejście do tematu) - 
http://kbn.icm .edu.nl/pub/info/dep/integracia/w ierzbol.htm l
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Wstęp

28 stycznia 1997 roku na posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty do
kument pod nazwą Narodowa Strategia Integracji2. Czytamy w nim: Członkostwo 
w Unii Europejskiej jest strategicznym celem Polski. Cel ten - konsekwentnie reali
zowany od 1989 r. przez kolejne rządy - jest wyrazem dążenia przeważającej więk
szości społeczeństwa do obecności i uczestnictwa Polski w strukturach europej
skich. Omawiany dokument omawia ogólne zasady dostosowywania polskich 
struktur do spełnienia warunków przystąpienia do Unii. Zwraca się przy tym uwa
gę na niezwykle ważne zagadnienie dostosowania struktur gospodarczych. W tym 
świetle nabiera istotnego znaczenia rola nowych narzędzi teleinformatycznych w 
rozwoju gospodarki. Są to bowiem narzędzia pozwalające na komunikację między
ludzką na skalę dotychczas niespotykaną.

Jesteśmy świadkiem burzliwego rozwoju właśnie tego nowego narzędzia 
jakim jest sieć komputerowa. We wszystkich rozwiniętych społeczeństwach kom
putery odgrywają coraz większą rolę nie tylko w pracowniach naukowych, biznesie 
ale również w życiu prywatnym. Opracowania dokonywane przez zespoły eksper
tów wskazują na zagrożenie jakie płynie dla gospodarki i w ogóle dla rozwoju 
cywilizacyjnego tych krajów, które pozostaną w tyle w rozbudowie infrastruktury 
teleinformatycznej. Obecny podział świata na bogatych i biednych zmieni się na 
podział na mających i nie mających dostępu do informacji.

Stwierdzenia powyższe, które wydają się bardzo prawdopodobne w odnie
sieniu do rozwoju całych społeczeństw, stają się nieomal pewnikiem w odniesieniu 
do obszaru nauki, jej rozwoju i upowszechniania. Nie można wyobrazić sobie roz
woju nauki bez dostępu do narzędzia, jest sieć komputerowa. Jak ważna jest nauka 
i jej rozpowszechnianie nie trzeba nikogo przekonywać. Komitet Prognoz przy 
Polskiej Akademii Nauk tak to ujmuje:

Wychodząc z analizy stanu wyjściowego, potrzeb i szans Komitet3 uważa, 
że najwyższym priorytetem na najbliższe piętnastolecie powinno być wykorzysta
nie potencjału intelektualnego Polski i je j zasobów ludzkich dla przyśpieszenia 
modernizacji procesów społeczno-gospodarczych kraju i zbliżenia je j do struktur 
zachodnioeuropejskich. Ponieważ warunkiem tego jest podniesienie poziomu 
wykształcenia i kwalifikacji, opowiadamy się za przyjęciem strategii, którą w 
uproszczeniu (ale w języku zrozumiałym dla każdego) można by nazwać strategią

2 Narodowa Strategia Informacji, Monitor Integracji Europejskiej, Wydanie specjalne, styczeń 1997. 
Wydane przez Komitet Integracji Europejskiej.
3 Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk opublikował 
raport W perspektywie roku 2010 Droga do roku 2010, Raport w sprawie opracowania długofalowej 
strategii rozwoju Polski na okres 15 lat.
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ofensywnej edukacji Polski. W tym sensie trzeba wysunąć jako główne zadanie tej 
strategii, osiągnięcie do roku 2010 europejskich standardów edukacyjnych. Wy
maga to nadania najwyższego priorytetu „inwestycjom w człowieka”. Jest to więc 
koncepcja ofensywy edukacyjnej jako głównego priorytetu najbliższych piętnastu 
lat.

Realizacja ofensywy edukacyjnej bez wszystkich nowoczesnych narzędzi, 
a jednym z nich jest sieć komputerowa, jest po prostu niemożliwa Pod pojęciem 
ofensywy edukacyjnej rozumiem tutaj całokształt działań przygotowujący społe
czeństwo do korzystania z dorobku nauki a wiąże się to bezpośrednio z transferem 
technologii.

Środowisko naukowe i akademickie w Polsce zdało sobie sprawę z tego 
faktu bardzo wcześnie i podjęło starania o dołączenie do światowej sieci kompute
rowej już w połowie lat osiemdziesiątych. Poszczególni naukowcy, korzystając z 
prywatnych kontaktów z zaprzyjaźnionymi ośrodkami za granicą pracowali na 
zainstalowanych tam komputerach łącząc się przez modem i telefon. Pozwalało to 
na przesłanie poczty, niewielkich zbiorów danych czy też programów. Wiązało się 
to z bardzo dużymi opłatami za połączenia telefoniczne. Niezależnie od tego trwały 
zorganizowane działania.

Już w roku 1987 uruchomiono tak zwany Centralny Program Badawczo - 
Rozwojowy CPBR 8.13 pod nazwą Budowa Krajowej Akademickiej Sieci Kompu
terowej - KASK pod kierownictwem prof. dr hab. Daniela J. Bema z Politechniki 
Wrocławskiej. Niestety istniejące wówczas ograniczenia natury politycznej nie 
pozwoliły na przyłączenie zbudowanych eksperymentalnie odcinków sieci do 
światowego systemu co sprowadzało niemal do zera użytkową wartość sieci. Re
alizacja programu przyniosła jednak wymierne korzyści w postaci wykształcenia 
kadry zdolnej do rozbudowy sieci z chwilą zaistnienia dogodnych warunków poli
tycznych.

Warunki te zaistniały w początku 1990 roku. W marcu tego roku autor ni
niejszego opracowania został powołany na pełnomocnika Komitetu do Spraw Na
uki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów do sprawy przyłączenia Polski 
do sieci EARN (European Academic & Research Network) i już 17 lipca 1990 
roku o godzinie 1401 pierwszy polski węzeł sieci PLEARN zlokalizowany w Cen
trum Informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego został dołączony do węzła 
sieci EARN w Kopenhadze. Od tego czasu datuje się burzliwy rozwój sieci w 
Polsce. Kalendarium rozwoju sieci komputerowych na świecie ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji w Polsce zamieszczono na końcu tego opracowania.

Rozwój struktury teleinformatycznej

Bez rozwiniętej sieci teleinformatycznej nie ma mowy o rozwoju Internetu 
i jego usług. Nie można mówić również o Internecie jako zjawisku społecznym, 
jeżeli pozostawałby domeną niewielkiej grupy wtajemniczonych zapaleńców. 
Omawianie integrującej roli sieci komputerowych w nauce byłoby bezprzedmio
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towe. Internet musi być dostępny dla jak najszerszego grona użytkowników - wte
dy można dopiero mówić o jego społecznej roli. Środowisko naukowe było w tym 
zakresie pionierem.

Rozwój sieci komputerowych w Polsce był przede wszystkim wynikiem 
spontanicznych działań wielu ośrodków naukowych, które bardzo wcześnie zdały 
sobie sprawę, że bez rozwoju tego nowego narzędzia nie jest możliwe w wielu 
dziedzinach prowadzenie poważnych badań naukowych.

NASK jest pionierem Internetu w Polsce - w latach 1991-1992 połączył 
Polskę ze światową siecią Internet i zbudował zręby ogólnopolskiej sieci WAN. 
Przez długi czas aż do roku 1994 NASK był jedynym dostawcą Internetu w Polsce

Rozbudowa sieci NASK w ośrodkach akademickich odbywała się po
przez dofinansowanie wyposażania sieci ze środków przeznaczonych na naukę. 
Ten tryb terytorialnej rozbudowy sieci jest już w zasadzie zakończony, ponieważ 
wszystkie ośrodki grupujące po kilka jednostek, których działalność sieciową do
finansowuje KBN, zostały dołączone do Internetu.

W ośrodkach, w których nie ma uzasadnienia tworzenie węzłów sieci 
NASK z funduszy przeznaczonych na naukę, ponieważ nie ma w nich placówek 
naukowych lub istniejące placówki są zbyt małe, tworzy się węzły NASKu w 
oparciu o środki użytkowników.

Należy zwrócić uwagę, że poza siecią rozległą NASK w dwudziestu ośrod
kach akademickich budowane są sieci miejskie. NASK jest jednostką wiodąca dla 
miejskiej sieci w Warszawie. Jest to największa sieć w Polsce, zbudowana 
w technologii ATM. Od początku grudnia bieżącego roku powinna zacząć działać 
wydzielona sieć wyłącznie dla środowiska akademickiego i naukowego POL34, 
łącząca przynajmniej w pierwszym okresie największe ośrodki, w których uloko
wano zasoby komputerów dużej mocy.

Sieć NASK jest połączona ze światowym Internetem bezpośrednim łączem 
8 Mb/s do USA i 2Mb/s do Europy przez Sztokholm. NASK posiada obecnie 41 
aktywne węzły w całej Polsce, a w 10 miejscowościach są one uruchamiane. War
szawska sieć metropolitalna dysponuje 30 węzłami na terenie Stolicy i przygoto
wuje się instalację następnych.
Poniższa mapka przedstawia aktualną strukturę łączy NASK.
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Naukowa i Akademicka 

Sieć Komputerowa w Polsce
luty w

27 czerwca 1997 zostało podpisane porozumienie inicjujące budowę sieci 
o przepływności 34 Mb/s pomiędzy ośrodkami wyposażonymi w komputery dużej 
mocy obliczeniowej. Sieć ma być wyłącznie akademicka. Nie jest w niej dopusz
czony ruch komercyjny. Jej topologia w pierwszym okresie będzie przedstawiać 
się następująco:

NASK
Naukowa i Akademicka 

Sieć Komputerowa w Polsce

Wraz z rozwojem sieci wzrasta liczba użytkowników. Dokładnie rejestro
wana jest liczba komputerów przyłączonych do sieci. Liczbę użytkowników można 
jedynie mniej lub bardziej precyzyjnie oszacować. Bardzo pouczające jest porów
nanie wzrostu liczby komputerów dołączonych do sieci na świecie, w Europie i w 
Polsce. Jeżeli przyjrzeć się liczbom bezwzględnym to sytuacja nie jest najlepsza. 
Mamy 0.6% ludności świata i tylko 0.4% podłączonych do sieci komputerów. 
W Europie jako całość proporcje te są odwrotne. Europa liczy 12.7% ludności

kity "97
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świata, a ma 24% podłączonych komputerów. Nieco lepiej wygląda prędkość przy
rostu liczby komputerów podłączonych do sieci. Na przedstawionym wykresie w 
skali logarytmicznej widać, że punkty dla świata, Europy i Polski układają się na 
prostych równoległych. Dotrzymujemy więc kroku prędkości przyrostu. Niestety 
nie jest to wystarczające do nadrobienia strat. Po początkowym szybkim wzroście 
w latach 1992 - 1994 nastąpiło spowolnienie, które można wytłumaczyć tym, że 
znacząca część środowiska naukowego już się przyłączyła, a inne środowiska do
piero zaczęły doceniać rolę sieci.

U l l l . l l l

Liczba komputerów w sied w Polsce, w 
Europę, na Świede

10000

I V I I V I I V I I V I I V I 1 V I  
92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97

Polska Europa Swat

Znacznie trudniejsza jest ocena liczby użytkowników. Z każdego kompute
ra może korzystać ich od jednego do kilku tysięcy. Ocena całkowitej liczby użyt
kowników może być tylko szacunkowa. Można ją  przeprowadzić na dwa sposoby. 
Zakłada się na podstawie badań wybranej populacji użytkowników i na podstawie 
doświadczeń światowych, że na jeden dołączony do sieci komputer przypada śred
nio 10 użytkowników. Wtedy ocena ich liczby na dzień 1 września 1997 gdy w 
Polsce było dołączonych 86485 komputerów wynosi 864 tysiące. Z drugiej strony 
istnieje niezależne badanie CBOS4 stwierdzają, że 5% dorosłych Polaków "dekla
ruje, że ma możliwość korzystania z  Internetu" Przyjmując, że w Polsce jest 30 min 
ludzi mających 18 lub więcej lat, otrzymamy ocenę liczby użytkowników Internetu 
równą półtora miliona. Możemy więc z dużą dozą prawdopodobieństwa twierdzić, 
że w Polsce jest od miliona do półtora miliona użytkowników Intemetu.

4 Centrum Badania Opinii Społecznej; Komunikat z Badań BS/69/69/97, maj 1997. 
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Jest to już pokaźna liczba, a jak pokazują badania socjologiczne ciągle głównym 
użytkownikiem jest środowisko naukowe i akademickie, chociaż jego udział male
je z roku na rok.

Dokładniejsze badania przeprowadzone przez dr Michała Golińskiego5 
przedstawiają znacznie mniej optymistyczny obraz. W cytowanym opracowaniu 
dokonano porównania rozwoju infrastruktury informacyjnej 29 krajów. Wskaźnik 
poziomu rozwoju infrastruktury informacyjnej uwzględnia cały szereg czynników 
od telefonii przez komputery i sieci komputerowe do telewizji. Porównanie wybra
nych siedmiu krajów przedstawia wykres. Turcja jest w tej próbie 29, Polska 28, 
Stany Zjednoczone i Szwecja zajmują odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. 
Widać, że mamy jeszcze duże zapóźnienie do odrobienia.

Poziom rozwoju infrastruktury 
informacyjną

Szvuecja

0 2000 4000 6000 8000

wskaźnik rozoju x 10000

wg. M. Golińskiego

Rola sieci w nauce

Doświadczenie wszystkich bez wyjątków krajów świata wskazuje, że sieci 
rozwijały się przede wszystkim dla użytkowników z obszaru nauki a dopiero

5 Praca doktorska mgr Michała Golińskiego obroniona w Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie.
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w ostatnim czasie znalazły zastosowanie w innych obszarach życia. Ograniczę się 
w rozważaniach tylko do obszaru nauki.

Badania socjologiczne abonentów sieci w Polsce pokazują, że największą 
grupa użytkowników pod względem liczbowym są przedstawiciele nauk ścisłych. 
Jest to o tyle zrozumiałe, ze w pierwszym okresie rozwoju technik sieciowych ko
rzystanie z nich wymagało pewnego stopnia wtajemniczenia. Należało dysponować 
pewnym zasobem wiedzy technicznej, pozwalającym korzystać z tego narzędzia. 
Wprowadzenie oprogramowań przyjaznych dla użytkownika, które mogą być wy
korzystywane przez użytkowników nieskalanych wiedzą komputerową doprowa
dziło do stanu, w którym opanowanie techniki posługiwania się zasobami siecio
wymi może być opanowane w przeciągu kilku minut. Podstawowa bariera tech
niczna została w ten sposób usunięta i sieć można traktować jako narzędzie do
stępne dla każdego.

Pozostaje rzecz prosta bariera psychologiczna związana z nawykami pracy. 
Wspomniane badania socjologiczne wskazują, że najliczniej reprezentowaną grupą 
wiekową użytkowników są ludzie w wieku 30 - 39 lat. Starszym trudniej jest, 
średnio rzecz biorąc, zmienić swoje nawyki pracy zawodowej i chętniej sięgają do 
wypróbowanych technik niż uczą się nowych sposobów pracy. Mniejszy udział 
ludzi młodych i bardzo młodych w gronie użytkowników sieci łatwo się tłumaczy 
trudniejszym dostępem do tego elitarnego narzędzia. Powtarzane w bieżącym roku 
badania socjologiczne zapewne zmienią te proporcje na korzyść ludzi jeszcze 
młodszych, bowiem coraz więcej studentów i uczniów szkół średnich uzyskało w 
ubiegłym roku dostęp do Internetu. Są przesłanki techniczne wynikające z rozwoju 
infrastruktury teleinformatycznej w Polsce i tendencji światowych aby mniemać, 
że coraz większa część populacji będzie miała dostęp do Internetu. Przedstawiciele 
środowiska naukowego i akademickiego w wielu krajach utracili już liczbowo 
pierwszą pozycję wśród użytkowników sieci, zachowują ja  jednak pod względem 
jej zaawansowanego wykorzystywania.

Nie należy zapominać, że sieć komputerowa jest tylko narzędziem. Samo 
narzędzie nie decyduje o rozwoju nauki, ale może je znacznie ułatwiać lub wręcz 
umożliwiać. Można wyróżnić kilka sposobów wykorzystania sieci komputerowych 
w rozwoju nauki:
• Komunikacja między uczonymi. Jest to dotychczas najpopularniejszy sposób 

wykorzystania sieci. Umożliwia wspólną pracę ponad podziałami geograficz
nymi. Z sieci korzystają przedstawiciele wszystkich dyscyplin, ale jak pokazy
waliśmy poprzednio najwięcej użytkowników znajduje się wśród reprezentan
tów nauk ścisłych. Nie jest bowiem przypadkiem, że najwcześniej wykorzysta
no sieci do codziennej pracy wśród fizyków zajmujących się cząstkami elemen
tarnymi. Praca z wykorzystywaniem współczesnych akceleratorów wymaga du
żych zespołów. Na przykład zespół jednego tylko eksperymentu DELPHI w Eu
ropejskiej Organizacji Badań Jądrowych w CERNie pod Genewą liczy ponad 
500 osób z kilkunastu krajów. Analizowanie wyników i uzgadnianie końcowej 
publikacji w sposób tradycyjny byłoby po prostu niemożliwe. Sieci kompute
rowe umożliwiły nowy rodzaj współpracy. W innych dziedzinach, nawet wtedy,
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gdy tradycyjne metody komunikacji jeszcze wystarczają, komunikacja sieciowa 
przyśpiesza uzyskanie wyników. Nic więc dziwnego, że rozwój wykorzystania 
sieci wzrasta w sposób wykładniczy. Z historii wiadomo, że najszybciej rozwi
jały się te skupiska ludzkie, które były położone w pobliżu traktów komunika
cyjnych. Dostęp do „traktu komunikacyjnego”, jakim jest sieć komputerowa 
spełnia dokładnie te sama role czynnika stymulującego rozwój zarówno nauki 
jak i całej gospodarki.

• Korzystanie z baz danych. Dostęp do informacji jest warunkiem koniecznym 
rozwoju każdej nauki. Objętość informacji dostępnej w sieciach każdej chwili 
doby na całym świecie jest trudna do wyobrażenia. Powstają specjalne ośrodki 
ułatwiające wyszukiwanie danych. Uczony pozbawiony dostępu do specjali
stycznych baz danych nie może skutecznie konkurować ze swoim partnerem, 
który ma tę możliwość. Raporty ekspertów zwracają uwagę, ze dotychczasowy 
podział na kraje biedne i bogate może ulec zmianie na kraje z dostępem i bez 
dostępu do informacji. W nauce brak dostępu do informacji jest równoznaczny 
z jej śmiercią.

• Zdalna praca na komputerach. Nie ma możliwości ekonomicznych, aby 
wszystkim ośrodkom naukowym zapewnić lokalnie dostęp do komputerów 
o największej mocy obliczeniowej. Nie ma nawet uzasadnienia merytorycznego 
takiego postępowania. Dzięki sieciom uczony z dowolnego miejsca może w za
sadzie korzystać z największych mocy obliczeniowych komputerów zgrupowa
nych w wybranych ośrodkach w kraju lub za granicą. Taką politykę reprezentu
je między innymi Komitet Badań Naukowych wyposażając trzy ośrodki w kraju 
( Poznań, Kraków, Warszawa) w komputery dużej mocy i zapewniając innym 
ośrodkom możliwość zdalnego z nich korzystania.

Możliwości wykorzystania sieci komputerowych w nauce są trudne do wy
liczenia. Większość jednak da się zaliczyć do wymienionych trzech kategorii. 
Można bowiem sobie wyobrazić zdalne wideokonferencje, wspólne oglądanie ob
razów mikroskopowych, lub rysunków. Takie wykorzystanie da się zaliczyć do 
pierwszej wymienionej grupy zastosowań. Powtarzamy: sieć jest tylko narzędziem 
ale bez tego narzędzia trudno wyobrazić sobie rozwój nauki. Rozwijająca się nauka 
nie może pozostawać w izolacji od całokształtu rozwoju społecznego Konieczna 
jest integracja zarówno środowisk naukowych ze sobą jak i z całym społeczeń
stwem

Integracja środowisk naukowych

Omówione poprzednio zagadnienia związane z rolą sieci w nauce 
i z upowszechnianiem nauki pokazują jak ważnym narzędziem jest sieć kompute
rowa. Spełnia ona jednak jeszcze role integracji środowiska naukowego z samym 
sobą oraz ze społeczeństwem. Dlatego o integracji środowisk naukowych można 
mówić w trzech aspektach:
• o integracji na poziomie działań administracyjno organizacyjnych,
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• o integracji na poziomie działalności naukowej samego środowiska,
• o integracji pomiędzy społecznością lokalną i środowiskiem naukowym.

Integracja działań administracyjno organizacyjnych

Komitet Badań Naukowych od początku swego istnienia doceniał rolę sieci 
komputerowych jako narzędzia wspomagającego rozwój nauki.

W 1992 roku zostały podjęte wspólne działania Komitetu Badań Nauko
wych I  Ministerstwa Edukacji Narodowej mające na celu ustalenie potrzeb regio
nalnych środowisk naukowych na duże moce obliczeniowe. W listopadzie 1992 
trzy najbardziej zaawansowane środowiska: krakowskie, poznańskie i warszawskie 
otrzymały łącznie 10.2 mld zl na rozpoczęcie bądź dokończenie przygotowań do 
stworzenia środowiska sieciowego do pracy z dużymi mocami obliczeniowymi6 Był 
to początek zorganizowanego tworzenia miejskich sieci komputerowych.

Na wniosek Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Andrzeja 
K. Wróblewskiego, oraz autora niniejszego opracowania Komitet Badań Nauko
wych powołał uchwałą nr 15/92 z dnia 14 października 1992 Zespół do Spraw 
Naukowych Sieci Komputerowych i zagadnień Informatyzacji w Nauce noszący 
obecnie nazwę Zespołu do Spraw Infrastruktury Informatycznej. Zespół ten speł
niał i spełnia do dzisiaj rolę opiniodawczą, ale przyczynił się do wypracowania 
koncepcji działań w tym zakresie, która została następnie przyjęta przez Komitet 
Badań Naukowych w 1993 r. Obejmuje ona dofinansowanie następujących zadań7:
1. budowy i rozbudowy sieci informatycznych:

- ogólnokrajowej - Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej NASK,
- regionalnych środowiskowych - Metropolitalnej Sieci Komputerowej MAN
- lokalnych - Lokalnej Sieci Komputerowej LAN,

2. wyposażania regionalnych środowisk naukowych - MAN w sprzęt komputero
wy dużej mocy obliczeniowej i tworzenia centrów meta komputerowych,
3. wyposażania (na dogodnych warunkach) środowiska naukowego 
h> licencjonowane oprogramowanie,
4. tworzenia i rozbudowy baz danych, które są lub będą dostępne 
sieciowo,
5. zapewnienia możliwości szerokiego korzystania przez użytkowników ze 
sfery nauki z usług sieciowych (poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania tej 
sieci).

Z punktu widzenia integracji środowiska równie ważne jak wielkość jest 
sposób finansowania. Komitet podjął decyzję wymuszającą powstawanie porozu

6 Opracowanie z dnia 1.10.1992 Zespołu Pełnomocnika Przewodniczącego KBN ds. Systemów In
formatycznych i Sieci Komputerowych.
7 Małgorzata Kozłowska Podsekretarz Stanu w Komitecie Badań Naukowych, referat na konferencji 
Infofestiwal'94, w Krakowie w 1994 roku.
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mień W 1994 roku wysuwano następujące propozycje8 dotyczące rozwoju infra
struktury informacyjnej:

Ponieważ przedsięwzięcia te wymagają współpracy głównych jednostek 
badawczych w danym środowisku miejskim czy regionalnym, istotne jest określe
nie instytucji odpowiedzialnej za nadzór całości działań. Dotychczasowe do
świadczenia spowodowały powstanie w regionach następującej struktury organi
zacyjnej (  która powinna być powielona w regionach nowopowstających):

Rada założycielska, na szczeblu regionu, kolegium rektorów uczelni i pre
zesów oddziałów PAN (  w warszawie - prezesa PAN), który podpisuje porozumie
nie inicjujące budowę MAN, a ponadto powołuje lub zmienia dalsze instytucje peł
niące nadzór nad tym przedsięwzięciem, informując o tym KBN. Rada założyciel
ska może powoływać odpowiednich ekspertów ( np. zespół koordynacyjny MAN) 
dla wstępnych prac nad budową MAN, dopóki nie ukonstytuują się dalsze instytu
cje MAN;

Jednostka wiodąca MAN, czyli jednostka badawcza mająca osobowość 
prawną, określana przez radę założycielską i odpowiedzialna przez nią a jednocze
śnie finansowo przez KBN, jako podmiot realizujący inwestycję;

Środowiskowa rada użytkowników MAN, wyłaniana wśród użytkowników 
sieci miejskiej na podstawie zasad określonych przez radę założycielską.

Jednostka wiodąca odgrywa zasadniczą rolę jako wykonawca inwestycji, 
bierze też na siebie odpowiedzialność za prawidłowość wydatkowania dotacji in
westycyjnej.

Przytaczam obszerny fragment z materiałów sprzed ponad trzech lat aby 
zilustrować, że polityka Komitetu Badań Naukowych polegała i polega nie na pro
stej dystrybucji środków ale na takim działaniu, aby środowiska działały możliwie 
jako jedna całość ponad interesami partykularnymi.

Z własnego doświadczenia dyrektora JBR NASK mógłbym przytoczyć 
przykłady, że dzięki traktowaniu środowisk naukowych jako całości z punktu wi
dzenia budowy infrastruktury informacyjnej, placówki i uczelnie nieraz bardzo 
skłócone były zmuszone do wspólnego działania. Dawało to się zauważyć szcze
gólnie w pierwszym okresie powstawania sieci, gdy NASK był jedynym dostawcą 
łączności krajowej i międzynarodowej. Warunek, aby w danym środowisku po
wstała jedna reprezentacji zmuszał do współpracy wszystkich zainteresowanych. 
Należy tu podkreślić, że ewentualne sprzeczności interesów tkwiły raczej na po
ziomie administracyjnym a nie na poziomie pracowników naukowych. Witali więc 
oni na ogół z zadowoleniem współpracę środowiskową.

Integracja na poziomie działalności naukowej samego środowiska

Istnienie sieci dostarcza nowych możliwości usprawnienia pracy naukowej.

Z propozycji prof. A. Nowakowskiego zawartej w opracowaniu "Stan i Program Rozwoju Infra
struktury Informatycznej dla Polskich Środowisk Naukowych" 17 grudnia 1994.
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Kontakt naukowy jest niezwykle łatwy ponad podziałami instytucjonalnymi i po
nad odległościami geograficznymi. Wiem z kontaktów z przedstawicielami przyłą
czanych ośrodków, jakie były główne motywy wystąpienia z inicjatywą o przyłą
czenie. Prawie zawsze na pierwszym miejscu była to konieczność kontaktów w 
pracy naukowej, a na dalszym planie prestiż posiadania w placówce sieci, chęć 
"zakosztowania" nowej technologii i inne bardzo ludzkie motywy. W niektórych 
środowiskach przyłączenie do sieci było warunkiem podjęcia interesującej współ
pracy naukowej. Sieć spełniała i spełnia w tym zakresie role czynnika integrujące
go środowisko naukowe ale integrującego w skali światowej, a nie na poziomie 
regionu, gdzie kontakty osobiste mogą być bardziej owocne. Podzielę się refleksją 
natury osobistej. W latach 1993-1995 byłem "wizytującym profesorem" w Stras- 
bourgu. Charakter mojej pracy - udział w międzynarodowym eksperymencie po
wodował, że już wtedy musiałem korzystać z sieci. Powrót do kraju łączył się z 
radykalnym ograniczeniem tej możliwości. Jedyną możliwością było łączenie się 
po przez modem z komputerem za granicą. Ten typ pracy nie wzbudzał entuzjazmu 
u kierownictwa Instytutu z powodu astronomicznych rachunków telefonicznych. 
Nie byłem odosobniony w swoich problemach. Był to zasadniczy czynnik dlacze
go tak wielu naukowców w owym okresie zaczęło starania o przyłączenie Polski 
do EARN. Było to działanie integracyjne, ale na skale światową.

Integracja pomiędzy społecznością lokalną i środowiskiem naukowym

Jest to rodzaj integracji, o której mówi się stosunkowo mało, a jest ona ze 
względów ogólnospołecznych niezwykle ważna. Istnienie sieci komputerowych 
pozwala na silniejsze niż dotychczas oddziaływanie środowiska naukowego na 
lokalną społeczność lub na inne grupy zawodowe. Jako przykłady można podać:
• Udostępnianie serwerów placówek naukowych artystom plastykom. Znane są 

obecnie wirtualne wystawy malarskie, które powstały dzięki współpracy placó
wek kulturalnych i naukowych, których współpraca w innych warunkach była
by bardzo mało prawdopodobna. Przykładem może być tu działalność Interdy
scyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego (ICM) w Uniwersytecie 
Warszawskim.

• Podejmowanie wspólnych programów ze szkołami lokalnymi. W wielu ośrod
kach środowisko naukowe spełnia role promotora rozwoju sieci w szkołach. 
Przykładem może być tu powstanie Internetu dla Szkół (IdS), którego pomysł 
powstał w środowisku fizyków warszawskich.

• Instalowanie dostępnych sieciowo baz danych wspomagających produkcję rol
niczą. Znam takie przykłady ze Skierniewic.

• Wspólne z administracją lokalną tworzenie infrastruktury sieciowej dla wspól
nego wykorzystania. Przykład takiej współpracy znajdziemy w Warszawie, w 
Łodzi, Krakowie i w wielu innych miastach.

• Współpraca z przedsiębiorstwami które korzystają z doświadczeń środowiska 
naukowego. (Kraków Poznań, Gdańsk).
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Przytoczona lista jest daleka od kompletności. Opieram ja  wyłącznie na 
własnych spostrzeżeniach. Nie przeprowadzano jednak żadnej analizy tego zjawi
ska ( a szkoda), więc nie można podać w liczbach wymiernych korzyści zarówno 
dla środowiska naukowego jak i dla całego społeczeństwa.

Przeszkody

Środowisko naukowe nie jest tworem jednorodnym i istnieje w określo
nych warunkach społecznych. Podlega więc wszystkim prawom, jakim podlega 
całe społeczeństwo. Sieci informatyczne odgrywają nie tylko role integrującą, ale 
mogą w pewnych warunkach również pełnić role czynnika destabilizującego.

Środki przeznaczone na rozwój infrastruktury informacyjnej są siłą rzeczy 
ograniczone. Artykułowane potrzeby, a może lepiej powiedzieć apetyty, są zawsze 
większe niż możliwości finansowe, a nieraz większe niż potrzeby uzasadnione.

W pierwszym okresie system finansowania sieci rozległej NASK jak i sieci 
miejskich MANów był podmiotowy, to znaczy polegał na dofinansowywanie ze 
środków KBN operatora a nie użytkownika. System ten był właściwy w początko
wym okresie budowy sieci. W okresie tym nie we wszystkich środowiskach po
trzeby korzystania z sieci były dostatecznie uświadomione i dofinansowywanie 
rozwoju sieci było formą promowania nowych narzędzi badawczych. W miarę 
rozwoju sieci korzystanie z niej przestało być "nowinką", bez której łatwo się 
obejść. Podmiotowy system finansowania staje się hamulcem rozwoju. System ten 
jest zastępowany przez finansowanie przedmiotowe czyli przekazywanie odpo
wiednich środków na subwencjonowanie abonamentów teleinformatycznych. W 
chwili obecnej znajdujemy się w połowie drogi. Środki będą w okresie najbliż
szych lat przekazywane jednostkom wiodącym MANów, a nie końcowemu użyt
kownikowi. Może to i zapewne spowoduje dublowanie wysiłków i zwiększy koszt 
działania w sieci środowiska akademickiego.

Możemy więc spodziewać się różnych zagrożeń:
• Zjawiska konkurencji wewnątrz środowiska. Nie każda konkurencja jest moto

rem rozwoju. Dwa sklepiki w malutkiej wioseczce zbankrutują - nie będzie do
statecznej liczby klientów. Zbytnie rozdrobnienie działań w budowie infrastruk
tury teleinformatycznej dla środowiska naukowego nie pozwoli na rzeczywiste 
nowoczesne rozwiązania.

• Lokalne ambicje są motorem rozwoju - mogą jednak prowadzić do zbytniego 
rozproszenia wysiłków. Polska niewątpliwie potrzebuje ośrodków wyposażo
nych w komputery dużej mocy. Ile powinno być takich centrów: jeden, pięć 
czy może więcej? Kto o tym ma zadecydować? Upatruję niebezpieczeństwo w 
niemożności podjęcia trudnej decyzji skoncentrowania środków na niewielu za
daniach. Środowiska będą naciskać o równomierny podział funduszy i tworze
nie wielu centrów.
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• Nawet w ramach MANów istnieją tendencje odśrodkowe rozbudowy lokalnych 
LANów na miarę małych sieci metropolitalnych. Uczelnie są zazwyczaj rozrzu
cone po całym mieście. Uczelnie maja tendencje, aby tworzyć całkowicie wła
sne struktury. Czy jest to zagrożenie?

• Wszystko, co powiedziałem na temat zagrożeń w środowisku naukowym, doty
czy w większej skali całego państwa. Wiele resortów buduje własne sieci. Prze
cież nikt nie buduje autostrad resortowych na przykład tylko dla nauki. Kon
cepcja infostrady dla nauki lub dla innej grupy użytkowników nie wzbudza 
zdziwienia. Jest to rozwiązanie mniej uzasadnione ekonomiczne, ale łatwiejsze 
do realizacji ze względów ekonomicznych.

Nie ma procesu rozwoju bez zagrożeń. Nie są one groźne, jeżeli zdajemy 
sobie z nich sprawę. Niewątpliwie jednak integracyjna rola sieci komputerowych 
z ogromnym nadmiarem przeważa nad potencjalnymi zagrożeniami

Dodatek: Rozwój sieci komputerowych na świecie ze szczególnym uwzględnie
niem sytuacji w Polsce.

1945 Vannevar Bush opublikował w czasopiśmie The Atlantic artykuł pt. 
"As We May Think" o wykorzystaniu komputerów w komunikacji. 
Przez wiele lat nie było możliwości wykorzystania zawartych w nim 
idei.

1964 Paul Baran z firmy RAND opublikował raport, w którym proponuje 
zdecentralizowaną technologię sieciową, która może pozwolić na 
działanie sieci nawet w warunkach awarii wielu połączeń i węzłów 
na przykład w przypadku wojny.

schyłek lat 1960 Opracowano zalążek poczty elektronicznej . Nie wiadomo kto to 
pierwszy zrobił. Najprawdopodobniej dokonano tego w wielu miej
scach niezależnie

1968 W Wielkiej Brytanii w National Physics Laboratories uruchomiono 
pierwszą sieć opartą o przełączanie pakietów.
Zapoczątkowano budowę "ARPA Computer Network - ARPANET 
(ARPA - Advanced Research Projects Agency utworzona w 1957 r. 
przez administrację Prezydenta Eisenhowera po wystrzeleniu przez 
Związek Radziecki pierwszego sputnika)

1969 Uruchomiono pierwszy węzeł ARPANETu
1970 Napisano pierwszą wersje File Transfer Protocol (FTP)
1971 styczeń ARPANET ma 13 komputerów
1973 styczeń ARPANET ma 35 komputerów
1975 styczeń ARPANET ma 63 komputery
1976 CCITT ( International Consultative Committee on Telephony and 

Telegraphy ) zatwierdza wytyczne dla protokołu X25
1977 Początek eksperymentalnego Internetu. Zostają opracowane protoko

ły TCP i IP ( Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)
1977 Początek realizacji w Polsce dwóch programów:

IV.6 Komputeryzacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż
szego

pod kierunkiem mgr inż. Andrzeja Zienkiewicza 

RI.14 Komputeryzacja Szkól wyższgcl^^
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pod kierunkiem dr inż. Mieczysława Baziewicza
1978 Powstaje UUCP ( Unix to Unix Copy Protocol )
1981 sierpień W Internecie jest 213 komputerów

1981 Rozpoczyna działalność BITNET ( Because It's Time Network)
łącząc centra komputerowe na świecie dzierżawionymi liniami 9.6 
ks.

1981 Programy IV.6 i RI.14 są kontynuowane pod wspólnym tytułem 
MSK; Międzyuczelniana Sieć Komputerowa. W Warszawie pracuje 
się nad projektem ASK; Akademicka Sieć Komputerowa.

1 styczeń 1983 Oficjalna data, od której wszystkie komputery i sieci komunikujące 
się z  ARPANETem powinny używać protokołu TCP/IP

1983 Powstaje EARN ( European Academic and Research Network) jako 
europejskie przedłużenie BITNETu.

1983 Uruchomienie połączenia między trzema węzłami: Warszawa, Wro
cław Gliwice. Eksploatacja połączeń była nieciągła dla celów ekspe
rymentalnych.

1984 Opublikowano specyfikację Domaine Name System (DNS)
1984 październik W Internecie jest 1024 komputerów
1985 październik W Internecie jest 1961 komputerów
1986 Uruchomienie programu CPBR 8.13 Budowa Krajowej Akademickiej 

Sieci Komputerowej - KASK  pod kierunkiem prof, dr hab. Daniela J. 
Bema

1986 listopad W Internecie jest 5089 komputerów
1987 grudzień W Internecie jest 28174komputerów
1988 W Stanach Zjednoczonych powstaje szybka sieć (1,544 Mb/s) - 

NSFNETT1
1988 październik W Internecie jest 56 000 komputerów
1988 Powstanie listy dyskusyjnej Bitnet to Poland zorganizowanej przez 

dr Dave Phillipsa z Uniwersytetu Bufallo.
1989 styczeń W Internecie jest 80 000 komputerów
1989 Wystąpienie Polski do EARNu o przyjęcie w poczet członków. 

Pisma w tej sprawy wysłała Politechnika Wrocławska, Uniwersytet 
Warszawski i Placówki PAN z Łodzi.

1990 styczeń W Internecie jest 188 000 komputerów
1990 marzec Powołanie Pełnomocnika Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Tech

nicznego przy radzie Ministrów do spraw związanych z włączeniem 
Polski do sieci EARN. Zostaje nim prof, dr hab. Tomasz Hofmokl

1990 mai Przyjęcie oficjalne Polski do EARNu.
1990 lipiec 17 lipca 1990 roku o godzinie 14.01 uruchomiono połączenie krajo

wego węzła PLEARN w Centrum Obliczeniowym Uniwersytetu 
Warszawskiego z węzłem DKEARN w Kopenhadze.

1990 28 listopada uruchomiono połączenie z pierwszym miastem poza 
Warszawą. Był nim Wrocław.

1990 W Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się instalacja sieci NSFNET 
T3 ( 45 Mb/s)

1990 Uruchomiono Jednostkowy Program Badawczo Rozwojowy nr 8.29 
Prace związane z  przystąpieniem polskich szkól wyższych i instytucji
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naukowych do sieci EARN . Kierownikiem zostaje mgr inż. Andrzej 
Zienkiewicz

1990 Uruchomienie w programie KASK poczty elektronicznej zgodnej ze 
standardem X400. Eksploatacja eksperymentalna

1991 styczeń Liczba użytkowników sieci w Polsce przekroczyła 2000
1991 Paul Linder i Mark P. McCahil z Uniwersytetu W Minnesota opra

cowali Gopher
1991 Powołanie przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego a następnie 

przez Ministra Edukacji Narodowej Zespołu Koordynacyjnego Na
ukowych i Akademickich Sieci Komputerowych NASK ( Prof. dr 
hab. Daniel J. Bem, Prof. dr hab. Tomasz Hofmokl, Prof. dr hab. 
Antoni Kreczmar, dr Maciej Kozłowski)

1991 Z inicjatywy Prof. dr hab. Antoniego Kreczmara, dr. Rafała Pietraka 
i dr Krzysztofa Helera uruchomiono pierwsze połączenie internetowe 
z Warszawy do Kopenhagi.

1992 styczeń W Internecie jest 727 000 komputerów, Utworzono EBONE - ogól
noeuropejską sieć szkieletową IP

1992 16 czerwca oddano do użytku sieć pakietową TP SA pod nazwą 
POLPAK.

1992 14 październik - powołanie opiniodawczego Zespołu do spraw Naukowych Sieci 
Komputerowych i zagadnień Informatyzacji w Nauce. ( obecne ZII)

1993 listopad pierwsze Finansowanie MANów
1993 styczeń W Internecie jest 1 313 000 komputerów
1993 Powstaje CEENet - Central and Eastem European NetWork - organi

zacja 19 krajów Europy wschodniej i centralnej stanowiąca forum 
wymiany doświadczeń na temat rozwoju sieci w tych krajach.

1993 Decyzją Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 
14 grudnia 1993 została utworzona Jednostka Badawczo Rozwojowa 
pod nazwą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK. 
JBR NASK przejmuje obowiązki i zadania Zespołu Koordyna- 
cyjknego NASK przy Uniwersytecie Warszawskim.

1994 styczeń W Internecie jest 2 217 000 komputerów
1994 październik EARN i RARE łączą się i tworzą nową organizację TERENA ( 

Trans - European Research and Education Networking Association )
1995 styczeń W Internecie jest 4 852 000 komputerów, w Polsce około 14 tys. 

komputerowi 6o tys. użytkowników.
1995 maj NASK i POLPAK podpisują umowę o wprowadzeniu usługi Interne

tu dla abonentów sieci POLPAK.
1995 listopad W Polsce jest podłączonych 20 000 komputerów
1996 marzec Oddanie do eksploatacji sieci POLPAK-T
1997 kwiecień 17 kwietnia powstaje akademicka sieć korporacyjna
1997 czerwiec 27 czerwca organizuje się sieć POL34 dla wydzielonych środowisk 

naukowych
1997 marzec W Polsce jest podłączonych 59 794 komputerów
1997 wrzesień W Polsce jest podłączonych 86485 komputerów z których korzysta 

około miliona użytkowników

Dane dotyczące światowego Internetu zaczeipnięto z artykułu Johns
S. Quarterman The History o f  the Internet and the Matrix opublikowanego 
w "CONNEXIONS - The Ineroperability Report" tom 9 Nr 4, kwiecień 1995
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ROZDZIAŁ V

GLOBALNE SPOŁECZEŃSTWO INFORMATYCZNE 
PREZENTACJA NA SEMINARIUM DLA 

CZŁONKÓW KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 
W DNIU 28 MARCA 1995*

Tomasz HOFMOKL 

Globalne Społeczeństwo Informatyczne

W prezentacji omówiono główne tezy związane z możliwością tworzenia 
globalnego społeczeństwa informatycznego. Przedstawiono propozycje działań w 
warunkach polskich.
"Infostrady zmienią społeczeństwo w większym stopniu, niż kiedyś uczyniło to 
wprowadzenie kolei żelaznych, elektryczności i telefonu"[\\
Na całym świecie technologie informatyczne i komunikacyjne prowadzą do nowej 
rewolucji przemysłowej, ju ż  dziś równie istotnej i dalekosiężnej ja k  rewolucje ubie
głej epoki [2]

Być może zamieszczone cytaty są nieco przesadzone, być może autorzy 
raportów, z których zostały zaczerpnięte celowo przejaskrawiali pewne zagadnie
nia aby tym bardziej je  uwypuklić. Nawet jeżeli tak jest to należy jednak z całą 
powagą odnieść się do tez zawartych w wymienionych raportach.

Rozwój technologii przekazu informacji jest tak gwałtowny, że bez prze
sady można nazwać go rewolucyjnym. Najlepszym przykładem jest tu Internet. 
Sieć ta albo inaczej usługa ma już 20 milionów użytkowników w ponad 100 kra
jach. Każdego roku przybywa mu ponad milion nowych użytkowników. I to dopie
ro początek. W Polsce mamy około 60 tys. użytkowników i ponad 10 tysięcy kom
puterów posiadających adres sieciowy (komputerów dołączonych do sieci jest 
znacznie więcej). Jesteśmy u progu rozwoju sieci o dużej przepustowości umożli
wiających multimedialną wymianę informacji. W Warszawie sukcesywnie uru
chamiane są kolejne węzły sieci miejskiej realizowanej w technologii ATM (Asyn
chronous Transfer Mode - system transmisji asynchronicznej. Jest to system po
zwalający na przełączanie strumieni informacyjnych, zawierających sygnały gło
sowe, dane i video). Planuje się budowę europejskiego szerokopasmowego szkiele
tu sieci teleinformatycznej. Nowe możliwości techniczne stwarzają nowe możliwo
ści, zastosowań, zapewnienie nowych usług. To wszystko łączy się z nowymi

* Wystąpienie prof. T. Hofmokla na Komisji Sejmowej w dniu 28.03.1995 r. Przed posie
dzeniem Komisji w pełnym składzie (przew. Juliusz Braun) miało miejsce posiedzenie 
Prezydium Komisji w dniu 19.01.1995 r. W Archiwum Sejmu dostępne jest sprawozdanie z 
posiedzenia Komisji pod adresem: http://orka.seim.gov.pl/Biuletvn.nsf Biuletyn nr 
1406/11
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miejscami pracy, nowymi możliwościami dla przemysłu.
Jak dotychczas w dziedzinie tej przodują Stany Zjednoczone AP. Europa, 

mam tu na myśli Europę Zachodnią, pozostaje wyraźnie w tyle. Stąd troska kół 
rządzących, stąd niepokój przedstawicieli przemysłu. Jest bardzo znamienne, że 
w cytowanych raportach znajdują się ostrzeżenia:
Społeczeństwa, które pierwsze wkroczą w erą informatyki, zbiorą największe profi
ty. Wytyczą szlaki, po których podążać będą następni Natomiast kraje, które zwle
kają, lub stosują rozwiązania połowiczne, mogą ju t w ciągu najbliższej dekady 
stanąć wobec dramatycznego spadku inwestycji i liczby miejsc pracy. [2]
Jeżeli Europa pozostanie w tyle w dziedzinie sieci i usług informatycznych, koszta 
będą wysokie. Obciążenie Europy przez je j rozfragmentowanie, na które zwracali
śmy uwagę w poprzednim raporcie, stanie się jeszcze poważniejsze. Pogorszy się 
konkurencyjność Europy. Wynikające z tego osłabienie gospodarcze pociągnie za 
sobą nieuchronne koszty społeczne. [1]

Ostrzeżenia zawarte w obu raportach nie pozostały bez echa. Dowodem na 
to, że w Europie (i nie tylko w Europie) w pełni docenia się konieczność włączenia 
się do prac nad budową globalnej struktury informatycznej są postanowienia, które 
zapadły 26 lutego 1995 na dwudniowym szczycie przywódców grupy G7 w Bruk
seli. Przedstawiciele siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata, 
uczestniczący w szczycie, przyjęli 11 pilotażowych projektów. Każdego z człon
ków G7 zobowiązano do rozpoczęcia realizacji przynajmniej jednego z nich przed 
kolejnym szczytem "siódemki", który zaplanowano na lipiec 1995 r. w Halifax. 
Oto lista tych projektów:
Globalne Archiwum - baza danych o projektach związanych z Globalną Infra
strukturą Informacyjną.
Globalna Współpraca Międzysystemowa - projekt powiązania wybranych sieci. 
Szkolenie i Edukacja - projekt obejmujący głównie nauczanie języków. 
Elektroniczne Biblioteki - wybrane programy dostępne w sieciach publicznych. 
Elektroniczne Muzea i Galerie - poszerzanie cyfrowych archiwów dzieł sztuki. 
Monitoring Środowiska Naturalnego - plan powiązania banków danych o śro
dowisku naturalnym.
Ostrzeganie przed Katastrofami - projekt utworzenia globalnej sieci informacyj
nej o katastrofach w celu ich zapobiegania.
Opieka Zdrowotna - multimedialny program informacyjny i rozwiązywanie pro
blemów zdrowotnych lokalnych społeczności.
Rządowy Bank Danych - program wspomagania elektronicznego przesyłu danych 
w przemyśle handlu i administracji rządowej.
Rynek Małych i Średnich Przedsiębiorstw - rozwijanie otwartego 
systemu wymiany informacji w sferze średnich i małych firm.
System Informacji Morskiej - program ochrony środowiska, produkcji 
i logistyki morskiej.

Troskę o stworzenie warunków, które umożliwiłyby krajom Europy wej
ście do informacyjnej społeczności, przejawia zresztą nie tylko "Siódemka". Z 
inicjatywy Komisji Europejskiej powołane zostały np. dwie grupy eksperckie: 
Forum Społeczeństwa Informatycznego i Grupa Hight Level, złożone z przedsta
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wicieli administracji, przemysłu, handlu i oświaty, które mają zająć się przygoto
waniem UE do wprowadzenia infostrady.

Wracając do ostrzeżeń zawartych w tzw. raporcie Bangemana [2] i prze
słaniu od użytkowników przemysłowych [1] - możemy odnieść je bez wielkich 
zmian do Polski. Pozostaną one tym bardziej prawdziwe, że pomimo bardzo szyb
kiego postępu ciągle jeszcze jesteśmy w tej dziedzinie w tyle. Dlatego warto prze
analizować tezy postawione w obu cytowanych raportach aby zastanowić się w 
jakim kierunku powinna iść nasza działalność.

Zagadnienia te wykraczają daleko poza sferę sieci i usług dla środowiska 
naukowego i akademickiego. Dotyczy to całego społeczeństwa. Środowisko na
ukowe ma jednak moim zdaniem ogromną rolę do odegrania. Powinno być kata
lizatorem zmian i polem doświadczalnym dla nowych rozwiązań.

Chciałbym uprzedzić pewne bardzo naturalne zastrzeżenia do ewentualne
go programu rozwoju sieci informatycznych w Polsce. Często spotykanym argu
mentem jest - " nie stać nas na to".
W odpowiedzi posłużę się cytatami:

Zbudowanie w Europie społeczeństwa informatycznego powinno zostać 
powierzone sektorowi prywatnemu i siłom rynkowym, [2]

Europa nie ma wybóru[lj Unikanie lub opóźnianie inwestycji w infrastrukturą 
informatyczną doprowadzi do następujących rezultatów:

• Znacząca utrata konkurencyjności w porównaniu z innymi krajami wy
korzystującymi sieci informatyczne do osiągania lepszej efektywności.

•  Pogorszenie się deficytu bilansu płatniczego w stosunkach z głów
nymi partnerami handlowymi.

• Zdominowanie rynków światowych przez standardy określane w innych
krajach, i pozbawienie przez to firm europejskich przywództwa świa
towego i zysków z niego wynikających.

• Przeniesienie nowych gałęzi przemysłu, wiedzy, umiejętności, patentów i 
miejsc pracy - przyszłego bogactwa narodów - z Europy do Stanów Zjed
noczonych i krajów Dalekiego Wschodu.

Odpowiedź jest jednoznaczna. Nie mamy wyboru, jeżeli nie przystąpimy do budo
wy w Polsce Społeczeństwa Informatycznego pogłębi się przepaść cywilizacyjna w 
stosunku do rozwiniętych krajów świata. Środków na to nie powinniśmy szukać w 
budżecie. Przedsięwzięcie powinno być sfinansowane przez sektor prywatny we 
własnym interesie.

I. Zagadnienia ekonomiczne

Zagadnienie rozwoju globalnego społeczeństwa informatycznego, lub nie
co węziej ujmując, budowy ogólno dostępnych infostrad ma bardzo ważny aspekt 
ekonomiczny. Wpisuje się ono w ostrą rywalizację pomiędzy Stanami Zjednoczo
nymi A.P a Europę. Istnieje pełna zgodność poglądów, że przodownictwo w dzie-
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dżinie teleinformatyki tłumaczy się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne. Kto 
będzie pierwszy ten narzuci standardy, tego sprzęt będzie miał większy zbyt. Zja
wisko to obserwujemy bardzo wyraźnie na przykładzie routerów czyli urządzeń do 
sterowania strumieniami informacji. Produkty amerykańskie cieszą się na rynku 
większym powodzeniem niż produkty pochodzenia europejskiego. Próby przeciw
działania temu poprzez wprowadzanie rozwiązań europejskich są jak dotychczas 
niezbyt udane i nie zdobywają odbiorców poza granicami Europy. Podobna sytu
acja jest w dziedzinie oprogramowania. Przykładem może służyć standard poczty 
elektronicznej X.400 i rozproszone bazy adresowe X.500. Oba rozwiązania są sto
sowane w Europie i nawet silnie promowane. Natomiast nie znalazły powszechnie 
odbiorców w Ameryce. Rywalizacja ta będzie na pewno się nasilać. Z punktu wi
dzenia Polski istnieje bardzo poważny problem wyboru rozwiązań najbardziej od
powiadających naszym potrzebom. Musimy tu zdać się na własny osąd. Opinia 
zagranicznych ekspertów zależy bowiem od tego jaki kraj reprezentują.

W raporcie Departamentu Handlu USA [3] czytamy:

Administracja Clintona przyznała wysoki priorytet współpracy z sektorem pry
watnym w budowie zaawansowanej struktury informatycznej dla naszego kraju: 

Narodowej Infrastruktury Informatycznej N il

Amerykanie spodziewają się, że N il zapewni:
• wzrost konkurencyjności bazy produkcyjnej

wzrost szybkości i wydajności handlu elektronicznego albo łączności między 
przedsiębiorstwami zapewniającymi postęp ekonomiczny, 
polepszenie opieki zdrowotnej i kontrolę jej kosztów

• polepszenie jakości edukacji i zapewnienie dostępu do niej dla wszystkich 
Amerykanów przez całe życie
utrzymanie roli bibliotek jako środka demokratycznego i równego dostępu do 
informacji

• polepszenie działania służb rządowych
Jak widać oczekiwania są bardzo duże. Realizacja nawet częściowa tych 

zadań przynieść winna wymierne korzyści ekonomiczne. Trudno omówić wszyst
kie dyskutowane efekty. Gwoli przykładu omówię nieco dokładniej korzyści pły
nące z zastosowań handlu informatycznego. Realizacja programu Nil, w którym 
promuje się handel elektroniczny przyniesie korzyści w szeregu dziedzinach. 
Można wymienić kilka z nich:
• w ramach elektronicznego wolnego rynku więcej dostawców może ze sobą 

współzawodniczyć co prowadzi do obniżki cen dla klienta
maleją koszty obsługi i zmniejsza się prawdopodobieństwo popełnienia błę
dów przez wyeliminowanie podwójnego wprowadzania danych.

• maleje koszt dostaw przez wprowadzenie elektronicznego postępowania ofer
towego.
zmniejsza się czas od dostawy do płatności.
tworzą się nowe rynki zbytu przez łatwy i tani dostęp do klientów.
polepsza się jakość produktów przez zwiększenie konkurencyjności i możli
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wość dostarczania produktów indywidualnie dostosowanych do życzeń klien
ta.

• skraca się czas wprowadzania nowych produktów na rynek.
• lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych i siły roboczej.

większe możliwości realizacji dużych programów na skalę narodową takich 
jak opieka zdrowotna.

• zmniejszenie zużycia ekologicznie szkodliwych substancji przez elektroniczną 
koordynację działań i przepływ informacji.

Nie są to tylko teoretyczne przewidywania spodziewanych korzyści. Na 
rynku amerykańskim można wskazać konkretne przykłady ilustrujące wzrost efek
tywności przedsiębiorstw dzięki wprowadzeniu teleinformatyki.:

W 1980 r sieć supermarketów W al-Mart Stores, Inc gwałtownie zwięk
szyła sprzedaż wysuwając się na pierwsze miejsce w USA . Wal-Mart zainwesto
wał pół miliarda dolarów w wyposażenie komputerowe, sieć satelitarną, system 
paskowy, skanery i inne urządzenia łącząc każdy punkt sprzedaży z centrami dys
trybucji i centralą w Bentonville w stanie Arkansas. Pozwoliło to przedsiębiorstwu 
utrzymać wysoki poziom obsługi i zwiększyć sprzedaż. Zezwalając poszczegól
nym sklepom dokonywać zamówień bezpośrednio u dostawców nawet spoza Sta
nów zmniejszono czas uzupełniania zapasów z średnio sześciu tygodni do trzydzie
stu sześciu godzin. Śledząc każdą sprzedaż sklepy Wal-Mart mogły zapewnić do
bre zaopatrzenie przy minimalnych zapasach i niskich cenach.

Inny przykład dotyczy obsługi kart kredytowych. Maksymalna zdolność 
obsłużenia kart kredytowych Visa wzrosła od 30 000 dziennie w roku 1978 do 1.4 
miliona dziennie w 1991. Średni czas weryfikacji zmniejszył się z 5 minut w 1973 
do 1.1 sekundy w 1991.

System celny Stanów Zjednoczonych przoduje w wykorzystaniu elektro
nicznego systemu wymiany danych EDI. 94% wszystkich deklaracji celnych jest 
przetwarzanych tą metodą. 60% należności celnych jest pobieranych elektronicz
nie, przechodząc od „papieru” do „elektroniki” urzędy celne zmniejszyły stopę 
błędu z 17 % do 1.7 %. Szacuje się ponadto , że każdego roku oszczędza się na 
kosztach przetwarzania danych 500 milionów USD a wydajność pracy rośnie o 
10% każdego roku.

Nic więc dziwnego, że Administracja Rządowa uznała wysoki priorytet 
rozwoju i wprowadzenia handlu elektronicznego w sektorze rządowym. [4], 
Ustalone zostały i w zasadzie są dotrzymywane następujące terminy realizacji:

• Marzec 1994. Ustalenie struktury rządowego systemu zamawiania 
i departamentów i agencji odpowiedzialnych za realizację zadania.

• Wrzesień 1994. Utworzenie zaczątków systemu pozwalającego 
rządowi federalnemu i prywatnym przedsiębiorstwom wymieniać 
standardowe informacje o zamówieniach.

• Lipiec 1995. Włączenie do systemu elektronicznej płatności i wy
miany dokumentów.

• Styczeń 1997. Pełne działanie systemu dla zamówień rządowych.
Europa zdaje sobie sprawę, że jej konkurencyjność zależy od wprowadze-
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nia podobnego systemu. W Raporcie Przemysłowców [1] znajdujemy stwierdze
nie:
Przedsiębiorstwa zamierzają przejść na elektroniczny system prowadzenia bizne
su. Warunkiem podstawowym jest korzystanie z  Elektronicznej Wymiany Danych 
EDI pomiędzy dostawcą a klientem. Pozwala to na wysyłanie zamówień i faktur 
bezpośrednio od komputera do komputera, a nawet na bezpośrednie połączenie 
linii produkcyjnej z magazynem klienta, z  dostawą na żądanie.
System taki wymaga publicznej sieci przesyłania danych która jest niezawodna, 
bezpieczna, tania, łatwa w dostępie i powszechnie osiągalna. Sprzedający i kupu
jący muszą używać identycznych kodów, formatów i protokołów transmisji.

Natomiast w raporcie Bangemanna [2] znajdujemy następujący ustęp:

Usługi telematyczne dla SME (małych i średnich przedsiębiorstw)
Motor rozwoju i wzrostu zatrudnienia w Europie

Co należy zrobić? Promować ja k  najszersze wykorzystanie usług te tematycznych 
(poczta komputerowa, transfer plików, EDI, wideokonferencje, kształcenie na od
ległość Ud.) przez europejskie SME, w łączności z  organami władzy, stowarzysze
niami zawodowymi, konsumentami i dostawcami. Informować SME o możliwo
ściach usług informatycznych i systemów komunikacyjnych. Rozszerzyć dostęp do 
transeuropejskich sieci danych.

Kto to zrobi? Jeżeli niezbędne sieci ISDN dostępne będą po konkurencyjnych ce
nach, sektor prywatny zajmie się dostarczaniem wyspecjalizowanych usług infor
matycznych dla SME. Samorządy lokalne, Izby Handlowe i stowarzyszenia zawo
dowe mające związki z SME wprowadzą programy łączenia sieci informatycznych 
na poziomie lokalnym i regionalnym, prowadząc kampanie promocyjne na rzecz 
nowego typu usług.

Kto na tym skorzysta? SME uzyskają lepszą pozycję w konkurencji z  większymi 
przedsiębiorstwami. Relacje między dostawcami i klientami stracą charakter wy
łączności. SME staną się bardziej konkurencyjne, będą się szybciej rozwijać i stwo
rzą nowe miejsca pracy. Relacje z  administracją staną się prostsze i bardziej pro
duktywne. Wzrośnie prestiż i wpływ SME.

Cel: Dostęp do transeuropejskich usług telematycznych dla SME osiągalny 
do końca 1994-95. Korzystanie z  sieci usług telematycznych przez 40% 
SME do roku 1996. Priorytet dla połączeń SME z organami administracji.

Polska stoi moim zdaniem przed bardzo poważnym wyzwaniem. Powinni
śmy wypracować własny model dochodzenia do społeczeństwa informatycznego. 
Nie możemy poprzestać na kopiowaniu działań Wspólnoty Europejskiej bowiem 
nie ma ona pozycji wiodącej w tej dziedzinie. Z drugiej strony rozwiązania amery
kańskie nie mogą być z wielu względów przenoszone bezpośrednio do naszych 
warunków. Zagadnienie to wymaga bardzo poważnych studiów.
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II. Nauka i Szkolnictwo wyższe

Naturalnym miejscem rozwoju i wprowadzania elementów globalnego 
społeczeństwa informatycznego powinna być szeroko pojęta Nauka i Szkolnictwo 
Wyższe. Przemawia za tym szereg czynników:
• Środowisko naukowe jest przystosowane do szybkiej adaptacji nowych roz

wiązań. Ma stosunkowo małą bezwładność w tej dziedzinie. Jeżeli linie prze
syłowe o dużej przepustowości będą dostępne po cenach dostatecznie niskich, 
środowiska zorganizuje sieci samo i zaproponuje cały szereg nowych usług. 
Dotychczasowy rozwój sieci komputerowych wskazuje, że środowisko to wy
musza rozwiązania niezbędne do własnych potrzeb pracy badawczej.

• Bez wprowadzenia usług teleinformatycznych na szeroką skalę w wielu dzie
dzinach już dzisiaj niemożliwe jest prowadzenie badań na odpowiednim świa
towym poziomie. Usługi te zapewniają bowiem niezwykle szybki obieg infor
macji wyprzedzający nawet o miesiące informacje publikowane w czasopi
smach. Dość często korzystam z bazy danych dla fizyki cząstek elementarnych 
zainstalowanej w Stanach Zjednoczonych w Stanfordzie (baza QSPIRES). Od
szukanie publikacji lub znalezienie cytowań znanego artykułu jest tam bezpłat
ne i zajmuje poniżej 1 minuty. Korzystam z tego przy recenzowaniu wniosków 
o granty lub przy recenzjach prac doktorskich i habilitacyjnych. Korzystam z 
tego przy poszukiwaniu danych" co inni na dany temat mieli do powiedze
nia?". Zmienia to całkowicie styl pracy.

• Wprowadzenie technik multimedialnych pozwoli na organizowanie krótkich a 
częstych konferencji roboczych w zespołach pracujących w tej samej dziedzi
nie.

• Sieci informatyczne będą mogły być wykorzystane jako narzędzie 
poprawy kształcenia ogólnego i zawodowego młodego pokolenia.

Przykład: regularne stosowanie video w systemie interakcyjnym
jako narzędzie kształcenia ustawicznego - nieustannego dokształcania osób 
które już pracują w celu nadania wykształceniu wymiaru międzynarodowego.

Przykłady: nauka języków, rozbudzanie świadomości kulturalnej.

jako jeden z głównych elementów wykształcenia i treningu zawodowego, w celu 
zapewnienia:

• powszechnej znajomości informatyki w powstającym społe
czeństwie informatycznym;

• wykształcenie przyszłych fachowców informatyki jako projektantów, do
stawców, operatorów i użytkowników;
Wydaje się, że realizacja celów edukacyjnych i naukowych może być sto

sunkowo prosta ze względu na wymienione cechy charakterystyczne środowiska 
naukowego i akademickiego. W tym środowisku postęp może dokonać się na sku
tek działań oddolnych przy zapewnieniu odpowiednich możliwości działania.
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III. Rozrywka

Panuje dość powszechna opinia, że budowa społeczeństwa informatyczne
go powinna być w znacznej mierze finansowana przez sektor prywatny. Rolą Pań
stwa jest stymulacja rozwoju po przez zapewnienie odpowiednich form prawnych.. 
W raporcie Bangemanna [2] znajdujemy sformułowanie:
W rozpatrywanej dziedzinie, rola wiodąca przypada sektorowi prywatnemu. Prze
szkody wynikają z istnienia struktur monopolistycznych i antykonkurencyjnych. Jest 
to zupełnie odmienna sytuacja niż w innych inwestycjach dotyczących infrastruktu
ry, gdzie fundusze publiczne odgrywają rolą decydującą (na przykład w transpor
cie).
Dziedzina o której mówimy doznaje przyspieszonej ewolucji. Silą napadową jest tu 
rynek, i to prawa rynku decydują o zwycięzcach i przegranych. Potęga i wszech- 
obecność technologii stanowi, że jest to rynek globalny.

Prawa rynku mogą zadziałać dopiero wtedy, gdy przekroczona zostanie 
pewna „masa krytyczna”. Rozumiem przez to tak szerokie rozpowszechnienie 
usług teleinformatycznych aby przy stosunkowo niskiej cenie jednostkowej sprze
daż ich zapewniała rozsądny zysk. Najbardziej efektywnym sposobem rozwiązania 
problemu powolnego startu cyklu popytu-podaży jest podjęcie inicjatyw związa
nych z eksperymentalnymi zastosowaniami nowych usług. Inicjatywy takie służą 
jako demonstracje, promujące szersze zastosowania usług; stanowią grunt na któ
rym dostawcy usług mogą dopasować zastosowania do wymagań konsumentów 
oraz przyczyniają się do rozbudzenia popytu wśród bardziej wyrafinowanych 
użytkowników, których liczba w Europie nie jest jeszcze zbyt wielka w porówna
niu ze Stanami Zjednoczonymi.

Niezbędne jest, by w inicjatywach tych uczestniczyły administracje lokal
ne, miejskie i regionalne. Miasta odegrać mogą niezwykłe ważną rolę w kreowa
niu popytu i w uświadamianiu obywateli o potencjalnych korzyściach z nowych 
usług. W niektórych wypadkach administracje lokalne mogłyby zademonstrować 
te korzyści stając się pierwszym masowym użytkownikiem na danym terenie.

Dla osiągnięcia prawdziwej skuteczności, inicjatywy takie winny dokony
wać się w warunkach rynkowych, i w miarę możliwości, na szeroką skalę. Nie 
mam tu na myśli tradycyjnych programów pilotażowych. Zasadniczym celem jest 
ocena dostępności ekonomicznej i przydatności dla użytkownika oferowanych 
systemów informatycznych.

Dziedziną, w której można się spodziewać stosunkowo szybkiego osią
gnięcia i przekroczenia masy krytycznej jest dziedzina szeroko pojętej rozrywki. 
W tej dziedzinie dość łatwo puścić wodze fantazji. Można sobie wyobrazić video 
„na życzenie”, muzykę na życzenie - być może zanikowi ulegnie przemysł video 
kaset i dysków z nagraniami muzyki. Wprowadzając do rozważań wirtualną rze
czywistość, przy założeniu oczywiście niskich kosztów sprzętu, można snuć bar
dzo daleko idące rozważania. Telewizja kablowa dociera już dziś do wielu miesz
kań. Nie jest poza granicami możliwości doprowadzenie szybkich linii transmisyj
nych do indywidualnego użytkownika. Należy tylko zachęcić do zainwestowania 
w podłączenie swojego mieszkania.
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IV. Opieka zdrowotna

W amerykańskim programie Nil wspomnianym już uprzednio jednym z 
ważniejszych zastosowań jest dziedzina opieki zdrowotnej. Nie ma tu miejsca na 
szersze przedstawianie tego zagadnienia. Zainteresowanych odsyłam do raportu
[3] W tym miejscu przytoczę scenę z przyszłości, która mogłaby stać się realna w 
dobie globalnego społeczeństwa informatycznego:

W malej miejscowości dziecko dostaje silnego kaszlu, gorączki i świądu na 
klatce piersiowej. Matka łączy się szybką linią z ośrodkiem zdrowia i opisuje ob
jawy choroby. Lekarz poleca matce podłączyć odpowiedni próbnik, który zmierzy 
temperaturą, ciśnienie krwi, puls. Może on również osłuchać dziecko zdalnie. Po 
sprawdzeniu w bazie danych jakie w okolicy panują w danej chwili infekcje dzie
cięce może podjąć decyzją. Może to być a) rada pozostania z dzieckiem w domu i 
obserwowania rozwoju choroby, b) przyjazd z dzieckiem do lekarza, c) natychmia
stowy transport dziecka do najbliższego ośrodka nagiej pomocy.

System taki niewątpliwie redukuje niepotrzebne wizyty lekarskie i obniża 
koszt opieki zdrowotnej. Przykładów takich można by mnożyć.

V. Ceny

W raporcie [1] znajduje się bardzo ostra krytyka sieci europejskich i wyso
kości kosztów łączy:
Europa dnia dzisiejszego stanowi lataniną niekompatybilnych sieci komunikacyj
nych, o wysokich kosztach, niskiej jakości usług, i bardzo ograniczonej kompaty
bilności operacyjnej pomiędzy systemami.
Koszta telekomunikacji w Europie bywają do dziesięciu razy wyższe niż w USA, i 
stanowią obecnie główną przeszkodę we wprowadzaniu nowych zastosowań.
Wykres zaczerpnięty z raportu [1] przedstawia porównanie cen w ECU za wyna
jem łącza 2 Mbps na odległość 100 i 300 km odpowiednio.

Sytuacja w Polsce nie odbiega pod tym względem od sytuacji w Europie: 
odpowiednie koszty dla Polski wynoszą 48 150 zł (około 15 485 ECU) i 18 725 zł 
(około 6 022 ECU) na miesiąc za linię odpowiednio 300 km i 100 km. Nie odbie
gamy od cen w innych krajach europejskich ale drastycznie jesteśmy drożsi od 
Stanów Zjednoczonych. Jest to niewątpliwie trudny problem do rozwiązania nie 
tylko dla Polski ale dla całej Europy.
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VI. Co zrobiono ?

Uważam, że zrobiono w Polsce już bardzo dużo budując zręby niezbędnej 
infrastruktury, która pozwala myśleć realnie o budowie globalnego społeczeństwa 
informatycznego. Oczywiście z punktu widzenia potrzeb jest to zawsze i ciągle za 
mało. Nie pretendując do sporządzenia pełnej inwentaryzacji osiągnięć chciałbym 
kilka z nich wymienić.

• Modernizacja sieci telekomunikacyjnej w Polsce.
W wywiadzie z Ministrem Łączności Profesorem Andrzejem Zielińskim, za
mieszczonym w miesięczniku Świat Telekomunikacji [6], znajdujemy zdanie 
potwierdzone przez Pana Ministra: Strategia rozwoju polskiej telekomunikacji 
dotychczas dawała zdecydowane pierwszeństwo tzw górnym piętrom sieci, a 
więc łączności międzynarodowej i krajowej. Dzięki poczynionym już inwe
stycjom stało się możliwe stworzenie podstawowej sieci szkieletowej w Pol
sce dla Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK w oparciu o łą
cza o przepustowości 2 Mbps. W wspomnianym wywiadzie znajdują się cie
kawe liczby ilustrujące tempo inwestycji. Pozwalam sobie je tutaj przytoczyć 
ponieważ wskazują one, że rozważania o globalnym społeczeństwie informa
tycznym nie są pozbawione podstaw. Nie chodzi tutaj o wartości bezwzględne 
tych liczb ale o tendencję wzrostową.

Nakłady na telekomunikację w latach 1989 - 1994 w cenach 
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bieżących
1989 1990 1991 1992 1993 1994

około
Nakłady inwestycyj- 
ne ('bind')

0,15 1,6 2,8 6,9 12,7 11,1

Nakłady inwestycyj
ne (min USD!

106 169 267 508 699 500

Tempo wzrostu 
il 989=100%!

100 1044 1836 4512 8259 7500

• Realizacja Polityki Komitetu Badań Naukowych promującej powsta
nie sieci komputerowych jako narzędzia dla środowiska naukowego i 
akademickiego,

Powołanie w grudniu 1993 Jednostki Badawczo Rozwojowej Na
ukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK. Jednostka ta ma 
za zadanie utrzymanie i rozwój sieci szkieletowej łączącej ośrodki 
akademickie w kraju i zapewnienie im łączności z całym światem. 
Stymulowanie powstawania Porozumień Środowiskowych w 
poszczególnych ośrodkach naukowych i akademickich w kraju oraz 
finansowanie w tych ośrodkach budowy miejskich sieci komputero
wych (MAN) powiązanych z instalowaniem Komputerów Dużej Mo
cy

- Powołanie przy Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych 
Zespołu do spraw Infrastruktury Informatycznej (ZII) mającego 
na celu wspomaganie działalności Komitetu w zakresie rozwoju struk
tury informatycznej kraju dla potrzeb nauki
Uchwalenie przez Komitet Badań Naukowych dokumentu Program 
Rozwoju Infrastruktury Informatycznej Dla Polskich Środowisk 
Naukowych.
Zawieranie porozumień między operatorskich mających na celu reali
zowanie wspólnych przedsięwzięć. Przykładem może tu służyć 
współpraca:
> NASK -TP SA w zakresie wspólnego wykorzystania łączy o dużej

przepustowości w relacjach międzymiastowych.
> NASK - POLPAK w zakresie wspólnej obsługi klientów ko

mercyjnych.
> NASK - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w zakresie

wspólnego wykorzystywania łączy i urządzeń komutujących.
• Rozwój sieci fizycznej operatorów obsługujących wydzielone ga

łęzie gospodarcze np. sieć kolejowa KOŁPAK, sieć energetyczna 
TELEENERGO.

Wymienione przykłady nie wyczerpują działań, które można by określić 
jako stanowiące naturalne przygotowanie do powstania w naszym kraju społeczeń
stwa informatycznego. Wskazują one jednak na to, że idea ta nie jest zawieszo
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na w próżni i że zarówno w sensie organizacyjnym jak i technicznym Polska 
dojrzała do podjęcia takiego wyzwania.

VI. Co należy robić ?

W sytuacji naszego kraju pozostaje bardzo wiele do zrobienia. Nie może
my ślepo naśladować rozwiązań amerykańskich ani europejskich bo nas na to po 
prostu nie stać. Sektor prywatny jest moim zdaniem zbyt słaby aby móc samo
dzielnie sfinansować tak duże przedsięwzięcie. Środków budżetowych również nie 
wystarczy na wszystko. Jak widzieliśmy nawet najbogatsze kraje świata nie zamie
rzają finansować tego typu projektów wyłącznie ze środków podatników.

Wydaje się jednak, że można zrobić bardzo dużo-. Ośmielam się również 
postawić tezę, że już dzieje się wiele chociaż są to jeszcze działania rozproszone i 
nie zawsze widoczne. Można wymienić kilka warunków jakie muszą być spełnione 
aby jak najlepiej wykorzystać skromne środki jakie stoją do naszej dyspozycji:
• Połączenie wysiłków wszystkich operatorów w celu budowy zrębów polskiej 

infostrady. Działania w tym zakresie są już, jak starałem się to wykazać, pod
jęte i można mieć nadzieję, że dość szybko będą zauważalne wyniki.
Podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających tworzenie globalnego społe
czeństwa informatycznego. Wydaje się, że w tej dziedzinie mamy bardzo wiele 
do zrobienia. Prawna ochrona informacji elektronicznej jest jeszcze w powija
kach. Nie ma uregulowań prawnych pozwalających na elektroniczne postępo
wanie ofertowe. Płatności dokonywane na poziomie elektronicznym istnieją 
między bankami ale nie doszły jeszcze do poziomu obywatela.
Stworzenie warunków, które przy wspólnym wysiłku wielu operatorów nie 
prowadziły do powstania nowych monopoli.
Przyjęcie rozwiązań, które pozwoliłyby na dopasowanie cen za usługi teleko
munikacyjne do poziomu zbliżonego do amerykańskiego 

Wiele już zostało zrobionych w niezależnych działaniach wielu operatorów i resor
tów. Wydaje się jednak, że powinniśmy zrobić jeszcze więcej.
• W zakresie działań wewnątrz kraju:
W związku z przewidywanym rozwojem "globalnego społeczeństwa 
informatycznego " i jego znaczeniem dla Polski można zaproponować:[5]
1. Powołanie Zespołu - polskiego odpowiednika Komisji Bangemanna -złożonego 

z wybitnych przedstawicieli nauki i przemysłu. Zespól ten miałby za zadanie 
dokładne przeanalizowanie zaleceń zawartych w opublikowanych raportach i 
oceną które z proponowanych zaleceń mają znaczenie w sytuacji naszego kra
ju-

2. Wybranie na podstawie rekomendacji Zespołu grupy zagadnień wymagających 
pilnego rozwiązania i powołanie zespołów roboczych do przygotowania szcze
gółowych rozwiązań.

Przykładem możliwych zagadnień mogą być:
Zagadnienia legislacyjne dotyczące procedury elektronicznych zapytań 
ofertowych, dostępu do sieci informatycznych przez sieć telewizji kablowej,
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zachowania tajemnicy lekarskiej przy zdalnej konsultacji medycznej. 
Zagadnienia taryfikacji linii.
Zagadnienie dopasowania procedur administracyjnych do wymogów sys
temu administracji we Wspólnocie Europejskiej wykorzystującej w zarzą
dzaniu sieć teleinformatyczną.

Zagadnienia tego typu mogą być rozwiązywane w ramach odpowiednich projektów 
zamawianych sterowanych przez właściwy Zespól Koordynacyjny.
3. Stworzenie odpowiednich form prawnych stymulujących zaangażowanie kapita

łu prywatnego w budową społeczeństwa informatycznego, w ramach polityki 
proinnowacyjnej państwa.

• W zakresie działań zagranicznych
Uważam, że konieczne jest skoordynowane działanie wszystkich resortów 

i organizacji działających w tej dziedzinie na polu międzynarodowym aby dopro
wadzić Polskę do włączenia w budowany obecnie europejski system szybkich sieci 
szkieletowych. W pierwszym okresie dotyczyć to będzie sieci dla potrzeb środowi
ska akademickiego i naukowego a w dalszym etapie globalnej infostrady. Ko
nieczne jest tu jak najściślejsze współdziałanie publicznego operatora i operatora 
sieci naukowej i akademickiej. Chciałbym zwrócić tu szczególnie uwagę na projekt 
EuroCAIRN (European Cooperation for Academic and Industrial Research Ne
tworking) [7a]. Jest to projekt finansowany w ramach programu EUREKA ( Nr 
1061). Ma on na celu zbudowanie europejskiej sieci szkieletowej w początkowej 
fazie o przepustowości 34 Mbps, a następnie 155 Mbps i więcej. Przewidywana 
technologia to w pierwszym okresie IP, a następnie ATM. Wydaje się, że powinni
śmy dołożyć wszelkich starań ( NASK stara się działać w tym kierunku) aby Pol
ska znalazła się jako pełnoprawny partner w tym projekcie.

Nie powinniśmy się ograniczać tylko do przykładów europejskich. Stany 
Zjednoczone prowadzą bardzo intensywne prace w zakresie badania i eksploatacji 
szybkich łączy zarówno krajowych jak i między kontynentalnych. Projektuje się 
obecnie łącze transoceaniczne o przepustowości 44 Mb/s [7b].

VII. Zagrożenia

Każdy postęp techniczny niesie ze sobą zagrożenia niewłaściwego wyko
rzystania powstających nowych narzędzi. Rozwój sieci teleinformatycznych nie 
jest tu wyjątkiem. Jesteśmy, moim zdaniem, w pierwszej fazie rewolucji teleinfor
matycznej i dlatego w opiniach przeważają bezkrytyczne zachwyty nad potencjal
nymi możliwościami różnych rozwiązań. Sądzę jednak, że nie należy zamykać 
oczu na całkiem naturalne w tej sytuacji możliwe zagrożenia. Na ogół zagrożenia 
kojarzy się z włamywaniem się do zasobów komputerowych, naruszaniem 
prywatności itp. Takim zagrożeniom można się mniej lub bardziej skutecznie prze
ciwstawiać. Istnieją jednak inne, z których słabo zdajemy sobie sprawę. W amery
kańskim czasopiśmie Time'** ukazał się artykuł stawiający tezę, że zamiast 
wzmacniać demokrację, postęp techniki informatycznej stanowi dla niej śmiertelne 
zagrożenie. Politolog James Thurber, autor książki Przebudowa Kongresu określa
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polityką w dobie powszechnej informatyzacji jako „hiperpopulizm". Sieci informa
tyczne umożliwiają w bardzo krótkim czasie tworzenie grup nacisku. Technologia 
informatyczna zrewolucjonizowała formy lobbingu. W cytowanym artykule czy
tamy:

Współczesne metody lobbingu symbolizuje Jack Bonner. Firma Bonner i 
Ska może tego samego dnia -wysłać na zamówienie klienta do 100 tys. faksów z 
wyrazami poparcia czy protestu. Prowadząc lobbing, mający wpłynąć na kształt 
konkretnej ustawy, Bonner zaczyna od wyłuskania wahających się kongresmanów. 
Następnie odnajduje w komputerze dane ich okręgów wyborczych i wśród wybor
ców owego parlamentarzysty szuka potencjalnych zwolenników forsowanego pro
jektu. W sytuacji kiedy ważą się losy ustawy - powiedzmy, po przełomoym przesłu
chaniu w komisji - pracownicy Bonnera wydzwaniają do wybranych tą metodą 
ludzi, ( a jeszcze prościej porozumieć się z nimi pocztą komputerową) przedstawia
ją  im sytuację w całym je j dramatyzmie i proponują ułatwienie bezpośredniego 
kontaktu z biurami poselskimi. Firma Bonnera liczy sobie od 350 do 500 dolarów 
od „zorganizowanego "przezeń telefonu wyborcy.

Można by powiedzieć, że nic w tym zdrożnego, przekonano przecież wy
borców. Nie przekonano jednak społeczeństwa, a tylko wyselekcjonowaną grupę. 
Pozostali wyborcy mogą w większości mieć odmienny pogląd niż lansowany przez 
małą grupę, ale ich przedstawiciel może ulec zmasowanemu naciskowi mniejszo
ści. Zalążek podobnego mechanizmu wpływania na opinię parlamentu można ob
serwować w Polsce, jakkolwiek daleko mu do „doskonałości amerykańskiej” .

Przykładem takiej działalności u nas, jest zbieranie drogą elektroniczną 
podpisów pod protestem do Sejmu przeciwko nowelizacji ustawy o łączności. Do 
dnia 19 marca 1995 podpisało protest elektronicznie 577 osób. Z tego 23% sygna
tariuszy było z zagranicy a 14 % z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Po
dając ten przykład nie oceniam projektu nowelizacji ustawy ani zasadności prote
stu. Zwracam tylko uwagę, że dzięki komunikacji sieciowej można było zebrać 
577 osób o podobnych przekonaniach ( a może przekonać je  do określonych po
glądów). Samo zjawisko wymiany poglądów między ludźmi o podobnych zapa
trywaniach jest bardzo ważne i pożyteczne. Niebezpieczeństwo widzę w niewła
ściwym odczytaniu tego typu protestów. Nie umiem bowiem odpowiedzieć na 
pytanie, jak są one reprezentatywne dla ogółu społeczeństwa. Czy parlamentarzy
sta powinien się kierować w swoim postępowaniu takim apelem czy też raczej 
własną opinią, wyrobioną na podstawie szczegółowej analizy ustawy i opinii eks
pertów.

Cytowane opracowania:

[1] Przez infostrady do przebudowy Europy
Przesłanie od użytkowników Round przemysłowych, Czerwiec 1994
ERT (European Table, Europejski Okrągły Stół)
(Raport przemysłowców) polskie tłumaczenie wrzesień 1994

[2] Europa i globalne społeczeństwo informatyczne
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Report of the information Infrastructure Task Force Committee on Applica
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ROZDZIAŁ VI

PO CZĄ TK I INTERNETU W POLSCE 

Maciej KOZŁOWSKI

Za symboliczną datę wprowadzenia Internetu do Polski uważa się dzień 17 
sierpnia 1991 r., kiedy to Rafał Pietrak, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego, 
nawiązał łączność komputerową w oparciu o protokół IP (Internet Protocol) 
z Janem Sorensenem z Uniwersytetu w Kopenhadze. Był to efekt już 
kilkumiesięcznej jego współpracy przede wszystkim z innym fizykiem - 
Krzysztofem Hellerem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która miała na celu właśnie 
wprowadzenie Internetu do Polski.

Krzysztof Heller i Rafał Pietrak spotkali się na pierwszej w Polsce 
konferencji na temat sieci komputerowych, zorganizowanej z inicjatywy Andrzeja 
Zienkiewicza z Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 
10-12 stycznia 1991 r. w Miedzeszynie. Choć o Internecie nie było na niej mowy, 
to właśnie Internet stał się jej głównym plonem. Heller i Pietrak - posiadając już 
pewne doświadczenie w obcowaniu z Internetem - w kuluarach konferencji 
przekonali najbardziej istotne osoby zaangażowane w budowę sieci 
komputerowych w Polsce, że czas już na Internet, a nadto, że jest to sieć 
najbardziej perspektywiczna ze wszystkich, co wówczas bynajmniej nie było 
oczywiste. Decyzja o podjęciu prac nad jego wprowadzeniem do Polski zapadła 
w tydzień później na spotkaniu w Centrum Astronomicznym PAN w Warszawie. 
Oprócz wymienionych tu trzech osób w spotkaniu tym wzięli udział także Tadeusz 
Węgrzynowski i Bogumiła Rykaczewska z CI UW, Jurand Czermiński 
z Uniwersytetu Gdańskiego i niżej podpisany.

Istniejąca już wówczas krajowa sieć NASK pozwalała na realizację 
czterech różnych protokółów komunikacyjnych, z których trzy były już w użyciu 
(obsługując sieci Bitnet/EARN, X.25 i DECnet), zaś czwarty pozostawał 
w rezerwie. Inicjatorzy Internetu dostali „wolną rękę” w wykorzystaniu tej 
rezerwy. Łącze międzynarodowe działające pomiędzy Warszawą i Kopenhagą 
również było wyposażone „multipleksery statystyczne” obsługujące cztery 
protokoły, z których aż dwa były niewykorzystane, bowiem DECnet miał 
w zamierzeniu operować tylko na terenie kraju.

Tak więc inicjatorzy Internetu przyszli w pewnym sensie „na gotowe”, 
bowiem nie musieli zaczynać prac od żmudnego zestawiania łączy fizycznych.

Prace nad wprowadzeniem Internetu do Polski trwały prawie przez cały 
rok 1991. Oprócz wspomnianego na wstępie wydarzenia z 17 sierpnia 1991 
ważnymi momentami były:
• Uzyskanie pierwszej klasy adresowej 1P dla Polski - 148.81.0.0 - 10

kwietnial991 r.
• Formalne umocowanie w maju 1991 r. Zespołu Koordynacyjnego Naukowej 

i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK przy Uniwersytecie Warszawskim
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(tworzyli go prof. Tomasz Hofmokl i prof. Antoni Kreczmar z uniwersytetu 
Warszawskiego, prof. Daniel J. Bem z Politechniki Wrocławskiej i niżej 
podpisany, reprezentujący w tym gronie placówki PAN).

• Uruchomienie łączności IP pomiędzy Warszawą i Krakowem w czerwcu 1991 
r.

• Seria spotkań szkoleniowych dla pracowników ośrodków komputerowych 
różnych uczelni i instytutów badawczych, podczas których dzielono się 
doświadczeniami w budowie lokalnych sieci komputerowych i w obcowaniu z 
protokółem TCP/IP, zaś Heller i Pietrak uczyli, jak w oparciu o bezpłatne 
oprogramowanie KA9Q uczynić ze zwykłego PC wyposażonego w system 
operacyjny DOS router IP.

• Konferencja na temat TCP/IP, która odbyła się w Toruniu 11.09.2001 r. 
(zorganizował ją  Jerzy Żenkiewicz). Podczas tej konferencji uzgodniono 
z Janem Sorensenem szczegóły dotyczące naszego internetowego „wyjścia na 
świat” w Kopenhadze.

• Ustabilizowanie się łączności z europejską częścią Internetu w październiku 
1991 r.

• Zamontowanie w grudniu 1991 r. na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego 
anteny satelitarnej, przygotowanej do transmisji danych z prędkością 64 kb/s 
do Sztokholmu. Wcześniej wykorzystywane łącze międzynarodowe miało 
przepustowość zaledwie 9.6 Kb/s i -  o ile ciągle nieźle obsługiwało pocztę 
komputerową transmitowaną w ramach sieci Bitnet/EARN - nie mogło już 
sprostać potrzebom Internetu.

Pełne dołączenie Polski do Internetu światowego nastąpiło ok. 20 grudnia 
1991 r., kiedy to „podniosły się semafory” po stronie USA, dając nam dostęp 
internetowy na cały świat. W tej chwili nasz Internet obejmował sieci lokalne na 
Wydziale Fizyki UW (ok. 40 komputerów), w Obserwatorium Astronomicznym 
UW (ok. 10 komputerów), w Centrum Astronomicznym PAN (ok. 20 
komputerów), w krakowskim Instytucie Fizyki Jądrowej (ok. 10 komputerów) 
i pojedyncze komputery w Uniwersytecie Jagiellońskim, w krakowskim 
„Cyfronecie”, w Toruniu i w Katowicach, a nadto centralny węzeł łączności, 
ulokowany w budynku Centrum Informatycznego UW przy Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie. Wkrótce potem do Internetu została włączona duża 
sieć kampusowa Politechniki Warszawskiej, przy tworzeniu której zastosowano 
łącza światłowodowe, a w jakiś czas później w Internecie znalazła się 
międzyuczelniana sieć kampusowa w Krakowie.

Jak widać, wprowadzanie światowych sieci komputerowych do Polski nie 
zaczęło się od Internetu. W chwili nawiązania pierwszego internetowego 
połączenia międzynarodowego już od ponad roku funkcjonowała już w Polsce sieć 
komputerowa Bitnet/EARN, łącząca wówczas ośrodki akademickie w Warszawie, 
Krakowie, Katowicach, Gliwicach, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu i Toruniu 
z wyjściem „na świat” w Kopenhadze. Była to sieć oparta o mechanizmy poczty 
komputerowej, której oprogramowanie zostało „podarowane” światowemu 
środowisku akademickiemu przez firmę IBM. Choć z Internetem miała ona
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niewiele wspólnego, to nie sprowadzała się wyłącznie do obsługi poczty 
komputerowej, Przy jej pomocy można było np. przeszukiwać bazy danych 
(i otrzymywać wyselekcjonowane dane via e-mail) oraz tworzyć listy dyskusyjne. 
Niejako przy okazji - równolegle z siecią Bitnet/EARN - tworzono sieci X.25 
i DECnet.

Rozpoczęcie naszych starań o dołączenie polski do sieci światowych od 
Bitnetu/EARN było krokiem jak najbardziej świadomym. Starania te 
rozpoczęliśmy bowiem natychmiast, gdy zaczęły się tworzyć sprzyjające temu 
warunki polityczne, a więc w czasie, gdy formował się rząd Mazowieckiego - 
pierwszy niekomunistyczny rząd w naszej części świata. Wcześniejsze -  dość 
anemiczne - starania były bezskuteczne, bowiem Ameryka (a ona tu jednak 
decydowała) nie wyrażała zgody na przyłączenie jakichkolwiek naszych sieci 
komputerowych do sieci światowych. Nawet wtedy nie mogliśmy zacząć od 
Internetu, ponieważ w niestabilnej jeszcze sytuacji politycznej Amerykanie nie 
zgodziliby się na to, aby ktokolwiek z naszej części świata szperał po komputerach 
za oceanem. Bitnet/EARN nie stwarzał takich zagrożeń, a więc był pod tym 
względem dla Amerykanów bezpieczny.

Wykorzystując kontakty naszych naukowców przebywających w USA, 
w szczególności znajomości prof. Bohdana Paczyńskiego, wybitnego astronoma, 
pracującego na Uniwersytecie Princeton, doprowadziliśmy -  wspólnie z Jackiem 
Gajewskim z instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego -  do lobbingu wśród 
decydentów w USA na rzecz „Bitnetu dla Polski”. Pomógł nam w tym prof. 
B. Geremek, który -  towarzysząc Lechowi Wałęsie w jego słynnej podróży do 
USA w listopadzie 1989 r. -  spotkał się w Princeton z szefem „Bitnetu” w USA 
prof. Ira Fuchsem i zadeklarował mu, że będziemy mieć środki na opłacenie 
składki członkowskiej w stowarzyszeniu EARN. Pomogła nam także wymiana 
korespondencji na liście dyskusyjnej „Bitnet to Poland”, której liderem był Dave 
Philips, student Uniwersytetu w Buffalo. Zaangażowało się w to wiele osób 
i nastąpiło szereg sprzyjających okoliczności. Sukces przyszedł dość szybko, 
bowiem już 20 stycznia 1990 r. Departament Handlu USA skierował do prof. Ira 
Fuchsa 7-stronicowe pismo, które wyrażało zgodę na przyłączenie polski do sieci 
Bitnet.

Trzeba było jeszcze zbudować polską gałąź tej sieci, a więc potrzebna była 
kadra techniczna i pieniądze. Środki finansowe otrzymaliśmy od Urzędu Postępu 
Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, którego nowo powołany sze f- profesor Stefan 
Amsterdamski -  szybko zrozumiał, jak ważny dla rozwoju polskiej nauki będzie 
dostęp do świata za pomocą sieci komputerowych i doprowadził do ustanowienia 
Jednostkowego Programu Badawczo-Rozwojowego 8.13 „Prace związane 
z przystąpieniem szkół wyższych i instytucji naukowych do sieci EARN/Bitnet”. 
Ponadto szczęśliwie -  łańcuchu sprzyjających okoliczności - znał nas osobiście, 
a więc nie musieliśmy na wstępie tłumaczyć się, że nie jesteśmy pomyleńcami, 
którym zachciało się jakichś fantazji.

Kadra techniczna -  była! Od ponad roku był już realizowany program 
„Krajowa Akademicka Sieć Komputerowa” (KASK), kierowany przez prof. 
Daniela Bema z Politechniki Wrocławskiej, którego celem było połączenie ze sobą
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komputerów „mainframe” zainstalowanych w różnych ośrodkach akademickich 
w kraju -  prawdę mówiąc słabych ze słabymi, a więc nie wiadomo, po co, 
szczególnie że nie planowano przy tym stworzenia takich serwisów, jak poczta 
komputerowa. Program ten nie został doprowadzony do końca w zamierzonym 
początkowo kształcie - zakończył się „naszą” siecią Bitnet/EARN. Podstawowym 
jego osiągnięciem było jednak to, że wykształcił kadrę inżynierską, zaznajomioną 
z problemami sieci komputerowych oraz zapoczątkował współpracę pomiędzy 
ośrodkami komputerowymi największych uczelni w Polsce. Ta właśnie kadra 
odegrała zasadniczą rolę przy „sieciowaniu” Polski.

Szefem technicznym programu budowy sieci komputerowych został 
Andrzej Zienkiewicz -  były dyrektor Centrum Informatycznego UW, zaś jako 
„Dyrektora Krajowego EARN” udało się pozyskać prof. Tomasza Hofmokla, 
wybitnego polskiego fizyka z Uniwersytetu Warszawskiego. Pora tu rozwikłać 
skróty EARN i Bitnet. Pierwszy z nich to „European Academic and Research 
Network” -  europejskie odgałęzienie sieci Bitnet, zaś drugi, to „Because it’s time 
network”. W warunkach zapewnionego finansowania i istnienia kadry technicznej 
krajowe odgałęzienie sieci Bitnet/EARN powstało stosunkowo szybko. Sieć ta 
-  a ściślej jej łącze „na świat” do Kopenhagi - została uruchomiona 17 lipca 1990 r. 
W tym właśnie dniu Tadeusz Węgrzynowski, świeżo mianowany dyrektor 
Centrum Informatycznego UW, przesłał z Kopenhagi do Andrzeja 
Smereczyńskiego pamiętny e-mail: „Panie Andrzeju, milo mi powitać Pana 
z Kopenhagi, pozdrowienia dla wszystkich w CIUW”. Na posiadanym przeze mnie 
wydruku tego listu zachował się ręczny dopisek profesora Tomasza Hofmokla: 
„Europapuka do drzwi (komputera!!!). Kto nie chce, niech nie wierzy”.

Jest dość charakterystyczne, że w budowę sieci komputerowych w Polsce 
(i podobnie w innych krajach) bardzo aktywnie angażowali się fizycy 
(i astronomowie)? Działo się tak dlatego, ze były im one bezwzględnie potrzebne 
do pracy naukowej -  szczególnie do uczestnictwa w wielkich międzynarodowych 
zespołach badawczych, prowadzących eksperymenty w dziedzinie fizyki jądrowej 
wysokich energii w laboratoriach takich jak CERN w Genewie, DESY 
w Hamburgu, czy Stanford w USA (zaś dla astronomów w celu dostępu do 
największych teleskopów, umieszczonych w Chile, na Hawajach i na Wyspach 
Kanaryjskich). W środowisku fizyków (i astronomów) brak dostępu do sieci 
komputerowych oznaczał wówczas „wykluczenie cyfrowe” z pracy naukowej. 
Warszawscy fizycy zadbali już wcześniej o to, aby nie dać się wykluczyć i już 
w maju 1987 r. uruchomili regularny serwis poczty komputerowej, przesyłanej za 
pomocą linii telefonicznej „dzwonionej” do CERN w Genewie. Astronomowie 
z warszawskiego Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uczynili 
podobnie, „dzwoniąc” (po nocach, bo w dzień nie udawało się osiągać stabilnej 
transmisji danych) do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Aarhus 
w Danii, posiadającego (prymitywny, niestety) modem telefoniczny i dobre łącze 
do Internetu. Nic więc dziwnego, ze dysponując tym nowoczesnym środkiem 
łączności właśnie fizycy (i astronomowie) poczuli się powołani do poczynienia 
uzgodnień międzynarodowych i w ogóle do „liderowania” w pierwszych fazach 
wprowadzania sieci komputerowych do Polski. Trzeba tu dodać, że grupa wiodąca
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w tych poczynaniach znalazła właściwe warunki rozwoju przy Uniwersytecie 
Warszawskim, którego ówczesny rektor -  prof. Andrzej Kajetan Wróblewski -  
był... również fizykiem!

Wróćmy teraz do Internetu. Jakkolwiek pierwsza publiczna prezentacja 
Internetu miała miejsce już w 1972 roku, a prace teoretyczne dotyczące jego 
podstaw powstały o dekadę wcześniej, to -  zdaniem Vintona Cerfa, najbardziej 
szanowanej dziś osoby spośród twórców tej sieci - postać dojrzałą Internet osiągnął 
dopiero w 1985 r.

Dojrzałość polegała na tym, że była to sieć prosta -  najprostsza 
z możliwych, a zarazem bardzo efektywnie wykorzystująca możliwości 
transmisyjne łączy, łatwa w instalacji i w administrowaniu. Była wyposażona 
w narzędzia umożliwiające pracę na odległych komputerach, przesyłanie dużych 
zbiorów danych, wysyłanie i odbiór poczty komputerowej i wreszcie obsługę grup 
dyskusyjnych o zasięgu światowym (słynny „usenet”).

Internet został zaprojektowany jako „sieć sieci”, wśród których każda 
miała działać poprawnie, nawet jeśli straciła łączność z innymi sieciami lub 
sąsiednie sieci były skonfigurowane błędnie. Dane miały być przesyłane 
w pakietach wędrujących pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w inteligencję 
nakazującą dostarczyć je  do miejsca przeznaczenia drogą niekoniecznie najkrótszą, 
ale za to najbardziej pewną. Jeśli żadna z dróg nie wiodła do celu, to wędrujący po 
sieci pakiet był po prostu niszczony, ale wówczas urządzenie docelowe 
dopominało się o wysłanie go ponownie i znów ponownie -  (nie zawsze) aż do 
skutku. Przy takim podejściu pakiety mogły dotrzeć do miejsca przeznaczenia 
w innej kolejności, niż naturalna, ale wówczas inteligencja urządzenia docelowego 
miała ustawić je  w kolejności właściwej.

Jak łatwo domyślić się, Internet został zaprojektowany do zastosowań 
militarnych. Miała to być sieć pozbawiona jakiegokolwiek centrum zarządzania, 
odporna na uszkodzenia i niemożliwa do zniszczenia w całości. Od początku 
powstawała ona we współpracy wojskowej Agencji do Spraw Projektów 
Zaawansowanych (ARPA) z uczelniami takimi jak Uniwersytet Kalifornijski 
w Los Angeles, Uniwersytet Południowej Kalifornii, Stanford i MIT. Nic więc 
dziwnego, że gdy kończyła się „zimna wojna”, rozpoczęła ona służbę dla 
środowiska naukowego i akademickiego, przechodząc w 1986 r. pod opiekę 
Narodowego Funduszu Nauki USA (National Science Foundation),

Militarna przeszłość Internetu przesądzała o tym, że nie posiadał on 
mechanizmów rozliczania się za wykorzystywanie sieci. Środowisku naukowemu 
i akademickiemu (a także militarnemu) to nie przeszkadzało, natomiast „biznes” 
odnosił się do takiej sieci z nieufnością. Nic więc dziwnego, że w środowiskach 
pozaakademickich -  także w USA -  największą popularność zdobyła 
wypromowana przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną, działająca na 
zupełnie innych zasadach, sieć X.25. O ile jednak oprogramowanie sieci X.25 było 
dostępne tylko komercyjnie, o tyle oprogramowanie Internetu było w praktyce 
bezpłatne, bowiem zostało ono włączone do popularnego systemu operacyjnego 
UNIX -  w który były wyposażane praktycznie wszystkie „stacje robocze”. Być 
może to właśnie zadecydowało o późniejszym zwycięstwie Internetu nad
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zaprojektowanymi z większą wyobraźnią sieciami takimi jak X.25.
Jak była już mowa, w chwili rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem 

Internetu do Polski sieć krajowa pozwalała na realizację czterech, zupełnie 
różnych, sieci logicznych. Wiązało się to z tym, że w 1990 r. nie było wiadomo, 
jakie będzie rozwiązanie docelowe i bezpieczniej było oprzeć się na systemie 
otwartym.. Było dość jasne, że rozwiązaniem docelowym nie będzie Bitnet/EARN, 
ponieważ sieć ta nie dawała możliwości bezpośredniej pracy na odległych 
komputerach, a nadto opierała się o komputery „mainframe” IBM, co nie dawało 
nadziei na jej powszechność. Najbardziej obiecująca wydawała się sieć X.25. Jej 
zorganizowanie w Polsce równolegle z siecią Bitnet/EARN przyszło stosunkowo 
łatwo, bowiem została ona szczegółowo „rozpracowana” w ramach programu 
KASK. Trzecią siecią stał się DECnet -  sieć firmy Digital Equipment Corporation, 
producenta słynnych komputerów PDP i VAX, a później MicroVAX. Sieć ta miała 
bardzo dobre wsparcie firmowe, ale miała pewną zasadniczą wadę -  oparła się
0 zbyt szczupłą bazę adresową, co uniemożliwiło jej stanie się siecią 
ogólnoświatową -  taką jak później stał się Internet. Sieć ta była przejściowo bardzo 
popularna w środowisku fizyków w wielkich laboratoriach takich jak CERN 
(fizycy krakowscy -  unikając chwalenia się tym - zestawili własne łącze sieci 
DECnet do CERN), ale później została wyparta przez Internet. Polski DECnet -  po 
wprowadzeniu Internetu - również okazał się siecią tylko przejściową.

Jako ciekawostkę warto wspomnieć o tym, że wprowadzenie Internetu do 
Polski uzyskało finansowanie jako projekt badawczy zgłoszony w pierwszym 
konkursie „grantowym”, ogłoszonym przez nowo powstały Komitet Badań 
Naukowych. Projekt nosił akronim POLIP (Polski IP), zaś jego wykonawcami byli 
Antoni Kreczmar, Krzysztof Heller, Rafał Pietrak, Jurand Czermiński i Bogumiła 
Rykaczewska. Co prawda, decyzja o finansowaniu tego projektu zapadła dopiero 
pod koniec października 1991 r., kiedy mieliśmy już stabilny dostęp do 
europejskiej części Internetu, zaś środki finansowe zostały uruchomione dopiero na 
początku 1992 r., kiedy nasz Internet był już całkiem nieźle rozwinięty, jednak 
oczekiwanie na to finansowanie było bardzo stymulujące dla grupy osób 
zaangażowanych w budowę polskiego Internetu. Równocześnie z tym wnioskiem 
zostały zgłoszone 2 projekty „uzupełniające” - przez Centrum Astronomiczne PAN
1 Centrum Badań Kosmicznych PAN, ale... nie uznano ich w KBN za godne 
finansowania. Z funduszy uzyskanych na Realizację projektu POLIP został 
zakupiony pierwszy w Polsce router CISCO (model AGS+) i dwie stacje robocze 
SUN.

Warto także przytoczyć opinię Steve Goldsteina, odpowiedzialnego 
w National Science Foundation za koordynację międzynarodowego rozwoju 
Internetu, sformułowaną w marcu 1992 r. po wizycie w Warszawie i w Krakowie: 

„NASK to wieloprotokólowa krajowa sieć o topologii gwiazdy 
Multipleksery statystyczne polskiej produkcji utrzymują je j 
wieloprotokólowość. Pojawił się IP, by ją  zdominować Centrum
operacyjne sieci czyni wrażenie i odpowiada górnej klasie średnich węzłów 
w USA. Routery CISCO, włączając w to szczytowy model AGS+, bardzo 
liczą się w Polsce. Cały kraj byl podłączony w czasie mojej wizyty za
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pomocą linii 9.6 kbps do Danii, ale centrum operacyjne już było 
przygotowane do pracy na linii satelitarnej 64 kbps do Sztokholmu

Podobnie moja wizyta w Krakowie i rozmowy (wcześniej, w Trieście) 
z projektantem sieci w Gdańsku dają hojne dowody znakomitego 
planowania i wykorzystania urządzeń oraz profesjonalnego operowania 
'centrami regionalnymi'. Na przykład, krakowska sieć uniwersytecka 
CYFROnet, łączy kilka wyższych uczelni i ich wydziałów (między innymi za 
pomocą kabli optycznych). Ma ona centralne sterowanie. Jest połączona 
bezpośrednio z węzłem NASK w Warszawie.

[...] Podsumowując, polskim akademickim sieciom komputerowy, bardziej 
niż czegokolwiek, brakuje pieniędzy na łącza i sprzęt sieciowy. Są bogate 
w doświadczenie i sprawne organizacyjnie, pomimo ich własnej potrzeby 
sformalizowania NASK jako organizacji. Polska ma uzasadnione powody, 
by szczycić sie osiągnięciami NASK i współdziałających sieci 
regionalnych. ”

Podsumowując - sieci komputerowe zostały wprowadzone do Polski 
w dobrym stylu. -  tak szybko, jak pozwoliły na to przemiany polityczne w Polsce 
i proces „dojrzewania” świata do uznania tych przemian za nieodwracalne. Polski 
Internet został wprowadzony zaledwie 5 lat po „cywilnej premierze”.

Dalszy rozwój sieci komputerowych w Polsce przebiegał fantastycznie 
dobrze! W czerwcu 2003 r. Komitet Badań Naukowych podjął decyzję o budowie 
Miejskich Sieci Komputerowych w jedenastu ośrodkach akademickich: 
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku, 
Katowicach/Gliwicach, Łodzi, Szczecinie, Rzeszowie, Lublinie (liczba tych 
ośrodków została później zwiększona do 21). Została ona poprzedzona wstępnym 
finansowaniem budowy sieci miejskich w Warszawie, Poznaniu i w Krakowie już 
w grudniu 1992 r. (promotorem tej decyzji był profesor Andrzej Wierzbicki 
z Politechniki Warszawskiej). Przyznano także środki na rozbudowę szkieletu sieci 
NASK w Polsce.

Trzeba powiedzieć, że budowa niektórych z tych sieci przebiegła 
imponująco. Największa spośród nich -  WARMAN -  została zbudowana 
w technologii ATM jako jedna z pierwszych tego rodzaju sieci rozległych 
w Europie (pozostałe to SUPERJANET w Wielkiej Brytanii i sieć telekomunikacji 
fińskiej). Krajowa sieć NASK była pierwszą w Polsce siecią Frame Relay i została 
oddana do użytku o wiele wcześniej, niż analogiczna sieć Telekomunikacji 
Polskiej. Trzeba powiedzieć, że środowisko akademickie i naukowe (a ściślej ta 
jego część, której na tym zależało) dostała dobry dostęp do Internetu znacznie 
wcześniej, niż nastąpiło to w najbardziej rozwiniętych krajach Europy zachodniej.

Należało spodziewać się, że znakomicie przyspieszy to rozwój Internetu 
w Polsce. Czy przyspieszyło? Na ile przyspieszyło? Dlaczego tak niewiele? -  oto 
są pytania.

Na koniec chciałbym napisać kilka słów o roli profesora Tomasza

95



Hofmokla w rozwoju sieci komputerowych w Polsce.
Profesor Hofmokl (1936 -  2000) był wybitnym fizykiem, profesorem 

Uniwersytetu Warszawskiego, autorem i współautorem ponad 150 publikacji 
z dziedziny fizyki wysokich energii. Miał doświadczenie w pracy w wielkich 
międzynarodowych zespołach, badających tajemnice cząstek elementarnych 
w eksperymentach prowadzonych w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych 
w Dubnej i w CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire).

Już w połowie lat 80 w czasie pobytu naukowego w CERN korzystał 
z sieci komputerowych i stopniowo stał się ich pasjonatem. W styczniu 1990 r. 
zgodził się pokierować pracą zespołu zamierzającego zbudować polskie 
odgałęzienie sieci Bitnet/EARN. Nie spodziewał się wtedy jeszcze, że budowa 
sieci komputerowych stopniowo zdominuje jego aktywność zawodową.

W marcu 1990 r. uzyskał formalne pełnomocnictwo Komitetu do spraw 
Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów do reprezentowania Polski 
we wszystkich sprawach dotyczących udziału w EARN. Po przyjęciu Polski do 
EARN w maju 1990 r. otrzymał nominację jako Dyrektor Krajowy EARN, 
a w latach 1992-1994 był członkiem „Executive Committee” tej organizacji.

W maju 1991 r. doprowadził do uformowania się Zespołu 
Koordynacyjnego NASK, umocowanego przy Uniwersytecie Warszawskim 
i jednocześnie powołanym przez Ministra Edukacji Narodowej -  i został jego 
przewodniczącym. Był twórcą Jednostki badawczo-Rozwojowej NASK i jej 
pierwszym dyrektorem (w latach 1993 -  1999). W latach 1992 -  1996 pełnił 
jednocześnie funkcję dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW. Miał 
niewątpliwą przyjemność uczestniczenia zarówno w wielkich odkryciach fizyki, 
jak i we wszystkich ważniejszych wydarzeniach i przedsięwzięciach związanych 
z rozwojem sieci komputerowych w Polsce, wiele z nich inicjując. Znany był ze 
spokoju i jednającej wszystkich łagodności, a jednocześnie był człowiekiem 
zdecydowanego działania, gdy zaszła po temu potrzeba.

W kwietniu 1994 r. profesor Hofmokl miał możność zapoznania się 
z raportem komisarza Bangemanna „Zalecenia dla Rady Europejskiej. Europa 
i społeczeństwo globalnej informacji” - jeszcze przed jego opublikowaniem. 
Raport ten zwracał uwagę na nadchodzącą rewolucję cywilizacyjną, której źródłem 
jest rozwój narządzi informacji technik informacyjnych, a przede wszystkim 
upowszechnienie się Internetu i telekomunikacji. Przedstawiał on wizję 
społeczeństwa informacji oraz korzyści, które przedstawiony w nim plan działania 
może przynieść obywatelom i instytucjom gospodarczym. Wskazywał on na 
obszary, w których konieczne jest szybkie i świadome działanie, aby rozpocząć 
kierowane przez rynek przejście do nowego wieku. Wprowadzał pojęcia 
„społeczeństwa informacyjnego”, zwracał uwagę na zagrożenia powodowane 
„wykluczeniem cyfrowym” oraz przedstawiał szanse na przyspieszenie rozwoju 
słabiej rozwiniętych obszarów w efekcie świadomego upowszechniania w nich 
nowoczesnej łączności i narzędzi informacyjnych.

Profesor Hofmokl był zapewne pierwszą w Polsce osobą, która zrozumiała 
wagę „Raportu Bangemanna”. Zajął się jego propagowaniem, upowszechnianiem 
idei w nim zawartych przede wszystkim w świecie polityków, wzbogacając to
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o własne przemyślenia.
Fizykiem nie przestał być do końca i jeszcze trzy miesiące przed śmiercią, 

walcząc z chorobą, prowadził wykłady fizyki dla studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego.
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ROZDZIAŁ VII

TELEMEDYCYNA JA K O  WAŻNY, ALE TRUDNY SKŁADNIK 
SPOŁECZEŃSTW A INFORM ACYJNEGO

Ryszard TADEUSIEWICZ

1. PTI w awangardzie formowania Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Polskie Towarzystwo Informatyczne, zajmujące się tradycyjnie wszystkimi 
ważnymi aspektami rozwoju informatyki oraz upowszechniania jej zastosowań, 
w naturalny sposób jest od lat zaangażowane we wspieranie rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Proces ten nie jest jednak łatwy, 
albowiem Społeczeństwo Informacyjne, które od wielu lat jest przedmiotem analiz 
teoretycznych [Toff86] i badań eksperymentalnych [Tade98] a także deklaracji 
politycznych [Uchw03], jednak wciąż jest bytem nie do końca określonym i nie do 
końca przewidywalnym. Wiadomo, że kiedy takie społeczeństwo wreszcie 
powstanie, to składać się będzie z wielu wzajemnie się uzupełniających 
elementów. Elementami tym są rozmaite rzeczy nazywane na literę „e”:

• e-gospodarka [Tade05h]
• e-polityka [Tade05c]
• e-administracja [Tade05k], [Tade05i]
• e-nauczanie [TadeOód] [Tade05g]
• e-rozrywka [TadeOó]
• e-medycyna [Tade05b]

Elementy te funkcjonować będą jako integralna całość, ale na obecnym 
etapie warto je  badać i analizować oddzielnie, gdyż w taki sposób łatwiej można 
poradzić sobie z dużą złożonością, charakterystyczną dla wszystkich przedsięwzięć 
informatycznych podejmowanych na dużą skalę. Takie analizy poszczególnych 
zadań i działań, prowadzonych w obrębie Społeczeństwa Informacyjnego, 
podejmuje PTI w ramach swoich tradycyjnych „Górskich Szkół” -  i taki był także 
motyw przewodni XVIII Górskiej Szkoły PTI, która odbyła się w Szczyrku 
w czerwcu 2006 roku. Dzięki skupianiu uwagi oddzielnie na różnych e-obszarach 
łatwiej można dostrzec wszystkie uwarunkowania, decydujące o kierunkach ich 
rozwoju i o ich ostatecznym kształcie. Takie analizy są bardzo potrzebne i bardzo 
aktualne, ponieważ procesy związane z formowaniem Społeczeństwa 
Informacyjnego albo już mają, albo wkrótce będą miały doniosły wpływ na 
organizację i funkcjonowania nie tylko całych krajów, ale także na codzienne życie 
a nawet na biologię pojedynczego człowieka [Gont02].

We wcześniejszych pracach, publikowanych przez autora, prezentowano 
już różne problemy dotyczące Społeczeństwa Informacyjnego. Rozważano 
zarówno zagadnienia bardzo -  na początku bardzo ogólne [TadeOl], [Tade02], 
[Tade03], ale potem kwestie coraz bardziej szczegółowe, wąsko ukierunkowane na
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jeden problem [Tade04a], [Tade05a]. Niniejsza praca wpisuje się w logikę tych 
wcześniejszych publikacji, koncentrując tym razem uwagę Czytelników na 
kolejnym szczegółowym zagadnieniu, związanym z powstaniem, rozwojem oraz 
kierunkami doskonalenia e-medycyny zwanej także telemedycyną.

W jednej z wcześniejszych prac [Tade04b] wskazywano, że telemedycyną 
może być bardzo inspirującym źródłem nowych wyzwań naukowych. Z kolei 
w pracy [Tade04c] wskazano, jakie problemy techniczne wymagają rozwiązania 
w kontekście potrzeb telemedycyny. W niniejszej pracy spróbujemy domknąć ten 
problem niejako z drugiej strony i spojrzeć na telemedycynę z punktu widzenia jej 
aspektów społecznych. Jest to aspekt ważny, być może w istocie ważniejszy od 
aspektów technicznych oraz medycznych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
powstanie i rozwój telemedycyny wynikają głównie z przesłanek społeczno- 
ekonomicznych [Ippo03], a nie z faktu posiadania odpowiedniej techniki czy 
wdrożenia odpowiednich procedur medycznych. Już kilka lat temu stwierdzono, że 
tylko przy pomocy rozwiązań wywodzących się z najnowocześniejszej 
telemedycyny możliwe będzie zaspokojenie stale rosnących potrzeb, jakie pod 
adresem służb medycznych generują starzejące się populacje większości 
rozwiniętych krajów świata. Ta okoliczność jest w dalszych rozważaniach na tyle 
ważna, że poświęcimy jej tu kilka słów dodatkowego komentarza.

2. Powody nieuchronnego rozwoju telemedycyny

Dane demograficzne nie pozostawiają cienia wątpliwości, że ludzkość 
całego świata gwałtownie się starzeje [Ohta02]. Coraz większy odsetek 
społeczeństw -  szczególnie w bogatych krajach na północnej półkuli naszego 
globu -  stanowią ludzie w wieku poprodukcyjnym, już nie partycypujący 
w wytwarzaniu różnych dóbr materialnych, ale za to zgłaszający liczne potrzeby 
pod adresem służby zdrowia, między innymi z powodu podeszłego wieku, ale 
także z powodu samotności, wywołanej erozją i atomizacją tradycyjnych związków 
rodzinnych. Ponieważ wśród malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym jedynie 
niewielka część chce i może poświęcić się opiece nad ludźmi chorymi, starymi 
i samotnymi -  pojawia się w tym obszarze duża i stale rosnąca dysproporcja 
potrzeb i możliwości ich zaspokajania. W tej sytuacji kluczowe znaczenie ma 
znalezienie takich rozwiązań organizacyjnych oraz stworzenie takiego 
wyposażenia technicznego, które pozwoli niewielkiej liczbie osób, zaliczających 
się do wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego, sprawować skuteczną 
opiekę nad dużą liczbą ludzi, którzy tej opieki potrzebują. Do stałej kontroli stanu 
zdrowia osoby starszej, nawet cierpiącej na jedno z wielu schorzeń mających 
charakter przewlekły, nie jest bowiem konieczny stały osobisty kontakt tej osoby 
z lekarzem. Co więcej, taka stała opieka lekarska jest nie tylko bardzo kosztowna, 
ale również dla pacjentów uciążliwa. Z drugiej jednak strony ludzie starsi 
i przewlekle chorzy wymagają jednak ciągłej obserwacji, bo w ich stanie zdrowia 
kryzys może nadejść nieoczekiwanie, a brak kontaktu starszych osób z własną 
rodziną i z otoczeniem (będący jednym ze skutków zmian społecznych
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w nowoczesnych społeczeństwach dobrobytu) może spowodować tragiczne 
następstwa nawet w przypadku skądinąd banalnego problemu zdrowotnego.

Jednak z tego, że ludzie starzy i schorowani wymagają dozoru, nie wynika, 
że dozór ten trzeba koniecznie realizować angażując kosztowne i deficytowe (jak 
wspomniano wyżej) zasoby wysoko kwalifikowanych kadr medycznych. 
Przeciwnie, dozór taki może być z powodzeniem realizowany z pomocą stosownej 
aparatury -  pod warunkiem, że aparatura taka będzie nie skomplikowana 
w obsłudze i nie będzie kosztowna dla użytkownika (iys 1).

Takie rozwiązanie może być idealne dla wszystkich tych starych, 
samotnych i zwykle schorowanych ludzi, którzy z racji wieku i stanu zdrowia 
wymagają stałego nadzoru, ale których nie można wszystkich umieścić 
w szpitalach ani domach opieki, gdyż przeciw-wskazaniem jest tu zarówno koszt 
jak i komfort psychiczny pacjenta.

Aparatura telemedyczna powinna również znaleźć zastosowanie w opiece 
nad osobami przewlekle chorymi, których stan zdrowia powinien być 
nadzorowany, ale których zatrzymywanie na szpitalnej obserwacji jest zbyt 
kosztowne i niepotrzebne (rys. 2). Może to dotyczyć zwłaszcza coraz częściej 
występujących przypadków chorych z wykrytą chorobą niedokrwienną serca albo 
wręcz rekonwalescentów po przebytym zawale serca, których stan można 
nadzorować na odległość, w czasie gdy pacjent przebywa w domu pod opieką 
rodziny, co jest tańsze i wygodniejsze, niż hospitalizacja. System tego typu 
niezawodnie wykryje każdy stan zagrożenia i skontaktuje pacjenta z lekarzem lub 
nawet automatycznie wezwie pogotowie gdy tylko monitorowany organ zacznie 
wykazywać nieprawidłowości swego działania. Podobnie jak w przypadku opieki 
nad ludźmi starymi telemedyczny nadzór nad przewlekle chorym ogranicza się 
wyłącznie do funkcji kontrolnej, gdyż wykrycie poważniejszego zaburzenia pracy 
serca (lub innego nadzorowanego narządu -  na przykład problemów z ciążą 
wysokiego ryzyka) wymaga z reguły natychmiastowej interwencji specjalisty oraz 
intensywnego leczenia, więc pacjent powinien się jak najszybciej znaleźć 
w szpitalu -  ale dzieje się to wyłącznie w przypadku stwierdzonej obiektywnie 
konieczności, a nie „na wszelki wypadek”.

Oczywiście możliwości telemedycyny, w ogólnym przypadku pokrywające 
obszar zarówno diagnostyki jak i terapii, są tu ograniczone wyłącznie do funkcji 
kontrolnych, gdyż każdorazowo w momencie stwierdzenia pogorszenia stanu 
zdrowia lub pojawienia się nowej choroby osobisty kontakt z lekarzem lub 
pielęgniarką jest nieunikniony, ale może on być zainicjowany automatycznie przez 
system komputerowy analizujący wyniki codziennych pomiarów podstawowych 
parametrów życiowych nadzorowanego pacjenta.

Dobrze zastosowana technika telemedyczna może przywrócić ludziom 
starym i chorym nie tylko poczucie bezpieczeństwa [Ohta02], ale także może 
przywrócić im swobodę, której na skutek swego wieku i związanych z tym 
dolegliwości bywają pozbawieni [Cole02]. Nowoczesne, zwłaszcza 
bezprzewodowe i zminiaturyzowane [Puja03] rozwiązania, jakie w tym zakresie 
stały się ostatnio dostępne, pozwalają na zbieranie wszystkich niezbędnych 
informacji przy minimalnym dyskomforcie ze strony poddawanego telebadaniu
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(lub teleobserwacji) pacjenta.
Na pozór problemy techniczne, jakie rodzi telemedycyna są podobne do 

tych, jakie wiążą się z wykorzystaniem metrologii w automatyce przemysłowej lub 
w teledetekcji używanej w różnych tradycyjnych celach, na przykład dla potrzeb 
ochrony budynków. W rzeczywistości jednak zastosowania telemedyczne rodzą 
wiele nowych problemów, które trzeba rozwiązywać z myślą o specyfice tego 
właśnie zastosowania. W szczególności dąży się do tego, żeby instalacja 
stosownych czujników była dla pacjenta jak najmniej obciążająca (i żeby nie 
wymagała żadnej specjalistycznej wiedzy), dlatego duże nadzieje wiąże się 
z czujnikami, które mogą być umieszczone bezpośrednio w ubraniu. Przy takim 
rozwiązaniu osoba korzystająca z nich może po prostu zakładać je i zdejmować 
podczas codziennego ubierania [Puja03]. Wymaga to jednak rozwiązania wielu 
zagadnień szczegółowych, na przykład zagwarantowania właściwego kontaktu 
między czujnikiem a ciałem pacjenta, o co w innych zastosowaniach 
telediagnostyki (na przykład w astronautyce) dba wyspecjalizowany personel, a co 
w domu starego samotnego człowieka „musi zrobić się samo”. Nowoczesne 
rozwiązania czujników i przetworników pomiarowych pozwalają na zbudowanie 
takich czujników na przykład dla ciśnienia krwi, tętna i innych parametrów 
hemodynamicznych, przy czym ich konstrukcja z góry zakłada, że osoba, której 
procesy życiowe są monitorowane, będzie ruchliwa i aktywna, a proces 
medycznego nadzoru nie powinien tej aktywności w żaden sposób ograniczać 
[A1A103]

Również proces powrotu do zdrowia chorych podlegających długiej 
i złożonej rehabilitacji może być nadzorowany przy pomocy systemów 
telemedycznych, które za pomocą internetowego instruktażu i nieskomplikowanej 
aparatury, obsługiwanej przez samego pacjenta, mogą kontrolować przebieg 
i postępy procesu rehabilitacji, kontaktując pacjenta z konsultantem jedynie 
w przypadkach autentycznie koniecznych (rys 3).

3. Koszty i korzyści z rozwoju telemedycyny

Teoretycznie mówi się często, że zdrowie nie powinno być rozpatrywane 
w kontekście pieniędzy, jest ono bowiem wartością nadrzędną i bezcenną. Praktyka 
jaka jest (zwłaszcza w Polsce) -  to każdy widzi i lepiej tego tutaj nie komentować. 
W warunkach dramatycznego niedoboru środków na opiekę medyczną 
i gwałtownie rosnących potrzeb nie może być ignorowany fakt, że 
z ekonomicznego punktu widzenia jest znacznie korzystniejsze, jeśli sprawny 
nadzór nad określoną populacją potencjalnych pacjentów może zapewnić mniejsza 
liczba większych ośrodków (szpitali, przychodni, poradni itp.) a nie duża liczba 
ośrodków małych [Shar03]. Telemedycyna jest jednym ze sposobów zapewnienia 
mało kłopotliwej, bo zdalnej opieki medycznej nad licznymi rzeszami ludzi 
rozproszonych na terenie całego kraju, sprawowanej przez nieliczne tylko, ale za to 
bardzo dobre szpitale i przychodnie. Takie rozwiązanie coraz częściej wybierają 
ubogie kraje „Trzeciego Świata” [Naka03], gdyż jest ono zdecydowanie tańsze od

102



wszystkich alternatywnych rozwiązań. Oczywiście po to, żeby to rozwiązanie 
miało sens, te centra opieki telemedycznej muszą być naprawdę bardzo dobrze 
wyposażone i powinny zatrudniać najlepsze kadry. Warto o to zabiegać, bo takie 
rozwiązanie ma też liczne zalety z merytorycznego (medycznego) punktu widzenia 
[Wils03],

Dzięki wyżej omówionym czynnikom telemedycyna tak się 
rozpowszechniła i rozwinęła [Clou03], że staje się techniką dominującą 
w inżynierii biomedycznej, dzięki swemu potencjałowi w dużej mierze 
determinującą kierunki rozwoju całości tej dziedziny. Co więcej, można 
przypuszczać, że ten trend wzrastającej roli telemedycyny będzie się nasilać 
i umacniać, gdyż pilne potrzeby społeczne i ekonomiczne (scharakteryzowane 
wyżej) zdecydowanie już teraz wymuszają jej stały i intensywny rozwój [Eyse03]. 
Co więcej, wspomniane przyczyny będą się z czasem nasilać i pogłębiać, stąd 
można przewidywać, że cały splot okoliczności natury technicznej, medycznej, 
społecznej i właśnie - ekonomicznej wymusza i będzie nadal wymuszać postęp 
w tej dziedzinie.

Rozważmy konkretny przykład, Naturalnym obszarem działań 
telemedycyny są telekonsultacje medyczne. Jednak do niedawna były one 
kosztowne i z tego powodu dostępne wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. 
Dzięki rozwojowi tanich technik umożliwiających interaktywny kontakt wizyjny 
[Gras02] komunikujących się osób, wirtualne spotkanie lekarzy znajdujących się 
nawet w bardzo odległych miejscach stało się dziś całkowicie możliwe. Tanie 
urządzenia telekomunikacyjne, które niebawem pojawią się w wielu domach, 
umożliwią uzyskiwanie porady lekarza na przykład dla chorującego dziecka, bez 
straty czasu, kosztów i wysiłku związanego z zawożeniem dziecka do lekarza lub 
z zapraszaniem lekarza do domu (rys. 4).

Użytkownicy telemedycyny muszą czasem dysponować udoskonalonym 
narzędziem komunikacyjnym, dzięki któremu lekarze i pomocniczy personel 
medyczny mogą się sprawniej porozumiewać wykonując swoje zadania. 
Przykładowo na rysunku 4 pokazano użycie specjalnego wziernika, za pomocą 
którego matka może pokazać konsultującemu pediatrze stan migdałków 
gorączkującego dziecka. To jeden z wielu przykładów tego, jak z pomocą prostych 
i łatwo dostępnych urządzeń (w tym przypadku jest to kamera internetowa 
z dodatkowym oświetlaczem i układem optycznym ułatwiającym zajrzenie do 
gardła) można znacząco wzbogacić zakres informacji, jakie mogą być przekazane 
podczas telemedycznej telekonferencji [Riva 02]. Jeszcze bogatsze możliwości 
stają się osiągalne gdy lekarze do dyspozycji mają - obok tradycyjnego tekstu 
i dźwięku oraz udogodnienia związanego ze zdalnym przesyłaniem obrazów 
i sekwencji wideo -  także możliwość korzystania z przekazu specjalistycznych 
sygnałów biomedycznych. Istnieje możliwość zdalnego monitorowania sygnału 
EKG [Saxe03], zdalnego pomiaru ciepłoty ciała pacjenta albo ciśnienia krwi, 
a nawet zdalnego pomiaru zawartości cukru w krwi diabetyków [Gome02]. Jednak 
możliwości telemedycyny na tym się nie kończą, gdyż za pomocą w miarę 
prostych urządzeń i dwukierunkowej komunikacji łączącej telediagnostykę 
z telemechaniką możliwe jest na przykład zdalne nadzorowanie procesów
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hemodializy wykonywanej w domu u pacjenta [Skia02] co może prowadzić do 
naprawdę znaczących oszczędności.

Również bardziej złożone badania mogą być prowadzone w sposób zdalny, 
na przykład na rysunku 5 można zobaczyć zestaw aparatury używany do 
telediagnostyki obrazowej, a na rysunku 6 pokazana jest aparatura, za pomocą 
której na odległość można wykonywać badania endoskopowe. 
O rozpowszechnieniu tych pożytecznych aparatów zadecydują jednak warunki 
ekonomiczne, gdyż koszt badania wykonywanego zdalnie musi być niższy, niż 
koszt badania wykonywanego w sposób tradycyjny.

Jak z tego wynika, rozwój telemedycyny, silnie uzależniony oczywiście od 
przesłanek technicznych i medycznych, warunkowany jest głównie przez problemy
0 charakterze ekonomicznym (patrz np. [Lind02] albo [Weer03]), które bywają 
poważną bolączką współczesnej służby zdrowia. Jeśli telemedycyna ma się stać 
dziedziną praktyczną a nie tylko sferą działania garstki hobbystów, to konieczne 
zwłaszcza badania, które rozwiążą te trudne kwestie ekonomiczne [Tsuj03]
1 związane z nimi problemy społeczne [LeifD2]. Niebanalną kwestią jest w tym 
kontekście zagadnienie właściwej koordynacji [Cher03] w ramach opieki 
telemedycznej działań wielu ludzi i wielu organizacji, którzy z natury muszą 
działać w rozproszeniu i podejmować indywidualne decyzje, a jednocześnie 
powinni funkcjonować na tyle zgodnie, by ich działania nie prowadziły do 
anarchii, lecz wspierały się i uzupełniały wzajemnie. Wprowadzane do praktyki 
techniki telemedyczne mogą więc stworzyć bardzo ciekawy obszar badawczy dla 
ekonomii, nauk o zarządzaniu [Jean03] a także nauk społecznych [Obst03]. 
Z jednej strony bowiem techniki telemedyczne mogą znacząco ułatwiać 
i usprawniać zarządzanie procesem nowoczesnego świadczenia usług medycznych, 
z drugiej jednak same wymagają sprawnego zarządzania jeśli mają przynieść 
oczekiwane korzyści [Gelf03].

Kwestii ekonomicznych związanych z telemedycyną nie można jednak 
traktować nadmiernie rutynowo i szablonowo. Bardzo pouczająca jest w tym 
zakresie praca [Tsuj03], pokazująca jak kształtują się koszty telemedycyny 
w czterech różnych rejonach Japonii oraz jakie korzyści daje się uzyskać przy 
użyciu tej nowej technologii. Okazuje się, że takie same usługi telemedyczne mogą 
być albo wyraźnie tańsze albo porównywalne cenowo lub nawet nieco droższe od 
usług świadczonych metodą tradycyjną przy czym silnie zależy to od stanu 
infrastruktury technicznej, od gęstości występowania typowych placówek 
medycznych (szpitali i przychodni), od struktury demograficznej a nawet od ... 
obyczajowości.

Generalnie jednak można przyjąć, że usługi telemedyczne są znacznie 
mniej kosztowne, niż analogiczne usługi świadczone w modelu tradycyjnym, nie 
można jednak zapominać o tym, że dla skutecznego wdrożenia technik i metod 
telemedycyny konieczne jest zbudowanie kosztownej infrastruktury, która w USA, 
Japonii lub w krajach skandynawskich jest już dostępna, ale w wielu innych 
krajach dopiero musi być specjalnie tworzona. Jednak nawet w tym ostatnim 
przypadku dla zapewnienia właściwej opieki medycznej dla mieszkańców 
trudnodostępnych rejonów (na przykład obszarów górskich, wysp [Scuf02],
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rejonów o małej gęstości zaludnienia itp.) -  telemedycyna jest rozwiązaniem 
najbardziej racjonalnym także z ekonomicznego punktu widzenia. Dodatkowo 
zastosowanie procedur telemedycznych może znacząco przyspieszyć czas obsługi 
pacjentów [Bald03], powodując, że te same zasoby (w sensie liczby lekarzy, 
pielęgniarek i sprzętu) mogą obsłużyć znacznie większą liczbę osób wymagających 
pomocy. W kraju o służbie zdrowia strukturalnie niewydolnej ze względów 
ekonomicznych, jakim niestety jest obecnie Polska -  rozwiązania telemedyczne 
mogą być optymalne.

4. Obszary i formy zastosowań telemedycyny

Telemedycyna jest obecnie coraz ważniejsza i coraz bardziej potrzebna 
także i z tego powodu, że współczesne społeczeństwa składają się z jednostek 
bardzo ruchliwych. Mówi się wręcz często o ludziach spędzających coraz więcej 
czasu w podróży i wykonujących w ruchu większość swojej pracy jako 
o „nomadach XXI wieku”, w związku z czym także preferowany model 
korzystania z usług medycznych oraz tryb świadczenia ich zmierza ku rosnącej 
mobilności [Tach03], z wykorzystaniem nowych technik łączności, zwłaszcza 
bezprzewodowej [Aziz03].

Z ruchliwością społeczeństwa wiąże się też zwiększony stopień ryzyka, 
jakiemu podlega współczesny człowiek w stosunku do ludzi z wcześniejszych 
epok. Ludzie w podróży są narażeni na niebezpieczeństwo wypadków 
komunikacyjnych, większe jest także dzisiaj zagrożenie ze strony różnego rodzaju 
innych katastrof, ponieważ ludzie przebywają w dużych skupiskach. Wystarczy 
przypomnieć niedawny wypadek związany z falą tsunami, która wystąpiła 
u wybrzeży Tajlandii, Indonezji i Sri Lanki 26 grudnia 2004 roku. Kataklizmy 
podobne wielokrotnie zdarzały się w dziejach Azji i chociaż zawsze wiązały się 
z ludzkimi tragediami, to jednak ich rozmiary były bardzo ograniczone na skutek 
niewielkiej gęstości zaludnienia większości wybrzeży pustoszonych przez 
niszczycielskie fale. Hekatomba jaka miała miejsce podczas ostatniego ataku 
tsunami nie wynikał bynajmniej z tego, że kataklizm był tym razem wyjątkowo 
wielki. Przeciwnie, w skali podobnych zjawisk, których ślady odnajdujemy 
w postaci odpowiednich zapisów w kronikach lub śladów geologicznych, tsunami 
2 2004 roku było całkiem przeciętne. Natomiast liczba ofiar była tak wielka z tego 
powodu, że zmienił się stosunek ludzi do morza i do jego wybrzeża -  mnóstwo 
turystów z całego uznało, że najlepszym sposobem spędzania czasu jest 
przebywanie jak najbliżej słonecznych plaż, zaś następna armia ludzi musiała tam 
przebywać obsługując potrzeby tych turystów. Podobne nagromadzenia ludzi, 
wynikające z pewnych nowych wzorców zachowań (supermarkety, obiekty 
sportowe, lotniska itp.) stwarzają współcześnie liczne okazje do tego, żeby 
w przypadku katastrofy wywołanej siłami natury albo atakiem terrorystycznym -  
mieć problem z koniecznością udzielania pomocy medycznej bardzo dużej liczbie 
poszkodowanych przez nieliczne grono ratowników.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na ogromny wzrost możliwości
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mobilnych systemów telemedycznych wykorzystywanych w rozważanych tu 
sytuacjach. Na miejsce wypadku często jako pierwszy dociera ambulans, w którym 
czasem wcale nie ma lekarza (tylko sami ratownicy -  na przykład strażacy), 
a czasem jest tam lekarz, który jednak może zetknąć się z problemami 
medycznymi znacznie wykraczającymi poza zakres jego zawodowych 
kompetencji. W tej sytuacji „uzbrojenie” ambulansu w wyposażenie telemedyczne 
oraz w środki szerokopasmowej telekomunikacji mobilnej (rys. 7) może bardzo 
znacząco przyczynić się do zwiększenia skuteczności pomocy niesionej przez 
ratowników lub przez pogotowie. Postęp w tej dziedzinie mierzony jest obecnie 
przejściem od modelu prostej interakcji z konsultantem za pomocą telefonu czy 
krótkofalówki do dostępnego współcześnie modelu ratownictwa telemedycznego, 
w którym konsultant ma możliwość uzyskania kompletu danych dotyczących 
pacjenta (wraz z elementami zaawansowanych zobrazowań medycznych) a do 
udzielania ratownikom instruktażu można użyć różnych narzędzi aż do elementów 
wirtualnej rzeczywistości włącznie [Riva02]. Ten ostatni wątek jest obecnie silnie 
rozwijany (patrz np. [Deut03]) i można oczekiwać, że w tym zakresie czeka nas 
w niedługim czasie sporo bardzo wartościowych nowości.

Ubocznym skutkiem katastrof (a także niezdrowego trybu życia oraz 
generalnie faktu wydłużenia tego życia współczesnych ludzi) jest rosnąca liczba 
osób potrzebujących rehabilitacji dla przywrócenia utraconej sprawności fizycznej. 
Aktualnie technicznie jest całkowicie możliwe interaktywne zdalne połączenie 
terapeuty z pacjentem mającym dostęp do wyposażenia umożliwiającego kontrolę 
jego aktywności ruchowej [Piro02]. Użycie takich systemów (rys. 8) może 
prowadzić do tego, że kosztowny i kłopotliwy proces rehabilitacji ruchowej, 
wymagany po urazach, po zabiegach operacyjnych, a także w przypadku 
konieczności przezwyciężania skutków zmian degeneracyjnych zachodzących 
w narządach ruchu -  może być w wielu przypadkach prowadzony w sposób 
zdalny, bez konieczności kosztownego i kłopotliwego przewożenia pacjenta do 
rehabilitanta czy też jeszcze kosztowniejszych wizyt rehabilitanta w domu pacjenta 
[Ells02], Nadzór fachowego rehabilitanta oraz samokontrola osoby wykonującej 
ćwiczenia rehabilitacyjne mogą być skuteczniejsze, jeśli skorzysta się z możliwości 
jakie w tym zakresie stwarza technika tak zwanej rzeczywistości wirtualnej 
[Deut03]. Są już dostępne urządzenia, które pozwalają rejestrować i przesyłać na 
odległość ruchy pacjenta, siły rozwijane przez jego mięśnie, szybkości 
i przyspieszenia jakim w trakcie wykonywania ćwiczeń ruchowych podlegają 
poszczególne części kończyny i poszczególne stawy. W aktualnych elektro
mechanicznych wykonaniach urządzenia te są jednak kosztowne i niewygodne. 
Rozwiązaniem może być jednak rozwój komputerowych systemów wizyjnych, 
które pozwolą w przyszłości precyzyjnie śledzić ruchy pacjenta nie narzucając na 
niego konieczności kontaktu z uciążliwą i niewygodną aparaturą. Odpowiedni 
zestaw urządzeń śledzących ruchy pacjenta (jedna lub kilka kamer, odpowiednio 
rozstawionych), wraz z systemami cyfrowej interaktywnej grafiki komputerowej 
[Pope02] mogą łącznie stworzyć warunki do tego, żeby pacjent mógł być 
wspomagany w trakcie wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych przynajmniej nie 
gorzej (a zwykle znacznie lepiej) w porównaniu z wizytą u doświadczonego
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fizykoterapeuty.
Kończąc wątek związany ze społecznymi uwarunkowaniami telemedycyny 

musimy uwzględnić także „ssanie”, jakie w tym zakresie wytwarzają użytkownicy 
sieci komputerowych (tak zwani Internauci). W pracy [Qure03] pokazano, że 
znaczna część pytań formułowanych przez użytkowników Sieci w różnych 
serwisach informacyjnych dotyczy właśnie zagadnień pośrednio lub bezpośrednio 
związanych z medycyną. W szczególności bardzo często użytkownicy Sieci 
próbują uzyskać z jej pomocą wiadomości związane z problemami uchodzącymi za 
wstydliwe -  na przykład dermatologicznymi. Z badań wynika, że właśnie tego typu 
kwestie są głównym przedmiotem zainteresowania aktywnych telemedycznie 
Internautów, co potwierdzają dane statystyczne przywołane w cytowanej wyżej 
pracy [Qure03j. Z wielu obserwacji zachowań sieciowych można wyciągnąć 
wniosek, że ludzie ze swoimi problemami medycznymi znacznie chętniej zwracają 
się do anonimowego i niewidocznego lekarza znajdującego się gdzieś w Internecie, 
niż do lekarza z którym trzeba stanąć oko w oko. Ten trend może się nasilać 
i rozszerzać także na inne choroby, gdyż media kreujące kult młodości, piękna, 
zdrowia i sukcesu, prowadzą nieuchronnie do tego, że problemy zdrowotne stają 
się coraz częściej sprawą wstydliwą, zaś wstyd i skrępowanie jest znacznie łatwiej 
przezwyciężyć przy klawiaturze komputera, niż w sytuacji wymagającej osobistej 
wizyty w gabinecie lekarskim.

5. Ocena jakości usług telemedycznych

Jednym z problemów społecznych związanych z telemedycyną, 
wymagających badań naukowych i naukowej refleksji jest kwestia w miarę 
precyzyjnej (ilościowej [Ales03]) oceny satysfakcji, jaką z usługami medycznymi 
wiążą zarówno ich oferenci, jak i odbiorcy [Larc03]. Ta ocena jakości może 
(i powinna!) być bardzo rygorystyczna w przypadku dużych i złożonych usług 
telemedycznych [Kenn03], jednak nie bez znaczenia są także studia odwołujące się 
do kryteriów jakościowych w odniesieniu do bardzo prostych technik 
telemedycznych, takich jak konsultacje pacjentów (zwłaszcza cierpiących na 
choroby chroniczne) wykonywane przez prowadzącego ich lekarza za pomocą 
najprostszego narzędzia, jakim jest zwykły email [PattH03]. Ocena jakości usług 
telemedycznych, zbierana u samych pacjentów i odpowiednio przetwarzana na 
wskaźnik całościowej satysfakcji, jest szczególnie ważna w przypadku pacjentów 
pochodzących z terenów wiejskich [Guil03], którzy zapewne w przyszłości będą 
największymi odbiorcami usług telemedycznych.

Taka złożona i wieloaspektowa naukowa ocena [Arab03] i walidacja 
jakości usług telemedycznych powinna być w przyszłości głównym czynnikiem 
selekcyjnym stosowanym przy projektowaniu systemów telemedycznych [Walt02]. 
Dla dalszego rozwoju tej dziedziny bardzo ważne są próby stworzenia formalnego 
modelu usług i procesów telemedycznych [Boui03] oraz ogólnej metodologii 
telemedycyny [Duch03J. Oczywiście nie do pominięcia jest w tym kontekście 
czynnik ekonomiczny [Wing03], który bezwzględnie powinien być przedmiotem

107



wnikliwych badań [Bang03] i analiz porównawczych, w szczególności 
odwołujących się do metodologii związanej z podejściem systemowym. Stan 
obecny w tym zakresie jest jednak wysoce nie zadowalający. Jak wiadomo 
nieformalny system powiązań, jaki tworzy się w poszczególnych obszarach 
aktywności telemedycznej, cechuje się obecnie tym, że poszczególne ogniwa 
wchodzące w skład tego systemu (najczęściej mające charakter określonych 
serwisów internetowych) są stale zmieniane, gdyż za każdy z tych elementów 
odpowiedzialny jest inny zespół ludzi, ulokowany w innym miejscu, związany 
z inną instytucją, i mający własne pomysły na temat kierunków i form 
doskonalenia swojej działalności. Jednym ze skutków tego stanu rzeczy jest fakt, 
że zarówno twórcy innych serwisów telemedycznych, jak i ich użytkownicy 
wchodząc do tego samego serwera w Sieci nigdy nie mogą być pewni, co tam 
zastaną [Levy02], Dotyczy to zarówno warstwy materialnej oferowanych zasobów 
(liczba i charakter udostępnianych informacji oraz usług może się bardzo istotnie 
zmienić nawet w krótkim interwale czasowym), jak i warstwy jakościowej (serwer, 
który do tej pory był wysoce wiarygodny i efektywny może stać się nie godny 
zaufania -  a także odwrotnie: pod adresem do tej pory mało interesującym może 
się pojawić usługa mająca bardzo dużą wartość [Mira03]). Jak wskazują wyniki 
badań przeprowadzonych w Norwegii [Rose02] problem ten jest znacznie 
poważniejszy, niż mogłoby się wydawać na podstawie powierzchownego oglądu, 
gdyż sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że ludzie darzą serwery medyczne 
dużym zaufaniem, często znacznie większym, niż na to obiektywnie zasługują. Bez 
podejścia systemowego użytkowanie takich zasobów może być wręcz ryzykowne. 
Natomiast wprowadzenie systemowych metod oceny, walidacji [Palo03], być może 
nawet certyfikacji -  oraz stałego nadzoru nad uzgodnionymi standardami, może 
mieć fundamentalne znaczenie dla całego rozwoju rozważanej tu dziedziny.

6. Telemedycyna przyszłości

Zagadnienia telemedycyny cechuje wyjątkowo szeroki zakres 
problemowy, mieszczą się w nich bowiem zarówno proste systemy 
informatycznego poradnictwa dla pacjentów (patrz na przykład [Cole03]) jak 
i bardzo skomplikowane systemy rozwiązujące niezwykle trudne problemy na 
przykład związane z telechirurgią [Kawa04]. Tym ostatnim poświęcimy teraz kilka 
uwag w kontekście przyszłości telemedycyny [Curr03].

Zaczęło się od budowy zdalnie sterowanych robotów przystosowanych do 
obsługi pacjentów w domach [LiuM02] oraz od doskonalenia tak zwanej 
„teleobecności” [Vilc03] to znaczy takiego użycia kombinacji zdalnych sensorów 
i zdalnych manipulatorów, które gwarantuje uzyskanie (w ograniczonym zakresie) 
możliwości działania podobnych do tych, jakie się ma naprawdę realnie 
uczestnicząc w określonych wydarzeniach, zachodzących w istocie w jakimś 
odległym miejscu. Jednak najbardziej frapujące zadania są dziś związane 
z rozwojem wspomnianej wyżej telechirurgii [SunX03]. Coraz doskonalsze 
konstrukcje robotów chirurgicznych pozwalają obecnie wykonywać wiele
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zabiegów pewniej i precyzyjniej, niż lancet trzymany w ręce tradycyjnego chirurga 
(rys. 9). Jednak oczywiście przy każdym zabiegu wykonywanym za pomocą 
techniki telemedycznej asystuje kompletna ekipa wykwalifikowanych chirurgów 
gotowych przejąć operację gdyby z jakichkolwiek powodów zawiódł robot albo 
systemy telesterowania (rys. 10).

Przy realizacji zadań w zakresie telechirurgii bardzo ważne są oczywiście 
środki łączności, o których będzie mowa w kolejnym podrozdziale, ale w obszarze 
automatyki i robotyki mieści się -  poza samym robotem wykonującym operację -  
także zestaw manipulatorów, którymi posługuje się chirurg dokonujący wszystkich 
niezbędnych czynności w sposób zdalny [Merr03], Problemem badawczym, który 
wymaga rozwiązania w tym zakresie, jest jednak uzyskanie maksymalnie 
naturalnego sprzężenia zwrotnego typu siłowego, to znaczy doprowadzenie do 
tego, żeby opór, jaki stawia manipulator ręce chirurga odpowiadał mierzonemu na 
bieżąco oporowi mechanicznemu tkanek przecinanych przez zrobotyzowany 
skalpel [Koul03]. W ten sposób chirurg będzie na odległość wyczuwał twardość 
przecinanych tkanek, co może być ważnym elementem wpływającym na jego 
sposób działania. Problem rozwiązania technicznego tak zwanego sprzężenia 
haptycznego [Flem03] (będącego namiastką percepcji dotykowej) jest jednak 
wciąż kwestią naukowo otwartą i wartą badania. Kwestia ta nabiera szczególnej 
aktualności, gdyż nowoczesne roboty telechirurgiczne [SunX03] stają się na tyle 
często dostępne, że można wręcz mówić o pewnej „modzie” na wykonywanie 
operacji w sposób zdalny. Liczba doniesień na ten temat jest już dzisiaj bardzo 
duża oraz -  co ważniejsze -  szybko rośnie [Butn03].

Na postęp w dziedzinie telemedycyny silny wpływ będą miały techniki 
informatycznej analizy obrazów [Tade04d], [Jone03]. Techniki teleradiologii 
[John02] można w tym zakresie uznać obecnie za tak dalece rutynowe, że w wielu 
krajach zaleca się tą technikę jako główne narzędzie technicznego wspomagania 
lekarzy pierwszego kontaktu [Kawa03], stosowane w każdym przypadku, gdy 
zetkną się oni z zagadnieniem medycznym, które wyraźnie przekracza ich zakres 
kompetencji [Salv02], Potrzeb i związanych z tym wyzwań naukowych jest jednak 
znacznie więcej. Techniki telemedyczne można stosować zarówno w klasycznej 
radiologii (rentgenowskiej) jak i w radiologii nuklearnej [Tual03]. Dosyć 
powszechnie korzysta się obecnie z możliwości, jakie daje połączenie techniki 
obrazowania cyfrowego oraz zdalnego przesyłania obrazów za pomocą Internetu 
(i innych sieci komputerowych) w zagadnieniach patologii [Gard03], gdzie 
zastosowanie komputera czyni proces oceny preparatu wygodniejszym, a w ślad za 
tym skuteczniejszym [Cost03],

Obiecującym obszarem rozwoju telemedycyny jest też dydaktyka 
medyczna. Okazuje się, że za pomocą środków i narzędzi telemedycznych studenci 
medycyny mogą uczyć zbierać (pod kontrolą doświadczonych lekarzy) dane do 
wywiadu lekarskiego (anamnezy) [Wiec03]. Zadając pytania drogą elektroniczną 
studenci są mniej skrępowani, niż w przypadku obcowania z pacjentem „oko 
w oko”, podobne odczucia relacjonują także sami pacjenci. Dzięki zdobyczom 
telemedycyny studenci wydziałów lekarskich znacznie szybciej uczą się trudnej 
sztuki formułowania właściwych pytań, poprawnej interpretacji odpowiedzi oraz
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umiejętności docierania do istoty problemów dręczących pacjenta nawet wtedy, 
gdy on sam nie chce czy nie umie podać lekarzowi potrzebnych danych z własnej 
inicjatywy. Dydaktyczne walory zastosowania telemedycyny cenią też specjaliści 
od medycyny katastrof oraz organizatorzy służb ratowniczych [Pedl03]. Prostym 
ale skutecznym narzędziem do zdalnej edukacji medycznej z wykorzystaniem 
narzędzi telemedycznych mogą być zwykłe zestawy telekonferencyjne [Himp02]. 
Najbardziej ambitnym (ale też wymagającym największych nakładów) jest 
zastosowanie metod telemedycznych do nauczania przyszłych chirurgów trudnej 
sztuki przeprowadzania operacji, przy czym obiektem doświadczalnym jest w tym 
przypadku symulowany pacjent [Yanj03],

7. Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że opisywana w tej pracy telemedycyna jest 
i będzie ważnym składnikiem przyszłego Społeczeństwa Informacyjnego. W jaki 
sposób składnik ten się rozwinie i jaka będzie jego ostateczna rola -  tego w tej 
chwili przewidzieć niepodobna. Gdyby narzędzia i techniki telemedyczne miały 
mieć zastosowanie wyłącznie w klinikach i w szpitalach wówczas zapewne ich 
rozwój postępowałby szybciej i byłby bardziej efektowny. Można dosyć śmiało 
sformułować taką tezę, ponieważ w przypadku wykorzystania technik 
telemedycznych wyłącznie w obszarze profesjonalnej medycyny jedyne bariery, 
jakie trzeba by było pokonać, byłyby związane z odpowiednim poszerzeniem 
możliwości współczesnej techniki informatycznej i elektronicznej, tak by lepiej 
pokrywała potrzeby telemedycyny. Oczywiście obok stosownego rozwoju techniki 
nieodzowne byłoby także adaptowanie powszechnie przyjętych procedur 
medycznych w taki sposób, by w pełni wykorzystywały możliwości dostarczane 
przez tę nową technikę, a także przeprowadzenie stosownych badań związanych 
z obiektywną oceną skuteczności tych nowych procedur. Jednak to wszystko 
można by było zrobić w miarę szybko i efektywnie.

Jednak telemedycyna nie jest problemem wyłącznie technicznym 
i medycznym. Jej powstanie inspirowane było względami o charakterze 
społecznym i ekonomicznym, jej przydatność będzie weryfikowana na bazie 
masowych zastosowań, a jej rozwój wyznaczać będą takie czynniki, jak 
powszechna aprobata społeczna dla pewnych rozwiązań oraz (być może) równie 
powszechne odrzucenie innych rozwiązań. Dotychczasowe doświadczenia 
wskazują, że ludzie są skłonni akceptować propozycje, jaki oferuje telemedycyna, 
w znacznie większym stopniu i zakresie, niż to się początkowo wydawało. 
Również poziom społecznego zaufania do usług telemedycznych stale rośnie. Jeśli 
te trendy się nadal utrzymają przez kilka najbliższych lat, to można przewidywać, 
że po rozwijającym się żywiołowo e-biznesie, po rozwijanej metodą nakazową 
e-administracji (e-government) oraz po wzrastającej na fali rosnących potrzeb 
edukacyjnych modzie na e-learning -  właśnie telemedycyna będzie najszybciej 
rozwijającą się składową Społeczeństwa Informacyjnego.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, będące z racji swoich zainteresowań

110



a także ze względu na profesjonale zainteresowania swoich członków naturalną 
awangardą przyszłego Społeczeństwa Informacyjnego, które prędzej czy później 
zostanie w Polsce uformowane, powinno być obecne we wszystkich procesach 
związanych z tym Społeczeństwem. W związku z tym ważny Składnik tego 
Społeczeństwa, którym -  jak usiłowano wykazać w tej pracy -  może być 
telemedycyna, powinien znajdować się w centrum uwagi PTI. Z tego powodu 
zapoznanie się z tą dziedziną już teraz jest ważne dla wszystkich członków tego 
Towarzystwa i ten właśnie fakt usprawiedliwia celowość przedstawienia tu tego 
przeglądowego artykułu.
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ZAŁĄCZNIK - Rysunki

Rys. 3. N ieskom plikow any spirom etr i 
typowy kom puter dołączony do Internetu 

mogą pom agać w  kontroli rehabilitacji 
pacjentów z chorobam i płuc lub dróg 

oddechow ych

Rys 1. Jednym  z w ażnych obszarów  
telemedycyny je st opieka nad pacjentam i 

w starszym  wieku

Rys. 2. Telem edycyna pozwala 
m onitorować stan serca pacjenta 

przebywającego w domu

Rys. 4. N ow oczesne urządzenia 
telekonferencyjne um ożliw iają m atce 
chorego dziecka uzyskanie konsultacji 

lekarza bez konieczności zaw ożenia 
gorączkującego m aluch do przychodni 

pełnej innych chorych dzieci
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Rys. 5. Telediagnostyka obrazowa (histologiczna).



Rys. 6. A paratura do teleendoskopii. Zdalnie sterowany w ziernik może być użyty przez 
lekarza nie m ającego stosownych kw alifikacji, jeśli badaniem kieruje w  sposób zdalny

specjalista z dobrej kliniki

Rys. 7. W yposażenie w  sprzęt telem edyczny pogotowia radykalnie zw iększa szanse 
niesienia skutecznej pom ocy ofiarom  wypadków  oraz osobom poszkodowanym  w w yniku 

katastrof lub zam achów  terrorystycznych.

paąenł

komputer sterujący

** ■■ -cy-
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Rys. 8. Obecnie aparatura telem edyczna m oże rejestrow ać i kontrolow ać ruchy pacjenta 
poddaw anego rehabilitacji, je s t jednak  niezbyt w ygodna w  użyciu. W przyszłości będą to

robiły system y wizyjne.

Rys. 9. Roboty chirurgiczne są  w  stanie realizow ać operacje pod kontro lą chirurga 
sterującego w  sposób zdalny ich p racą  -  być m oże naw et z innego kontynentu

trlrrłmm rgK« /  trlria p arT tdm f» *
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Rys. 10. Każdej operacji telechirurgicznej towarzyszy oczywiście na m iejscu asysta 
doświadczonych chirurgów m ogących w  każdej chwili przejąć kontrolę nad zabiegiem
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ROZDZIAŁ VIII

UWARUNKOWANIA KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW 
I INTERNETU ORAZ ICH ZMIANY W LATACH 2003-2005*

Dominik BATORSKI

Dostęp i korzystanie z nowych technologii są niezwykle zróżnicowane 
(por. Wellman i Haythomthwaite, 2002). Użytkowników komputerów i intemetu 
jest znacznie więcej wśród osób młodszych i lepiej wykształconych. Znaczenie ma 
także inne czynniki, chociażby wielkość miejsca zamieszkania — w dużych 
miastach jest znacznie więcej użytkowników niż w małych miasteczkach i na wsi. 
Trwałość i głębokość tych różnić doprowadziła badaczy do postawienia problemu 
cyfrowego podziału (wykluczenia)1 (DiMaggio i inni, 2001; Batorski, 2005). Fakt 
korzystania z nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych ma bowiem 
istotne znaczenie dla szans życiowych, a brak dostępu może być jednym 
z czynników wykluczenia społecznego (Wellman i inni, 2001; Batorski, 2006c). 
Dlatego też tak ważne jest dokładne zrozumienie uwarunkowań korzystania 
z komputerów i intemetu, a także ich zmian w czasie.

W artykule wykorzystane zostały wyniki badań panelowych „Diagnoza 
Społeczna” 2003 i 2005 (Czapiński i Panek, 2006; Batorski 2004; 2006a). Są to 
największe badania społeczne prowadzone w Polsce i zawierające pytania 
związane z korzystaniem z komputerów i intemetu. Duża reprezentatywna próba -  
4000 gospodarstw i prawie 10 000 indywidualnych respondentów -  pozwala na 
prowadzenie precyzyjnych analiz uwarunkowań korzystania z komputerów 
i intemetu. Panelowy charakter badania -  uzyskanie informacji o tych samych 
osobach w różnych momentach czasowych -  pozwala analizować również zmiany 
znaczenia różnych czynników społecznych, ekonomicznych i demograficznych dla 
korzystania z nowych technologii.

Korzystanie z komputerów i internetu

Problematyka zróżnicowania dostępu i korzystania z komputerów 
i intemetu w zależności od różnych czynników demograficznych i społeczno- 
ekonomicznych, była poruszana już wielokrotnie (Katz, Rice i Aspden, 2001; Katz 
i Rice, 2002; Batorski, 2004, 2006). Tabela 1 przedstawia odsetki osób 
korzystających w różnych grupach wyodrębnionych ze względu na zmienne 
społeczno-demograficzne. Obserwując te wyniki możemy zauważyć, że różnice 
związane z wykształceniem czy wiekiem są bardzo duże i że prawie każda zmienna 
z wyjątkiem płci znacząco różnicuje fakt korzystania z tych technologii. Nie

' Angielski term in d ig ita l d ivide  je s t tłum aczony na polski w  różny sposób. M ówi się 
o cyfrowym podziale, cyfrowym  w ykluczeniu, czasem też o cyfrowych nierów nościach.
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jesteśmy jednak w stanie stwierdzić, które z tych czynników mają rzeczywiście 
znaczenie, bo znaczenie każdej ze zmiennych niezależnych analizujemy niejako 
osobno. Może się zatem zdarzyć, że obserwowane różnice, na przykład związane 
z miejscem zamieszkania są konsekwencją innych różnic -  chociażby tego, że w 
mniejszych miejscowościach i na wsi mieszka mniej osób z wyższym 
wykształceniem. Aby stwierdzić jakie jest znaczenie poszczególnych zmiennych 
i jakie czynniki rzeczywiście są związane z korzystaniem z komputerów i intemetu 
trzeba przeprowadzić bardziej pogłębione analizy statystyczne.

Kolejną sprawą, na którą warto zwrócić uwagę jest fakt, że znaczenie 
poszczególnych czynników zmienia się w czasie. Przyrost liczby użytkowników 
intemetu w okresie od marca 2003 do marca 2005 był bardzo znaczący. W marcu 
2005 korzystanie z intemetu deklarowało 33,4% Polaków, a okresie jednego 
tygodnia korzystało nieco ponad 27%. W marcu 2003 roku korzystanie od czasu do 
czasu deklarowało 24,7%, a tygodniowo niecałe 20%. Co więcej rzeczywisty 
przyrost użytkowników jest większy niż pokazują to te procenty i inne badania. Jak 
zostało pokazane gdzie indziej aż 15% osób, które korzystały z intemetu w 2003 
roku, obecnie z niego nie korzysta (Batorski, 2006b). Prawie taki sam odsetek 
użytkowników komputerów przestało z nich korzystać w okresie dwóch lat między 
kolejnymi falami badania. W konsekwencji tych przemian populacji 
użytkowników -  ciągłego dochodzenia nowych użytkowników i rezygnacji części 
dotychczasowych, zmieniają się również czynniki, które wpływają na korzystanie 
z tych technologii.

Opisane poniżej analizy miały na celu zbadanie znaczenia poszczególnych 
czynników dla korzystania z technologii oraz zmian znaczenia poszczególnych 
czynników w latach 2003-2005.

Tablica 1. Korzystanie z komputerów i intemetu w marcu 2005 roku w różnych 
gmpach (w procentach).

Zmienna wartości korzystanie z 
komputera

korzystanie z 
intemetu

Ogółem 43,1% 33,4%
Pleć mężczyzna 44,0% 35,2%

kobieta 42,4% 31,8%
Wick do 24 lat 80% 73%

25-34 lata 60% 49%
35-44 lata 50% 35%
45-59 lat 34% 22%
60-64 lata 12% 8%
65+ lat 4% 3%

Wykształcenie bez uczących podstawowe i niżej 6% 4%
się zasadnicze zaw./ gimnazjum 26% 15%

średnie 52%> 37%
wyższe/ policealne 75% 65%
uczący się 90% 84%
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Wielkość miejscowości 
zamieszkania

powyżej 500tys.
200-500tys.
100-200tys.
20-100tys.
do 20tys.
wieś

59%
54%
50%
49%
44%
30%

50%
45%
44%
37%
33%
21%

Status społeczno-zawodowy prac. sek. pub. 72% 56%
prac. sek. pryw 55% 42%
przedsiębiorcy 64% 52%
rolnicy 20% 11%
renciści 18% 12%
emeryci 9% 5%
uczniowie i studenci 90% 84%
bezrobotni 33% 21%
bierni zawodowo 31% 21%

Uwarunkowania korzystania z komputerów

Analiza za pomocą regresji logistycznej przedstawiona w tabeli 2 pokazuje 
zmienne, które mają statystycznie istotny wpływ na szanse korzystania 
z komputerów. W osobnych kolumnach pokazane zostały prawdopodobieństwa 
wskazujące różnice (w %) w stosunku do kategorii poziomu odniesienia 
(oznaczanej ref.) w latach 2003 i 2005. Różnice istotne statystycznie zaznaczone są 
gwiazdkami. Natomiast ostatnia kolumna pokazuje, które spośród zmian tych 
prawdopodobieństw są statystycznie istotne, a więc to kiedy znaczenie danego 
czynnika faktycznie uległo zmianie.

Najważniejsze są różnice związane z poziomem wykształcenia, im jest on 
wyższy tym większa szansa na korzystanie z komputerów. Następnie znaczenie ma 
wiek i status społeczno zawodowy a w dalszej kolejności również wielkość 
miejscowości zamieszkania. Niezależnie od innych czynników korzystaniu 
z komputerów sprzyjają również wyższe dochody na głowę w gospodarstwie 
domowym. Istotne znaczenia ma także płeć.

Tablica 2. Znaczenie różnych czynników w latach 2003 i 2005 dla korzystania 
z komputera; oraz zmiany znaczenia poszczególnych czynników (wyniki regresji 
logistycznej).

Korzystanie z 
komputera

zmienna 2003 2005 zmiana w okresie 
2003-2005

Stała 59,3% ** 68,9% *** istotna zmiana
Status
społeczno- Sektor publiczny +10,6% ***

+12,5 
% *** Ns

zawodowy Sektor prywatny ref ref
Prywatni
przedsiębiorcy +7,0% * +8,0% ** ns
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Rolnicy -22,7% *** -8,6% * istotna zmiana

Renciści -15,6% *** -15,4% *** ns

Emeryci -27,3% *** -20,4% *** 
+24,1

ns

Uczniowie i studenci +31,6% *** % *** ns

Bezrobotni -21,4% *** -14,2% *** ns
Inni bierni
zawodowo -20,2% *** -8,5% ** istotna zmiana

Podstawowe i niższe -34,3% *** -43,4% *** istotna zmiana

wykształcenie

Zasadnicze/gimnazju
m
Średnie

-33,6% *** 
ref

-31,6% *** 

ref 
+15,6

ns

Wyższe i policealne +19,4% *** o/0 *** ns

500 tys. i więcej -1,2% ns 

ref

-2,1% ns 

ref

ns

200-500 tys.

miejscowość 100-200 tys. 
20-100 tys.

-2,1% ns 

-11,0% ***

-7,6% * 

-6,8% *

ns

ns

poniżej 20 tys. -8,1% ** -12,8% *** ns

wieś -26,2% *** -21,5% *** ns
+20,6

16-25 +25,4% *** % *** ns

wiek
26-37

38-47

+6,8% ** 
ref

+8,0% *** 
ref

ns

48-60 -25,7% *** -16,5% *** istotna zmiana

61+ -50,3% *** -53,0% *** ns

do 333zł -11,7% *** -8,4% *** ns

dochody na powyżej 333, do 500 ref ref
osobę powyżej 500, do 750 +7,7% *** +3,9% * ns

powyżej 750 +16,5% *** +5,6% ** istotna zmiana

płeć mężczyzna +3,8% * +3,7% ** ns

kobieta ref ref
Legenda:
Prawdopodobieństwa wskazują różnice (w %) w stosunku do kategorii poziomu 
odniesienia (ref.). Różnice istotne statystycznie są oznaczone *** (dla p<0,001), 
** (dla p<0,01) i * (dla p<0,05), ns oznacza brak istotnych różnic. Pseudo R 
Cox’a i SnelPa wynosi 0,43.

W roku 2005 największe zróżnicowanie korzystania z komputera związane 
było z różnicami w wykształceniu. Osoby o wykształceniu podstawowym bądź 
zasadniczym zawodowym mają znacznie mniejsze szanse na korzystanie, 
natomiast z wykształceniem wyższym znacznie większe. Warto też zwrócić uwagę, 
że w roku 2005 posiadanie wykształcenia podstawowego miało jeszcze bardziej 
negatywny wpływ na fakt korzystania z komputerów, a więc cały czas przyrost
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użytkowników jest znacznie większy w innych grupach.
Bardzo duże zróżnicowanie korzystania z komputerów jest też związane ze 

statusem społeczno-zawodowym. W porównaniu do kategorii odniesienia, czyli 
osób pracujących w sektorze prywatnym, większą szansę na korzystanie 
z komputerów miały osoby pracujące w sektorze publicznym oraz na własny 
rachunek. Jednak największy wzrost szans korzystania był związany z faktem 
uczenia się bądź studiowania. Osoby z pozostałych grup mają już znacznie 
mniejsze szanse na korzystanie z komputerów, dotyczy to przede wszystkim 
emerytów, ale również rencistów i bezrobotnych. Generalnie znaczenie 
poszczególnych kategorii statusu społeczno-zawodowego okazuje się być mocno 
związane z obserwowanymi odsetkami użytkowników komputerów (tabela 1). 
Jedynie bycie rolnikiem okazuje się być mniej dyskryminujące niż mogło się to 
wydawać na podstawie informacji, że zaledwie 20% z nich korzysta 
z komputerów. Jednak ta niewielka liczba użytkowników wynika w dużej mierze 
z innych czynników -  wykształcenia i miejsca zamieszkania.

Kolejnym ciekawym wynikiem, na który warto zwrócić uwagę, jest to, że 
między 2003 a 2005 rokiem nastąpiła istotna statystycznie zmiana znaczenia faktu 
bycia rolnikiem lub osobą bierną zawodowo (zmiany zostały zaznaczone 
w ostatniej kolumnie tabeli 2). Obydwa te czynniki nie są obecnie aż tak 
dyskryminujące jak w 2003 roku.

Duże zróżnicowanie korzystania z komputerów jest też związane 
z wiekiem -  młodsi mają znacznie większe szanse korzystania, a im starsza jest 
dana osoba tym bardziej maleje prawdopodobieństwo używania komputerów. 
Jednak w okresie dwóch lat korzystnie zmieniła się sytuacjach osób w wieku 48-60 
lat i prawdopodobieństwo znalezienia wśród nich użytkownika nie jest aż tak małe 
jak było w 2003 roku.

Szanse na korzystanie z komputerów są właściwie takie same dla osób 
mieszkających w miejscowościach mających powyżej lOOtys. mieszkańców. 
Jedynie w 2005 roku szanse te były nieco mniejsze dla mieszkańców miast 
mających od 100 do 200tys. mieszkańców2. Zamieszkiwanie w mniejszych 
miastach, a tym bardziej na wsi wiąże się ze znacznym zmniejszeniem 
prawdopodobieństwa używania komputerów.

Również dochody na osobę w gospodarstwie domowym mają znaczenie 
dla szans korzystania z komputera -  im większe, tym większe szanse korzystania. 
Jednak znaczenie dochodów nie jest duże, a co więcej w 2005 roku było mniejsze 
niż dwa lata wcześniej (szczególnie najwyższe dochody nie dają już takiej 
„premii”). Należy też zaznaczyć, że obserwowany związek dochodów i korzystania 
z komputerów nie jest wyłącznie efektem tego, że osoby zarabiające więcej 
korzystają częściej, ale również tego, że korzystający z komputerów zarabiają 
więcej i ich dochody rosną szybciej niż dochody osób nie korzystających 
2 komputerów (Batorski, 2006c)

2 Oznacza to, że to nie wielkość miejscowości a inne czynniki decydują o tym, że odsetek 
użytkowników komputerów w największych miastach jest wyższy (59%) niż 
w miejscowościach liczących od 200 do 500tyś mieszkańców (54%).
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Zarówno w 2003, jak i w 2005r. niewielkie znaczenie miała również płeć. 
Szanse korzystania z komputerów są nieco większe dla mężczyzn.

Uwarunkowania korzystania z internetu

W tej części przeanalizowane zostaną uwarunkowania korzystania 
z internetu i ich zmiany, podobnie jak to zostało zrobione w poprzedniej części dla 
komputerów. Znaczenie poszczególnych zmiennych dla korzystania z internetu jest 
bardzo podobne do tego co obserwowaliśmy w przypadku komputerów. 
Najważniejszym czynnikiem jest wykształcenie, w drugiej kolejności wiek, 
a następnie status społeczno-zawodowy. Nieco mniejsze znaczenie ma wielkość 
miejscowości zamieszkania. Istotne są również, choć już w mniejszym stopniu, 
dochody w gospodarstwie domowym i płeć. Szczegółowe wyniki dla 
poszczególnych kategorii zawiera tabela 3.

Zdecydowanie największe szanse na korzystanie z internetu mają 
uczniowie i studenci, jednak obserwujemy również duży pozytywny efekt 
związany z pracą. Przy czym osoby pracujące w sektorze publicznym lub na 
własny rachunek mają większe szanse korzystania niż osoby pracujące w sektorze 
prywatnym (efekt ten nie występował w 2003r.). To, że osoby pracujące 
w sektorze prywatnym rzadziej korzystają z internetu niż inni pracujący jest 
również dobrze widoczne gdy spojrzymy na rozkłady pokazane w tabeli 1.
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Tablica 3. Znaczenie różnych czynników w latach 2003 i 2005 dla korzystania 
z intemetu; oraz zmiany znaczenia poszczególnych czynników (wyniki regresji 
logistycznej).

Korzystanie 
z internetu

zmienna 2003 2005 zmiana w okresie 
2003-2005

Stała 31,4% *** 47,6% ns istotna zmiana

Sektor publiczny +2,7% ns
+12,3 

0/0 *** istotna zmiana
Sektor prywatny
Prywatni
przedsiębiorcy

ref 

+7,8% *

ref 
+ 11,2 

% ** ns

status Rolnicy -24,7% *** -9,7% * istotna zmiana
społeczno- Renciści -9,4% ** -13,7% *** ns
zawodowy Emeryci -21,9% *** -22,2% *** ns

Uczniowie i studenci
+41,7

o/0 ***
+35,4 

% *** ns
Bezrobotni -13,7% *** -16,7% *** ns
Inni biemi 
zawodowo -14,5% *** -8,7% ** istotna zmiana

Podstawowe i niższe -20,8% *** -33,0% *** ns

wykształcenie

Zasadnicze/gimnazj u 
m -21,2% *** -27,6% *** ns
Średnie

Wyższe i policealne

ref 
+28,3 

% ***

ref
+26,0

o/0 *** ns
500 tys. i więcej +0,3% ns -1,6% ns ns

miejscowość

200-500 tys. 
100-200 tys.

ref 
-4,4% ns

ref 
-2,7% ns ns

20-100 tys. -7,2% ** -11,8% *** ns
poniżej 20 tys. -11,4% *** -16,7% *** ns
wieś -17,4% *** -26,2% *** ns

16-25
+38,3 

% ***
+36,1 

% *** ns

wiek 26-37
+15,6 

0/0 ***
+10,0 

% *** ns
38-47
48-60

ref 
-16,6% ***

ref 
-20,5% *** ns

61+ -26,8% *** -38,9% *** ns

do 333zł -11,9% *** -8,2% *** istotna zmiana

dochody na powyżej 333, do 500 ref ref
osobę powyżej 500, do 750 +3,1% ns +8,9% *** ns

powyżej 750
+17,0 

% ***
+12,2 

% *** ns

płeć mężczyzna +8,7% *** +8,3% *** ns
kobieta ref ref
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Legenda:
Prawdopodobieństwa wskazują różnice (w %) w stosunku do kategorii poziomu 
odniesienia (ref.). Różnice istotne statystycznie są oznaczone *** (dla p<0,001), 
** (dla p<0,01) i * (dla p<0,05), ns oznacza brak istotnych różnic. Pseudo R2 
Cox’a i SnelPa wynosi 0,40.

Osoby z innych kategorii zawodowych mają stosunkowo mniejsze szanse 
korzystania z intemetu; dotyczy to szczególnie emerytów. Należy jednak 
podkreślić, że między 2003 a 2005 rokiem obserwujemy spadek znaczenia statusu 
społeczno zawodowego dla rolników i osób biernych zawodowo. 
Prawdopodobieństwo, że osoby z tych grup korzystają z intemetu nie jest aż tak 
dużo mniejsze od szans korzystania pracowników sektora prywatnego jak miało to 
miejsce w 2003 roku. Duże różnice widoczne w tabeli 1 -  osoby pracujące 
w sektorze prywatnym prawie czterokrotnie częściej korzystają z intemetu niż 
rolnicy są efektem innych różnic pomiędzy tymi grupami.

Jednak największe znaczenie dla korzystania z intemetu mają 
wykształcenie i wiek. Z sieci korzystają przede wszystkim osoby młodsze i lepiej 
wykształcone. Znaczenie obu tych zmiennych było praktycznie takie samo w 2005 
co w 2003 roku. Cały czas szanse na korzystanie z intemetu są bardzo różne dla 
osób na różnych etapach życia. Także bardzo różnicujący efekt poziomu 
wykształcenia nie ulega zmianie. Oznacza to, że znaczenie obydwóch tych 
czynników bardzo mocno różnicujących korzystanie z intemetu praktycznie się nie 
zmienia. Należy więc oczekiwać, że również w następnych latach będą to główne 
wyznaczniki korzystania z sieci.

Podobnie jak w przypadku korzystania z komputerów, również dla 
korzystania z intemetu spore znaczenie ma wielkość miejscowości zamieszkania. 
Widoczna jest tu zasadnicza różnica pomiędzy dużymi miastami (powyżej lOOtys. 
mieszkańców) a mniejszymi miastami i wsią. Również znaczenie tego czynnika 
praktycznie nie zmieniło się w analizowanym okresie.

Znaczenie dochodów na osobę w gospodarstwie domowym ma 
zdecydowanie mniejsze znaczenie dla korzystania z intemetu niż wcześniej 
omawiane czynniki. Niemniej jednak im wyższy dochód tym wyższe są szanse 
korzystania. Warto podkreślić, że znaczenie dochodów było w roku 2005 mniejsze 
niż w 2003. Obserwacje te każą przypuszczać, że znaczenie dochodów dla 
korzystania z intemetu jest w Polsce przeceniane i choć jest to czynnik istotny, to 
jednak wydaje się, że znacznie większe znaczenie ma motywacja do korzystania 
z intemetu. Stąd też większe znaczenie czynników, które z motywacją są silnie 
związane, takich jak status społeczno-zawodowy, wykształcenie, czy wiek.

Brak jest natomiast zmian znaczenia płci. Nadal bycie mężczyzną sprzyja 
zwiększeniu szans na korzystanie z intemetu.

Podsumowanie

Jak zostało pokazane, między 2003 a 2005 rokiem nastąpiły istotne zmiany
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nie tylko liczby osób korzystających z komputerów i intemetu. Obserwujemy 
również zmiany znaczenia czynników społecznych, ekonomicznych
1 demograficznych, które są z tym korzystaniem związane. Określenie znacznie 
poszczególnych czynników oraz ich zmian nie jest możliwe przy wykorzystaniu 
prostych danych o korzystaniu w poszczególnych grupach, dlatego też 
przeprowadzone zostały analizy regresji logistycznej, które pozwalają na 
porównanie znaczenia poszczególnych czynników.

Największą zmianą jest spadek znaczenia statusu społeczno-zawodowego, 
jest on widoczny przede wszystkim dla rolników i osób biernych zawodowo. W 
porównaniu do roku 2003, osoby z tych grup mają wyraźnie większe szanse na 
korzystanie z nowych technologii. Różnice ze względu na status społeczno- 
zawodowy są obecnie mniejsze niż były. Także znaczenie dochodów i płci dla 
korzystania z nowych technologii maleje, co należy uznać za fakt bardzo 
pozytywny. Nie oznacza to jednak, że różnice w stopniu korzystania z technologii 
zmniejszają się także dla innych zmiennych.

Mimo swojego dużego znaczenia (w 2003 roku też był to najistotniejszy 
czynnik) wykształcenie jest obecnie w jeszcze większym stopniu jest 
wyznacznikiem korzystania zarówno z komputerów, jak i z intemetu. Dość 
ciekawie zmienia się znaczenie wieku, różnice co prawda nie są duże, ale w 2005 
roku wiek miał mniejsze znacznie dla korzystania z komputerów niż w 2003 roku. 
Jednak w przypadku korzystania z intemetu obserwujemy trend odwrotny.

W najbliższych latach najważniejszym czynnikiem w niwelowaniu różnic 
w korzystaniu z nowych technologii nie będą spadające koszty sprzętu 
komputerowego i dostępu do intemetu, a także inne czynniki finansowe. Znacznie 
ważniejsza wydaje się być motywacja do korzystania i to od jej pobudzenia 
w największym stopniu zależy to jak szybki będzie przyrost nowych 
użytkowników. Już w tej chwili obserwujemy większe znaczenie wykształcenia, 
wieku i statusu społeczno-zawodowego, a nie dochodów. Istotność motywacji 
potwierdza również fakt, że około 30% osób, które posiadają w domu komputer, 
w ogóle z komputerów nie korzysta. Podobnie jest z intemetem -  spośród 29% 
dorosłych Polaków, którzy mieli w marcu 2005 roku dostęp do sieci w domu, tylko 
niecałe 20% korzystało z intemetu.

Na zakończenie należy jeszcze podkreślić, że problem cyfrowego podziału 
jest problemem istotnym. Również dlatego, że duże zróżnicowanie wewnątrz 
krajowe i opóźnienie znacznej części polskiego społeczeństwa przyczynia się do 
powiększenia dystansu dzielącego Polskę od większości krajów Unii Europejskiej. 
Cyfrowy podział ma bowiem swój istotny wymiar międzynarodowy (Norris, 
2001).

Wbrew wielu nadziejom, a także obserwacjom z wyników badań 
prowadzonych w innych krajach (Castells, 2001), niektóre z istniejących w Polsce 
różnic w korzystaniu z nowych technologii nie maleją -  różnice związane
2 wykształceniem nawet rosną. Co więcej, cyfrowy podział i powiązane z nim 
wykluczenie jest zjawiskiem wielowymiarowym -  oprócz samego faktu 
korzystania istotne są również umiejętności posiadane przez użytkowników 
• sposób w jaki korzystają oni z komputerów i intemetu. Niestety te dodatkowe
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wymiary powodują obecnie pogłębienie opisanych tu różnic (por. Batorski, 2004, 
2006c).
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ROZDZIAŁ IX

ROZWÓJ POLSKIEGO RYNKU INTERNETU ?

Michał DUSZAK, Barbara BARTOSZEWSKA, Mirosław FERENIEC1

Cechą charakterystyczną polskiego rynku telekomunikacyjnego jest 
najniższa w całej Unii Europejskiej penetracja zarówno w telefonii stacjonarnej (32 
linie na 100 mieszkańców wg danych na koniec 2005 roku) jak i mobilnej (76 
abonentów na 100 mieszkańców wg danych na koniec 2005 roku), co się wprost 
przenosi również na możliwości dostępu do sieci Internetu. Jest to przede 
wszystkim wynikiem niskiego poziomu rozwoju infrastruktury 
telekomunikacyjnej, w szczególności na obszarach wiejskich, na których wciąż 
mieszka znaczna część ludności Polski (ponad 30%) oraz niskiego poziomu PKB 
na głowę mieszkańca. Zależność wysokości PKB na jednego mieszkańca i 
penetracji Internetu w Polsce i wybranych państwach pokazano na rysunku 1.

100 -

U penetracja Internetu □  PKB na jednego m ieszkańca (w tys. USD

Rys. 1. Wysokość PKB na jednego mieszkańca a penetracja Internetu (2004)[1]

Mapa polskiego Internetu, a precyzyjnie miejsca zamieszkania internautów, 
jest wypadkową w dużej mierze gęstości i jakości sieci telekomunikacyjnej oraz 
mapy obrazującej zamożność w poszczególnych regionach kraju. I tak, najwięcej 
internautów jest w województwie mazowieckim (15%) i śląskim (14.1%), gdyż 
województwa te mają największą liczbę mieszkańców i są „zamożne”. Ale 
penetracja nie jest tam najwyższa, gdyż oscyluje wokół 34 osób na 100

Autorzy rozdziału są  pracownikam i Instytutu Łączności w  W arszawie.
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mieszkańców w grupie wiekowej 15-75 lat. W tak definiowanej penetracji 
pierwszeństwo w Polsce ma województwo dolnośląskie ponad 38 osób na 100 
mieszkańców w tej grupie wiekowej oraz pomorskie, a listę zamykają 
województwa: łódzkie 18 osób oraz świętokrzyskie 20 osób. [2]

W ostatnich latach nastąpił w Polsce bardzo gwałtowny przyrost liczby 
internautów, ale dogonienie średniej unijnej (UE25) wydaje się ambitnym celem na 
najbliższe lata. Przedstawiono to na rysunku 2, gdzie dla porównania wstawiono 
również informacje o wielkości średniego poziomu dostępu do Internetu dla Unii 
Europejskiej 25 krajów, (czyli UE25).

2000

3,6

L
2001 2002 2003 2004 2005

H  liczna internautów □  %populacji w  Polsce □  % w  UE25

Rys.2. Wzrost liczby internautów w latach 2000-2004 w grupie 15-75 lat [2,3]

W badaniu Net Track, którego wynik przedstawiono na rysunku 2, brano 
pod uwagę grupę wiekową pomiędzy 15 a 75 rokiem życia i dla tej grupy 
stwierdzono liczebność użytkowników Internetu na poziomie 9.045 tys. osób. Z 
szerszych badań wynika, że w Polsce jest około prawie 11 min. osób w wieku 7+, 
które korzystają z Internetu przynajmniej raz w miesiącu. Można wiec stwierdzić, 
że grupa uczniów szkół podstawowych jest bardzo aktywna i wyprzedza w tym 
wszystkie inne grupy wiekowe.

Na kolejnym rysunku 3 przedstawiona została penetracja użytkowników 
sieci w zależności od miejsca zamieszkania internautów.
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Rys. 3. Penetracja internautów w zależności od miejsca zamieszkania.[2,15]

Nie na podstawie rysunku 3 tylko dokładniejszych badań na terenach 
wiejskich i miastach poniżej 20 tys. mieszkańców, gdzie praktycznie mieszka 
połowa Polaków, było w 2005 roku tylko 35% populacji wszystkich internautów. 
Należy jednak zauważyć, że są to rejony dynamiczniej się rozwijające od innych, 
bo dla porównania w roku 2000 udział ten stanowił tylko 30%.[2]

Różne też jest zainteresowanie wykorzystaniem Internetu w 
poszczególnych grupach społecznych w zależności od wykształcenia, co 
zobrazowano na rysunku 4.

80% 76%,

60%

40%

20%

0%

58%
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46%
37%

44% S

31%
27°/1

22% 15°/; 21% 15% 17%

10“/:
4%

8%
12% 13%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

□  podstawowe □  średnie □  wyższe

Rys. 4. Poziom penetracji użytkowników Internetu w poszczególnych grupach w zależności 
od poziomu wykształcenia (2005 r.). [2]
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Miejscem, w którym możemy powiedzieć, że Polska jest bliska, a nawet 
przewyższa średnią dla UE25, jest równość dostępu kobiet i mężczyzn do tej nowej 
technologii, co pokazano na rysunku 5.[2,15]
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52,6% 50,0% 48,7% 54,3%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 %  udział 
w

populacji 
w  Polsce

UE25
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Rys. 5. Procentowy udział kobiet i mężczyzn wśród użytkowników Internetu w Polsce

W grupie wiekowej powyżej 60 lat zaobserwowano wyraźne ożywienie w 
zainteresowaniu się Internetem. Jest tam największy przyrost użytkowników, co 
pokazano na rysunku 6.[2] Ale w dalszym ciągu jest to mały udział, gdyż w Anglii 
ten udział sięgał 40% (od 55 lat), a Niemczech 32%, nie wspominając o USA, 
gdzie sięga 68%.[3]

Rys. 6. Udział internatów w poszczególnych grupach w podziale w zależności od grupy
wiekowej. [2,15]
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Gdzie Polacy najczęściej korzystają z dostępu do Internetu i jak to się 
zmienia w czasie ostatnich lat pokazano na rysunku 7. Widać na tym diagramie, że 
najbardziej dynamicznie wzrastał domowy dostęp do Internetu z 64.5% w roku 
2003 do 82.5% w roku 2005.

80%

60%

40% ■

20%
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Rys. 7. Miejsce korzystania z dostępu do Intemetu.[2]

Mimo, że w większości statystyk wśród krajów Unii Europejskiej 
znajdujemy się na końcowych miejscach, to Polska stara się możliwie szybko 
zmniejszać te różnice. W latach 2000-2004 Polska ma jedną z najwyższych w UE 
dynamikę wzrostu rynku internetowego, co na przykładzie przyrostu liczby 
internautów pokazano na rysunku 8. Przyrost w roku 2005 jest również 
imponujący, bo wyniósł ponad 20%.
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Rys. 8. Przyrost nowych użytkowników Internetu w latach 2000-2004. [1]

W ostatnich dniach lutego 2005 roku opublikowany został „11 Raport 
Komisji Europejskiej o rynkach łączności elektronicznej”, gdzie podane zostały dla 
wszystkich 25 krajów Unii Europejskiej dane dotyczące szeroko rozumianej 
telekomunikacji na październik 2005 roku. Na terenie Polski zarejestrowano 
657.293 linie szerokopasmowego dostępu do Internetu w październiku 2005 roku i 
miało się na to składać podłączenia w technologii DSL (np. Neostrada w TPSA) 
oraz poprzez modemy w sieciach telewizji kablowej. Nie zauważono w ogóle dużej 
liczby abonentów tzw. „sieci osiedlowych”, które praktycznie nie są znane w 
krajach tak zwanej starej Unii.

Zdaniem autorów w październiku 2005 roku było 2.190 tys. linii 
szerokopasmowego dostępu do Internetu czyli wskaźnik penetracji tego rynku 
wynosi 5.73% na 100 mieszkańców a nie 1.72%, jak pokazano w 11 Raporcie KE. 
(Informacje o tym błędzie jako pierwsi podaliśmy do wiadomości w środkach 
masowego przekazu np. w Pulsie Biznesu z dnia 2006.03.03 zostały one opisane w 
[21]). Na rysunku 9 pokazany został wskaźnik penetracji (na 100 mieszkańców) 
linii szerokopasmowych w Polsce i w wybranych krajach Unii na październik 2005 
roku z uwzględnieniem powyżej przedstawionej przez autorów poprawki.
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Rys. 9 Penetracja Internetu w Unii Europejskiej i wybranych państwach w październiku 
2005 roku na podstawie [4,15,21] z uwzględnieniem poprawki autorów.

Tu nasuwa się uwaga dotycząca zdefiniowania przez analityków piszących 
Raporty Komisji Europejskiej linii jako szerokopasmowej wtedy, gdy dostawca 
przedstawia abonentowi, co najmniej ofertę o prędkości „do 144 kb/s” lub lepszą, 
czyli według nich lepszą od maksymalnej oferty ISDN. Jest to definicja przyjęta 
arbitralnie, nie mająca żadnego uzasadnienia technicznego lub praktycznego. 
Maksymalna przepływność „wdzwaniana” w ISDN wynosi 128 kb/s, gdyż do 
transmisji internetowej mogą być wykorzystane tylko dwa tory po 64 kb/s, a 
pozostałe pasmo 16 kb/s to kanał sygnalizacyjny, do którego użytkownik nie ma 
dostępu.

Praktyk działań internetowych wie, że między prędkościami 128 kb/s a 144 
kb/s, oferowanymi przez dostawcę usługi, praktycznie nie ma żadnej różnicy. 
Wręcz może okazać się, że usługa o oferowanej niższej prędkości maksymalnej 
może okazać się po uśrednieniu w jakimś przedziale czasowym bardziej wydajna. 
Tego typu rzeczy wynikają z różnych możliwości ustawienia sieci dostępu do 
Internetu i różnych filozofii, jakie mogą mieć dostawcy w definiowaniu swojej 
oferty. Nie istnieje jednoznaczna definicja, co gwarantuje operator pisząc w swojej 
ofercie o prędkości dostępu „do 512 kb/s” poza tym, że nigdy się tej prędkości nie 
przekroczy. Stąd apel do dostawców Internetu: zmodyfikujcie swoje oferty tak, aby 
minimalna prędkość była „do 144 kb/s”. A dzięki temu poprawicie miejsce Polski 
w statystykach unijnych.

Wraz ze wzrostem liczby internautów i ich doświadczeń w korzystaniu z 
zasobów Internetu zwiększa się również ich aktywność. W czasie ostatniego roku
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dal się zauważyć znaczący wzrost czasu spędzanego w sieci. Jak wynika z badań 
[5], przeciętny polski internauta spędzał w sieci średnio 17.6 godz. w listopadzie 
2005 r. w porównaniu z 15.5 godz. w listopadzie 2004 r. i 12 godz. w maju 2003 r.

Czas, jaki w ciągu tygodnia polscy internauci poświęcają Internetowi jest 
jednym z najkrótszych w Europie -  średnio 3,9 godz. tygodniowo (w 2004 roku). 
Jak to wygląda na tle innych krajów pokazano na rysunku 10.

Singapur

Chiny

Niemcy

Włochy

Japonia

Polska

14,2

112,4

111,6 
I 11,6

111,2

] 8,6

17,7

1  6,0

5,3

I 3,9

0 16

Rys. 10. Średni czas spędzany w sieci w czasie tygodnia (dane za rok 2004) [1,15]

Tak krótki, jeden z najkrótszych wśród państw Unii Europejskiej, czas 
przebywania w sieci świadczy o niedługim stażu polskich internatów w 
posługiwaniu się i korzystaniu z sieci Internetu. Ocenia się, że ponad połowa 
polskich użytkowników sieci ma staż krótszy niż dwa-trzy lata. O stopniu 
„dojrzałości” populacji internautów według osób charakteryzujących ten rynek 
świadczą przede wszystkim dwie rzeczy: czas przebywania w sieci i częstotliwość 
korzystania z dostępu do Internetu. Na rysunku 11 pokazano zaś, jaka jest 
częstotliwość kontaktów internautów z siecią.
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□  codziennie lub prawie codziennie □  kitka razy w tygodniu

□  raz w tygodniu □  kilka razy w miesiącu

□  raz na miesiąc ■  rzadziej niż raz na miesiąc

51,9%

23,5%

Rys. 11. Częstość korzystania z Internetu [2]

Bardzo interesujące wydaje się zestawienie na rysunku 12, gdzie 
zestawiono ceny abonamentu miesięcznego za podobną usługę DSL dla 
prywatnego odbiorcy w Niemczech, Francji i Polsce (dla Polski przeliczenie 
wprost na EURO według kursu 16 = 4.12 zł i w przeliczeniu ze wskaźnikiem PPP 
= 2.185). Na podstawie tego można stwierdzić, że posiadacz największego udziału 
w rynku (TP) dyktuje na rynku polskim ceny wyższe nawet przy przeliczeniu walut 
wprost i rażąco wyższe po uwzględnieniu wskaźnika PPP. Obliczenia zostały 
wykonane na podstawie cenników obowiązujących w lipcu 2005 roku. Dlatego też 
przyjęto tak wysoki przelicznik EURO do złotego. Przy obecnym kursie EURO 
ceny stosowane przez TP przeliczone na EURO są jeszcze wyższe.

PAKIET w 
TPSA

Przesył w 
kb/s

Cena w 
TPSA

Cena w 
TPSA z ppp

Cena w France 
Telecom

Cena w Deutche 
Telekom

Neostrada 512 512/128 24,10 6 44,10 € 25,90 €

Neostrada 1024 10024/256 34,75 6 63,60 € 29,90 € 31,94 6

Neostrada 2048 2048/256 38,60 6 72,80 € 34,90 € 34,94 6
Rys. 12. Porównanie cen dla odbiorcy indywidualnego w sieciach TP, France Telecom i 

Deutsche Telecom (jesień 2005 roku)[6,7,8,9]

Przy niższych kosztach pracy i mniejszej obsadzie etatowej (w TP na 
jednego pracownika przypada więcej linii abonenckich niż we France Telecom) 
koszty dostępu do Internetu są w TP rażąco wysokie w porównaniu z cenami 
France Telecom, jej dominującego udziałowca.
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Obniżka cen w TP spowodowałaby kolejne obniżki u operatorów 
konkurujących na rynku, takich jak operatorzy sieci kablowych, małe sieci 
osiedlowe, pozostali operatorzy telefonii stacjonarnej. To, że obniżki cen dostępu 
do Internetu są możliwe, przekonują przykłady z 2003 roku, kiedy takich obniżek 
dokonano np. w Belgii o 43%, w Holandii o 55%, w Niemczech o 20%.[10]

Obok pakietu programów radiowych i telewizyjnych możliwe jest 
świadczenie w sieciach CATV nowoczesnych, interaktywnych usług 
multimedialnych takich, jak szybki dostęp do zasobów sieci Internet i Intranet, 
odpłatne korzystanie z zasobów serwerów gier, usługi telefonii IP, Audio i Video 
na Żądanie. Rozległe sieci, w dużych miastach (takie jak AsterCity, Toya, UPC) 
starają się kreować swoją ofertę cenową usługi szerokopasmowego dostępu do 
Internetu jako konkurencyjną do Neostrady. Zdają sobie też sprawę, że ich oferta 
jest dla użytkownika przy zbliżonej cenie i podobnych maksymalnych przepływach 
atrakcyjniejsza od propozycji TP. Abonenci intemetowi w sieciach telewizji 
kablowych znajdują się w sieci wewnętrznej operatora telewizji kablowej i 
korzystają z jego zabezpieczeń i zasobów serwerów sieciowych. Prędkość 
transmisji wewnątrz sieci mierzona jest na poziomie dziesiątek MBit/s. Podobne 
spostrzeżenie o konkurencyjności cenowej wobec TP przedstawiono w Raporcie 
URTiP [11]. Operatorzy w mniejszych miejscowościach muszą zadowalać się 
niższymi cenami dopasowanymi do zasobności miejscowego rynku i działającym 
na nim innym dostawcom Internetu, a szczególnie małym sieciom osiedlowym.

Porównując oferty zagranicznych operatorów i polskich można zauważyć, 
że ci pierwsi proponują pakiety o większych prędkościach przesyłu informacji. 
Ograniczenia w wielkości miesięcznej ściąganych plików też nie są uciążliwe, 
szczególnie, że oferowane są pakiety rozszerzające. Dla przykładu ograniczenie 
transferu do 10 GB/miesiąc pozwala na ściągnięcie 15 filmów albo otwieranie po 
2500 stron dziennie, albo ściągnięcie 2000 plików MP3.

Aby dokonać porównania cen pokazano na rysunku 13 zestawienie 
porównawcze dla pakietów oferujących takie same lub zbliżone szybkości 
przepływu. Obliczenia zostały wykonane na podstawie cenników obowiązujących

Pakiet w UPC 
Polska

Przesył danych w 
kbit/s

Cena w UPC Cena w UPC 
z PPP

Cena w 
numericable

chellołight 1024/128 19,17 € 36,16 6 9,90 6

Pakiet w 
MASTER 

Polska

Przesył danych 
w kbit/s Cena w Master Cena w Master 

z PPP
Cena w ono

600/200 29,13€ 54,92 € 15,90 6
Rys. 13. Zestawienie porównawcze cen pakietów internetowych oferowanych w Polsce 

oraz we Francji i w Hiszpanii (jesień 2005 roku)[8,9,12,13]

Oferty usług szerokopasmowego dostępu do Internetu przedstawiane przez
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poszczególnych operatorów oprócz cen różnią się miedzy sobą bardzo często 
również parametrami technicznymi. W szczególności takimi parametrami są 
wielkości szybkości proponowanych transmisji danych do i od abonenta. W 
raporcie [14] zaproponowano, aby porównywać cenę za skomasowaną transmisję 
IMb/s, gdzie pod pojęciem skomasowania rozumie się sumowanie dopuszczalnych 
szybkości do i od abonenta. Dla przykładu przy ofercie 128kb/s do abonenta i 
128kb/s od abonenta skomasowana transmisja wynosi 256kb/s i chcąc odnieść się 
do proponowanego wzorcowego IMb/s należy cenę usługi pomnożyć przez 4. 
Sugerowane jest też, aby w tym wyliczeniu uwzględniać opłatę przyłączeniową 
rozłożoną na 36 miesięcy, ale przy trwającej u nas non-stop promocji podłączeń za 
złotówkę zostało to pominięte.

Na rysunku 14 pokazano, jak zmieniają się ceny za skomasowaną 
transmisję 1 Mb/s w zależności od poszczególnych wariantów usługi Neostrada 
TP. Do wykonania tego obliczenia przyjęto najtańsze warianty z oferty 
Telekomunikacji Polskiej, co wiąże się z niedogodnością, jaką jest konieczność 
zawierania umów na czas określony.

400 zł

300 zł 

200 zł

100 zł

-zł

Rys. 14. Zmiany cen za skomasowaną transmisję IMb/s dla różnych ofert Neostrady w 
zależności od szybkości transmisji do/od abonenta -  oferta jesień 2005 rok.[8]

Analizując dane pokazane na rysunku 14 można zauważyć, że dla 
operatora najbardziej opłacalne jest sprzedawanie najprostszej usługi, gdyż 
najdrożej sprzedaje swoje możliwości przesyłu danych.

Korzystając z powyżej przedstawionej definicji dla koszyka 
konsumenckiego dokonano porównania cen na rynku polskim, francuskim i 
niemieckim uwzględniając operatorów mających największy udział w rynku. 
Wartości cen za skomasowaną transmisję 1 Mb/s obliczono dla takich samych od

J3M.2Ł

208 zl

154 zł
127 zt

93 zł

33 zł

128/64 256/128 512/128 1024/256 2048/256 6144/256
kb/s
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strony technicznej ofert. Ceny dla rynku polskiego skorygowano o wskaźnik siły 
nabywczej PPP. Wyniki tych obliczeń przedstawione zostały na rysunku 15.

80 €

60 €

40 €

20 €

-€

70,56 €

50,88 €

41,44 €

32,36 €

23,92 € 25,55 €

■
15,51 € 15,53 €

512/128 kb/s 1024/256 kb/s 2048/256 kb/s

□  Polska □  Francja I Niemcy

Rys. 15. Porównanie cen za skomasowaną transmisję IMb/s dla różnych ofert w zależności 
od szybkości transmisji do/od abonenta w Polsce, Francji i Niemczech -  oferta jesień 2005 

rok. Ceny polskie są przeliczone przez PPP.[6,7,8,9]

Tego typu metoda obliczania ceny koszyka wydaje się być bardzo 
obiektywna, ale mimo wszystko chyba tak nie jest do końca. W ofertach 
operatorów operuje się pojęciem nie gwarantowanej transmisji od i do abonenta, 
ale transmisji o prędkościach do jakiejś wielkości. Żaden z operatorów nie sili się, 
aby czy to w umowie, czy w regulaminie świadczenia usług zdefiniować, w jaki 
sposób tworzony jest ten parametr. W pracy [21] przedstawiono przykład, jak 
można manipulować tymi parametrami.

Ceny dostępu do Internetu w TP ulegają zmniejszeniu i tak np. abonament 
zapewniający łącze o szybkości do 128 kb/s w 2003 roku kosztował 149 zł, a w 
lipcu 2005 roku już 78 zł. Mimo tego są w dalszym ciągu proporcjonalnie wysokie 
w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, co zademonstrowane zostało na 
rysunku 16. Ceny europejskie z końca 2003 roku są niższe niż oferta TP na jesień 
2005 roku.
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Polska (ppp) 

Wlk. Brytania 

Szwecja 

Hiszpania 

Portugalia 

Holandia 

Luksemburg 

Wiochy 

Irlandia 

Grecja 

Niemcy 
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Dania 

Finlandia 

Belgia 

Austria

17 €

110 €

106 €

92 €
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99 €

75 €

87 €

53 €

1 56 €

]  506

78 €

1 I3€

88 €
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Rys. 16. Porównanie cen za skomasowaną transmisję IMb/s dla oferty szybkości transmisji 
do256/odl 28 kb/s dla abonenta w Polsce(ceny jesień 2005 rok) i krajów starej Unii 

Europejskiej (ceny przełom 2003/2004). Wszystkie ceny w EURO z wykorzystaniem
przelicznika PPP. [8,9,14]

Dzięki zwiększającym się nakładom inwestycyjnym u operatorów 
będących już od dłuższego czasu na rynku oraz pojawieniu się dużej liczby 
drobnych inwestorów realizujących swoje projekty na terenie pojedynczego 
osiedla, w obszarze jednej sieci telewizji kablowej, polski rynek dostępu do 
Internetu w ciągu ostatnich czterech lat zwiększył się ponad trzykrotnie. Pomimo 
tak dużego tempa rozwoju, znacznie wyższego niż dla całej Unii, nie udało się 
Polsce dogonić średnich obliczanych dla UE25. Dla przykładu na rysunku 17 
pokazano jak kształtuje się odsetek gospodarstw domowych z dostępem do 
Internetu w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej.
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Rys. 17. Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w domu na koniec 2004
roku (w %).[11]

Jak pokazano na rysunku 17 Polska w tej dziedzinie nie jest na najgorszej 
pozycji, aczkolwiek dorównanie do europejskiego potentata jakim jest Dania 
będzie zadaniem trudnym. Znacznie bliżej do średniej Unii Europejskiej znajduje 
się Polska w dziedzinie dostępności do Internetu w przedsiębiorstwach, co zostało 
pokazane na rysunku 18. W tym przypadku można stwierdzić, że polskie 
przedsiębiorstwa dobrze wykorzystały swoją szansę rozwoju i dostępu do 
nowoczesnych technologii.
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Rys. 18. Odsetek przedsiębiorstw z dostępem do Internetu w 2004 roku (w %) [11]

Jak się wydaje, największym zagrożeniem dla dalszego rozszerzania się 
dostępu do Internetu, szczególnie dla osób prywatnych, będzie bariera cenowa. Z 
minięciem bariery kosztu przyłączenia pomagają potencjalnym abonentom 
operatorzy, stosując różnego typu promocje, lub rozkładając ten koszt na wiele 
niskich rat. Jednak natrafiamy na drugą barierę, czyli cenę sprzętu 
informatycznego, zestawu komputerowego. Jeżeli w komputer w połowie 2005 
roku było wyposażone tylko 41% gospodarstw domowych to znaczy, że jest to na 
ten moment maksymalny odsetek gospodarstw domowych, które będzie widziało 
sens posiadania dostępu do Internetu.

W tym miejscu warto pokazać rozwój rynku sprzętu komputerowego w 
szczególności komputerów osobistych PC. Rozwój nakładów na tym rynku w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca w Polsce na tle Unii Europejskiej i Hiszpanii 
pokazano na rysunku 19. Wybór Hiszpanii jest związany z tym, że ze względu na 
podobną wielkość i liczbę ludności dokonujemy wielu porównań właśnie do niej.
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Rys. 19 Dynamika wzrostu wielkości rynku komputerów osobistych PC od 2002 roku z 
prognozą na 2006 i 2007 rok na jednego mieszkańca na przykładzie Polski oraz Hiszpanii 

w porównaniu do średniej wielkości dla Unii Europejskiej. [16,17]

Można zauważyć, że mimo dużych względnych przyrostów na polskim 
rynku PC-tów w porównaniu ze średnią unijną, to realne fizyczne nakłady 
przewidywane na 2006 i 2007 rok są jeszcze ponad dwukrotnie mniejsze. Jest to 
mało, ale jest też znaczący postęp, bo w 2002 roku rozwarcie między nakładami 
było aż pięciokrotne.

Bardziej przemawiającym do wyobraźni jest rysunek 20, gdzie pokazano 
liczbę nowych komputerów na 100 mieszkańców, jakie pojawią się w Polsce i 
Hiszpanii w porównaniu ze średnią dla krajów Unii Europejskiej.
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Rys. 20 Liczba zakupionych nowych komputerów PC na 100 mieszkańców od 2002 roku z 
prognozą na 2006 i 2007 rok Polski oraz Hiszpanii w porównaniu do średniej wielkości dla

Unii Europejskiej. [15,17]

Jak można zauważyć, w 2006 roku co 10 Europejczyk będzie cieszył się z
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nowego komputera osobistego, a tylko co 20 Polak. Jakby wszystkie PC-ty w 
Polsce trafiły w prywatne ręce to liczba gospodarstw domowych z komputerem 
mogłaby wzrosnąć o dwa miliony. Ale nie wiemy ile z tego sprzętu będzie 
kupowane do instytucji, firm, szkół oraz ile będzie przeznaczone na wymianę już 
użytkowanego sprzętu.

Z porównania proporcji pokazanych na rysunkach 19 i 20 można 
wnioskować, że Polacy kupują komputery tańsze, czyli jak można mniemać 
słabsze technicznie. Należy również zauważyć, że dzieli nas niewielki dystans do 
krajów takich jak Grecja, Portugalia i Hiszpania, gdzie jest planowany zakup 
jednego komputera na około 20 mieszkańców. Z drugiej strony dzieli nas przepaść 
do takich krajów jak Dania, Finlandia, Szwecja, gdzie w roku 2006 roku 
przewiduje się zakup jednego komputera na 6 mieszkańców. Porównanie tego 
sektora wygląda jeszcze gorzej, jak porównamy liczbę komputerów osobistych 
kupionych w czasie pięciu lat, w latach 2002-2006. Grecja, Portugalia, Hiszpania, 
podobnie jak Polska, są na poziomie zakupu 18-20 komputerów na 100 
mieszkańców, zaś w państwach takich jak Dania, Szwecja, Finlandia kupi się w 
czasie tych pięciu lat aż 65 PC na 100 mieszkańców. Pocieszającym może być, że 
w krajach zamożniejszych wymiana sprzętu następuje o wiele częściej i większość 
zakupów związana jest z tym zjawiskiem, a w krajach mniej zasobnych większość 
nowego sprzętu trafia w ręce nowych użytkowników. Drugim zjawiskiem, którego 
nie ujmują przedstawiane statystyki, jest obrót sprzętem używanym sprowadzanym 
z zachodniej Europy lub USA i rozprowadzanym w Polsce przez wiele firm. Stąd 
szacunki robione przez polskich analityków mówią o przyroście liczby PC w 2005 
roku rzędu 2.5 min, a w publikacji [17] podana została liczba 1.7 min.

Jeżeli przyjmiemy, że średnia dynamika rozwoju rynku komputerów 
osobistych z lat 2002-2006 utrzyma się w kolejnych latach, to do zakupów 
rocznych równych średniej unijnej Polska ma szanse dojść za 9 lat. Tu należy 
postawić tezę, że właśnie posiadanie lub nie komputera wpływa na liczbę 
internatów, a w szczególności liczbę gospodarstw domowych podłączonych do 
sieci światowego Internetu. Wydatek rzędu 2000 PLN jest dla wielu gospodarstw 
domowych zaporą nie do przejścia. Abonament za dostęp do Internetu rzędu 
kilkudziesięciu złotych już mieści się w budżetach domowych podobnie jak 
abonament za telefon komórkowy. Nie powiększanie się liczby gospodarstw z 
szerokopasmowym dostępem do Internetu stanowi najpoważniejsze ograniczenie w 
tworzeniu nowoczesnego e-państwa i e-społeczeństwa. Najlepiej zorganizowana 
obsługa klienta w urzędach, nowoczesne usługi będą miały ograniczoną liczbę 
osób korzystających z nich. Tylko śmiały plan zwiększenia liczby komputerów w 
domach mógłby przełamać ten impas. Pierwszy krok dla takiego projektu został już 
zrobiony. Nicholas Negroponte jeden z założycieli Media Lab (laboratorium 
badawcze Masachusetts Institute of Technology) skonstruował laptopa za około 
100 dolarów, przeznaczonego dla najbiedniejszych uczniów. Oficjalnie komputer 
został zaprezentowany w listopadzie w Tunisie na drugiej edycji organizowanej 
pod egidą ONZ szczytu SMSI (światowego szczytu na temat społeczeństwa 
informacyjnego). Nowe urządzenie jest eBookiem, pecetem i laptopem w jednym, 
posiada twardy dysk o pojemności 1 GB, procesor 500 MHz i pamięć operacyjną
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Flash oraz kartę Wi-Fi i porty USB. Wyposażone jest w ekran o przekątnej 12 cali i 
działa w systemie operacyjnym Linux.[ 18,19,20]

Nowe urządzenia będą sprzedawane po 100 dolarów rządom krajów 
objętych projektem, a potem rozdawane szkołom. Pomysłodawcy projektu 
negocjują już z Chinami, Brazylią, Tajlandią, Południową Afryką i Egiptem. Jako, 
że MIT ma siedzibę na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, gubernator 
Massachusetts wyraził nadzieję, iż w drugim roku produkcji jego stan będzie mógł 
kupić 500 tysięcy urządzeń i wyposażyć w nie szkoły w biednych dzielnicach. 
Wydaje się, że inicjatywa taka warta jest zainteresowania Polskiego Rządu oraz 
dużych firm telekomunikacyjnych. Wprowadzenie tak taniego produktu na rynek, 
mogłoby spowodować podobną sytuację, jaką mieliśmy po wprowadzeniu ofert 
telefonu komórkowego za 1 zł, która to zapoczątkowała bardzo szybki przyrost 
liczby abonentów w sieciach GSM.

Na podstawie powyżej przedstawionych danych można stwierdzić, że 
Polska (podobnie jak inne duże kraje regionu niedawno przyjęte do Unii 
Europejskiej) jest w porównaniu z tak zwaną Starą Europą w wykorzystaniu 
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych „kopciuszkiem”. Potrzebne 
więc jest jak najlepsze wykorzystywanie unijnych środków pomocowych, 
przeznaczonych na rozwój tego sektora i na tworzenie e-państwa i e- 
społeczeństwa. Nie wystarczy tu jednak sumienne wydawanie pieniędzy, ale 
konieczne jest tworzenie nowatorskich projektów, korzystanie z przykładów 
rozwiązań stosowanych przez innych, które spowodowałyby lewar rozwojowy, aby 
osiągane wyniki znacznie przekraczały klasycznie planowane cele.

Najbardziej zaniedbanym fragmentem telekomunikacji w Polsce i innych 
krajach nowoprzyjętych do Unii Europejskiej jest rynek transmisji danych, którego 
w postaci wielkości realnych kosztów poniesionych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca w Polsce i Hiszpanii na tle średniej UE25 zilustrowano na rysunku 21.

E Polska □  Hiszpania □UE25

Rys. 21 Rzeczywista wielkość rynku transmisji danych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca w latach od 2002 z prognozą na 2006 i 2007 rok na przykładzie Polski, 

Hiszpanii i w całej Unii Europejskiej. [16,17]

152



Ważnym zagadnieniem jest też udział rynku transmisji danych w całym 
rynku przesyłu telekomunikacyjnego. Wielkość ta zaczyna mieć dla Polski wartość 
zbliżoną do średniej UE25 (co pokazano na rysunku 22) i jest to optymistyczny

Rysunek 22 Udział rynku transmisji danych w całości rynku przesyłu telekomunikacyjnego 
od 2002 roku z prognozą na 2006 i 2007 rok na przykładzie Polski oraz Hiszpanii w 

porównaniu do średniej wielkości dla Unii Europejskiej. [16, 17]
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ROZDZIAŁ X 

SPOŁECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W FINLANDII

Grzegorz SZEWCZYK

Wstęp

Społeczeństwem informatycznym nazywamy społeczeństwo, w którym 
działalność kulturalna lub ekonomiczna polegająca na tworzeniu, rozpowszechnia
niu i przetwarzaniu informacji ma duże i ugruntowane znaczenie [1], Społeczeń
stwo informatyczne, choć jest spadkobiercą społeczeństwa przemysłowego, to nie 
spełnia w całości opublikowanej w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia 
przez Bella [3] definicji społeczeństwa po-przemysłowego, przejmując jednak 
z niej centralną pozycję informacji i duży udział usług w produkcie globalnym. 
Społeczeństwa informatyczne tworzą swój dobrobyt za pomocą ekonomi wiedzy 
[2], czyli ekonomicznego wykorzystania zrozumienia otaczającego nas Świata. 
Właśnie racjonalizm i naukowe podejście do poznania Świata jest tą cechą, która 
odróżnia społeczeństwo informatyczne od po-przemysłowego. W powszechnym 
rozumieniu społeczeństwo informatyczne to wykorzystanie Internetu do komuni
kowania się. To za mało, można nawet powiedzieć, że o wiele za mało. 
Społeczeństwo informatyczne tworzone jest w trzech etapach:

Etap 1 Umożliwienie dostępu do technologii i istniejącej infrastruktury in
formatycznej.
Patent US 174 465, którego właścicielem jest Alexander G. Bell nie 
miałby w historii żadnego znaczenia społecznego tak długo jak dłu
go inne, poza wynalazcą, osoby nie miałyby możliwości skorzystać 
z dobroci telefonu. Ten sam punkt widzenia dotyczy Internetu. Moż
liwość swobodnego korzystania z dobrodziejstw różnych technologii 
istniejących w społeczeństwie jest swego rodzaju „biletem wstępu” 
do społeczeństwa informatycznego. Bez tego biletu inkluzja jednost
ki, szczególnie osoby początkującej jest niemożliwa.

Etap 2 Połączenie umiejętności i wiedzy w celu wykorzystania możliwości 
urządzeń i infrastruktury
Poza doskonaleniem się w korzystaniu z technologii i infrastruktury, 
rzeczą równie ważną jest posiadanie przez jednostkę odpowiedniej 
wiedzy i umiejętności umożliwiających jej udział w społeczeństwie 
informatycznym tak w roli pracownika jak i osoby prywatnej. Wie
dza o podstawowych prawach i odpowiednie kompetencje do poru
szania się po drogach i bezdrożach informacji są niezbędne do 
otrzymania „prawa jazdy” w społeczeństwie informatycznym. Zatem 
można postawić tezę, że sprawny i efektywny system edukacyjny 
jest jednym z najważniejszych filarów społeczeństwa informatycz
nego.



Etap 3 Zapewnienie każdemu obywatelowi przynależności do społeczeń
stwa informatycznego
„Karta członkowska” w społeczeństwie informatycznym jest naj
ważniejszym etapem jego budowania. Przynależność związana jest 
z fizycznym korzystaniem z technologii i infrastruktury i pociąga za 
sobą faktyczny udział we wspólnotach społeczeństwa informatycz
nego. Pojęcie to obejmuje istotę przynależności do wspólnoty oraz 
wspólnego funkcjonowania i ponoszenia wysiłku budowy przyszło
ści. Najważniejszym celem tego etapu jest znoszenie wszelkich ba
rier, a w szczególności barier ekonomicznych wynikających z pozy
cji społecznej obywatela, uniemożliwiających dostęp do technologii 
i infrastruktury społeczeństwa informatycznego. Poczucie wyklucze
nia jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń w budowie przyszło
ści obywateli, ale także w budowie społeczeństwa informatycznego. 
Szerokodostępne, dobrze wyposażone biblioteki publiczne są klu
czem do pomyślnego jego rozwoju.

Aktywność Rządu Republiki Finlandii w budowie społeczeństwa informatycz
nego [4]

Obecny Rząd Republiki Finlandii pod przewodnictwem Matti:ego Vanha- 
nen:a, którego zapleczem politycznym jest koalicja Partii Centrum (odpowiednik 
polskiego PSL), Fińskiej Partii Socjaldemokratycznej (odpowiednik polskiego 
SLD) i Szwedzkiej Partii Narodowej (odpowiednik organizacji mniejszości nie
mieckiej w Polsce) rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2003 roku. Rząd ten 
przyjął do realizacji cztery następujące programy działania (uszeregowane zgodnie 
z ich priorytetami):
Tablica 1. Program działania rządu M. Yanhanena

Nazwa Proqramu Koordynator
1. Budowa społeczeństwo informatycznego Prezes Rady Ministrów
2. Wzrost zatrudnienia Minister Pracy
3. Aktywizacja przedsiębiorczości Minister Handlu i Przemysłu
4. Zwiększenie udziału ludności w instytucjach de

mokracji
Minister Sprawiedliwości

Warto zauważyć, że z wymienionych w ta plicy 1 programów tylko pro-
gram dotyczący budowy społeczeństwa informatycznego jest realizowany pod 
bezpośrednim nadzorem Premiera. Świadczy to o znaczeniu, jaki Finowie przy
wiązują do tego problemu.

Program jest kierowany przez Zarząd Programu. Oprócz premiera 
M. Vanhanena, który jest Koordynatorem i zarazem przewodniczącym Zarządu 
Programu, w jego skład wchodzą: Minister Obrony, Minister Transportu i Komu
nikacji, Minister Edukacji, Minister Skarbu Państwa. Dyrektor wykonawczyni 
Programu jest osoba pracująca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na podstawie własnych doświadczeń z prawie już dwudziestoletniego po
bytu w Finlandii mogę powiedzieć, że społeczeństwo informatyczne b u d o w a n e  jest
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na bazie wspaniale zorganizowanego i zarządzanego Państwa, gdzie prawo znaczy 
rzeczywiście prawo, a wysoko rozwinięty patriotyzm (silniejszy niż można to za
uważyć w Polsce, a przy tym pozbawiony cech szowinizmu) nastawiony jest na 
budowę przyszłości kraju.

Celem programu budowy społeczeństwa informatycznego jest podniesienie 
konkurencyjności i wydajności a także znoszenie społecznych i międzyregional
nych nierówności oraz poprawa dobrobytu obywateli i jakości ich życia poprzez 
skuteczne wykorzystanie technologii informacji i komunikacji. Program ten stawia 
sobie też za zadanie prowadzenie takich działań, które będą pomagały w utrzyma
niu przez Finlandię statusu jednego z wiodących liderów wytwarzania i wykorzy
stania tych technologii. Program ma spełniać zadania koordynacyjne zapewniające, 
że kroki podejmowane w perspektywie horyzontalnej przez poszczególne urzędy 
administracji państwowej wspierają siebie nawzajem a przy tym są konsekwentne 
i ani nie pokrywają się ani nie przeszkadzają sobie nawzajem.

Państwo Fińskie wraz z rządem inwestuje znaczne kwoty w rozwój i po
pieranie koncepcji społeczeństwa informatycznego tak, aby sprostać wyzwaniom 
niesionym przez globalizację, zmiany w strukturze wiekowej ludności i współ
czynniku zależności, zróżnicowania regionalnego i konkurencyjności Finlandii. 
Zaawansowana technologia informacji i telekomunikacji dostarcza narzędzi do 
tworzenia się przejrzystego i wydajnego społeczeństwa, które dostarcza wszystkim 
obywatelom równo usługi o wysokiej jakości.

Program oparty jest o ścisłą współpracę pomiędzy sektorami publicznym 
i prywatnym. Cele Rządowego Programu Społeczeństwo Informatyczne mogą być 
w końcu osiągnięte tylko w tym przypadku, jeżeli nawiąże się dobra współpraca 
wewnątrz samej administracji centralnej, jaki i pomiędzy administracją centralną, 
władzą samorządową, przedsiębiorcami i innymi aktorami tej sceny. Powołana Ra
da Społeczeństwa Informatycznego i jej sekcje wnoszą znaczący wkład w tą 
współpracę.

Misją Programu Społeczeństwo Informatyczne jest utworzenie społeczeń
stwa informatycznego w całej populacji w trzech następujących perspektywach: 

Perspektywa Gotowość obywateli to wykorzystywania usług pro-
obywatelska ponowanych przez społeczeństwo informatyczne
Perspektywa Zreformowanie zarządzania państwem i podniesienie
administracji jego efektywności poprzez wykorzystanie technologii
publicznej informacji i komunikacji
Perspektywa Podniesienie konkurencyjności poprzez wykorzysta-
przedsiębiorców nie technologii informacji i komunikacji 

Rząd fiński wspomaga rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez
• Zagwarantowanie obywatelom dostępu do szerokopasmowych łączy inter

netowych
• Rozwinięcie informatycznych umiejętności obywateli
• Zreformowanie procedur i struktur administracyjnych
• Rozwijanie przez administrację centralną katalogu usług świadczonych 

drogą elektroniczną.
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• Promowanie podobnych kierunków rozwoju w administracji samorządo
wej i sektorze gospodarczym

• Podejmowanie odpowiednich kroków w zakresie polityki edukacyjnej
• Inwestowanie w badania i rozwój
• Branie udziału w ważnych projektach promujących społeczeństwo infor

matyczne
• Opracowanie niezbędnych aktów prawnych

Rys. 1. Ogólna koncepcja Rządowego Programu Społeczeństwo Informatyczne

W roku 2004 grupa ministrów zaangażowanych w Program Społeczeństwo 
Informatyczne zaakceptowała ogólne priorytety Programu, kluczowe kroki i pro
jekty na lata 2005 -  2007. Za priorytety te uznano następujące zagadnienia:

• Pozioma i pionowa współpraca
• Zwiększenie podaży usług wykonywanych za pomocą technologii infor

macji i telekomunikacji
• Edukacja i podniesienie wiedzy i umiejętności informatycznych społeczeń

stwa
• Usprawnienie infrastruktury telekomunikacyjnej
• Przyspieszenie procesów legislacyjnych i usprawnienie zarządzania Pań

stwem.

Narodowa Strategia Społeczeństwa Wiedzy [5]

Pod koniec roku 2006 została naszkicowana narodowa strategia rozwoju 
społeczeństwa informatycznego (Narodowa Strategia Społeczeństwa Wiedzy na 
lata 2007-2015). Strategia ta jest częścią Programu Rządowego Społeczeństwo 
Informatyczne. Strategia definiuje konieczne zmiany w metodach działania tak w 
kraju jak i na arenie międzynarodowej i dostarcza podstaw do planowania przy
szłego rozwoju społeczeństwa informatycznego w Finlandii. Jednym z celów opra
cowywanej strategii jest zaangażowanie się w opracowanie programu działania dla 
przyszłego Rządu. Przy opracowywaniu tej strategii zaangażowani byli kluczowi 
decydenci i specjaliści związani z koncepcją społeczeństwa informatycznego.

160



Rys. 2. Liczba abonamentów połączeń szerokopasmowych

Rada ds. Społeczeństwa Informatycznego

Oprócz wspomnianego wyżej Zarządu Programu powołano na szczeblu 
centralnym również Radę ds. Społeczeństwa Informatycznego. Przewodniczącym 
Rady jest Premier M. Vanhanen, jego zastępcą Minister Transportu i Komunikacji, 
a w jej skład wchodzi kilkudziesięciu ekspertów i pracowników naukowych zwią
zanych z szeroko rozumianą problematyką społeczeństwa informatycznego. Do 
zadań rady należy:

• Prowadzenie debaty publicznej na temat polityki rozwoju społeczeństwa 
informatycznego

• Przewidywanie, monitorowanie i ocenianie rozwoju społeczeństwa infor
matycznego oraz związanych z tym reakcji, możliwości i zagrożeń a także 
przyśpieszanie inicjatyw promujących współpracę międzyresortową.

• Siedzenie i omawianie inicjatyw poziomych oraz propozycji rozwiązań 
prawnych związanych z rozwojem społeczeństwa informatycznego a także 
monitorowanie ich wdrażania

• Siedzenie rozwoju innych społeczeństw informatycznych oraz przekazy
wanie propozycji dotyczących polityki fińskiej

• Rozwijanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami i administracją w za
kresie projektów odnoszących się do rozwoju społeczeństwa informatycz
nego

• Ocenianie Program Społeczeństwa Informatycznego, postępów w jego re
alizacji oraz informowanie Rządu o stanie i przebiegu spraw.
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Wdrażanie Koncepcji Społeczeństwa Informatycznego [4]

Społeczeństwo Informatyczne jest koncepcją o bardzo szerokim zakresie, 
która pokrywa wszystkie pola zainteresowania Programu Rządowego. Mając to na 
uwadze Rządowy Program Społeczeństwo Informatyczne jak również i jego wdra
żanie zostało podzielony na siedem sektorów:
1. Infrastruktura telekomunikacyjna i telewizja cyfrowa

Cel: Wszyscy obywatele będą mogli korzystać z usług świadczonych przez
społeczeństwo informatyczne niezależnie od miejsca pobytu i statusu 
społecznego.

Stały wzrost liczby połączeń szerokopasmowych zapewnia łatwy dostęp 
Internetu tak w domu jak i w miejscu nauki czy pracy (patrz Rys. 2). Regularne 
wykorzystanie Internetu przez mieszkańców Finlandii, mimo, że najniższe z kra
jów skandynawskich, to jednak pozostaje na wysokim poziomie w porównaniu 
z pozostałymi krajami Unii Europejskiej (patrz Rys. 3). Stopień wykorzystania in
nych składników infrastruktury informacji i telekomunikacji jest w Finlandii rela
tywnie wysoki (patrz Rys. 4). Należy w tym miejscu zaznaczyć, że od 2007 roku
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przekaz telewizyjny będzie tylko przekazem cyfrowym. Planowane jest w związku 
z tym szersze wykorzystanie kabla telewizyjnego dla szerokopasmowych połączeń 
do Internetu.
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40 % ------ ------------------- ----------- ------------------------

20 %       -----

0% ]------------------------ — l T ------------------ T------------ ------------------------- T------ -------------------------------

PC Mobile Internet DTV
phone connection

Rys. 4. Korzystanie z infrastruktury ICT w Finlandii.

W obecnej chwili jest realizowany projekt, który w ciągu najbliższych kil
ku lat doprowadzi do tego, iż cały kraj zostanie pokryty siecią Internetowych połą
czeń bezprzewodowych (tak ja obecnie zapewnia to sieć GSM w zakresie telefonii 
komórkowej).

Struktura korzystania z Internetu przez gospodarstwa domowe jest przed
stawiona na Rys. 5. Z mocy prawa, w Finlandii pracodawcy są zobowiązani do 
udostępniania pracownikom dostępu do Internetu po godzinach pracy. Tak samo 
w szkołach wszystkich typów uczeń lub student ma prawo bezpłatnego korzystania 
z Internetu w godzinach pozalekcyjnych. Dla gospodarstw domowych o niskich 
dochodach istnieje możliwość skorzystania z Internetu w bibliotekach publicznych, 
po uprzednim zarezerwowaniu czasu. Tak jak to było wspomniane wyżej biblioteki 
publiczne stanowią kluczową oś, wokół której budowane jest społeczeństwo in
formatyczne.

163



O % 20 % 40 % 60 % 80 %

Dom

M ie jsce P racy ~|

Dom  przyjaciela lub --------------------------- ----------------------------— -i
członka rodziny ---------------------------  — '

Instytucja edukacyjna |

B ib lioteka

Inna instytucja  
publiczna

Rys. 5. Miejsce korzystania z Internetu przez gospodarstwa domowe.

2. Przygotowanie obywateli do bezpiecznego życia w społeczeństwie informa
tycznym
Cel 1: Każdy obywatel może zdobyć podstawowe umiejętności informatyczne, 

umiejętności posługiwania się mediami oraz umiejętności korzystania 
z usług dostarczanych przez technologię informacji i telekomunikacji 
zgodnie z własnymi potrzebami.

Cel 2: Sieci informatyczne i transakcje elektroniczne będą bezpieczne i oby
watel może zaufać proponowanym usługom.

Rząd zapewnia, że wszystkie grupy wiekowe społeczeństwa fińskiego bę
dą posiadały wystarczające umiejętności potrzebne w szybko rozwijającym się 
społeczeństwie informatycznym. Ponadto, dzięki własnym inicjatywom rząd za
pewni także szersze wykorzystanie usług oferowanych przez społeczeństwo infor
matyczne poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji, ochrony da
nych osobowych i poprzez aktywną politykę informacyjną w zakresie podejmowa
nych działań i dostarczanych usług pomagając tym samym w budowie zaufania 
wśród użytkowników technologii informatycznych. Odpowiedzialnością rządu jest 
zapewnienie, aby Finlandia pozostała krajem o wysokim poziomie bezpieczeństwa 
danych, posiadającym kompetentny sektor pracujący nad bezpieczeństwa informa
cji i że ta świadomość i te umiejętności są na wysokim poziomie.

Podniesienie poziomu zabezpieczenia transakcji jest zrealizowane w Fin
landii poprzez wdrożenie dwóch niezależnych form uwierzytelnienia usługobiorcy 
wobec usługodawcy. Pierwszy to podpis elektroniczny (PKI), którego dystrybucją 
zajmuje się KELA -  urząd odpowiadający polskiemu ZUS-owi. Drugi sposób, 
przeznaczony dla osób mniej zamożnych lub starszych, to wykorzystanie kodów 
bankowości elektronicznej. Dzięki takim rozwiązaniom 72% użytkowników korzy
sta z usług finansowych za pomocą Internetu (patrz Rys. 6).

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, to także
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nadzór państwowy nad szkoleniem i doborem kadr, które w sektorze ochrony da
nych mogą być zatrudnione.
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3. Edukacja, życie zawodowe, badania i rozwój
Cel: Wszyscy pracownicy, niezależnie od zawodu i dziedziny, będą posiadać

wysoki poziom umiejętności niezbędnych do życia w społeczeństwie in
formatycznym. Zagwarantowana też będzie odpowiednią podaż wy
kwalifikowanej siły roboczej potrzebnej w szybko rozwijającym się 
społeczeństwie informatycznym.

Rząd zapewni, że wszyscy przedsiębiorcy a także sektor publiczny będą 
posiadać wystarczające umiejętności niezbędne w rozwijającym się społeczeństwie 
informacyjnym. Rząd podejmie znaczne inwestycje w innowacyjność, badania 
i rozwój produktów, przewidzi i zapewni odpowiednią podaż wykwalifikowanej 
siły roboczej zapewniając jej wysokiej jakości wykształcenie. Ponadto rząd będzie 
promował inicjatywy związane z kształceniem ustawicznym, a także doszkalaniem 
pracowników za pomocą technologii ICT.
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Rys. 8. Kontakt przedsiębiorstw z administracją publiczną poprzez Internet

4. Wykorzystanie ICT w administracji publicznej
Ceł: Usługi administracji publicznej będą przeorientowane na potrzeby klienta

i aby obniżyć koszty działalności oraz zapewnić działanie w czasie rzeczy
wistym procedury zbliżone czy podobne będą łączone wewnątrz admini
stracji publicznej lub we współpracy z innymi aktorami, przykładowo ad-
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ministracją samorządową
Działania w tym sektorze wdrożeń Programu polegają głównie na zwięk

szeniu podaży i podniesieniu jakości usług świadczonych drogą elektroniczną 
przez administrację publiczną, w tym ochronę zdrowia a także administrację samo
rządową. Takie podejście zapewnia dostarczenie obywatelom usług niezależnie od 
miejsca, czasu i języka ojczystego1. Pozwala także na zwiększenie równości spo
łecznej i wyrównanie różnic w rozwoju regionów, a także polepszy przejrzystość 
administracji publicznej.

W obecnej chwili istnieje już szeroka gama usług elektronicznych dostęp
nych dla przedsiębiorstw i obywateli. W najbliższej przyszłości zostaną wdrożone 
nowe, a zawartość istniejących i ich integracja zostanie zdecydowanie poprawiona.

Przykładem może być system podatkowy, w którym interpretacja prawa, 
publikacja nowych aktów normatywnych a także przekazywanie danych z przed
siębiorstw jest całkowicie oparte o serwis internetowy (patrz Rys. 10). Od roku 
2006 wprowadzono także automatyczne rozliczanie podatku od dochodów osobi
stych. Służba skarbowa posługując się zintegrowanymi systemami informatyczny
mi zbiera w imieniu każdego obywatela dane o jego dochodach i wydatkach podle
gających odliczeniu bądź to z podstawy opodatkowania, bądź to z samego podatku. 
Na wiosnę przysyła pocztą do domu propozycję rozliczenia. Jeżeli podatnik nie 
wnosi zastrzeżeń, to nie nawiązuje żadnego kontaktu z urzędem. W przeciwnym 
wypadku wypełnia załączony w przesyłce kwestionariusz i odsyła go celem 
uwzględnienia wniesionych zastrzeżeń. Jesienią urząd skarbowy przesyła decyzję 
o ewentualnym zwrocie lub dopłacie do podatku rocznego.

Osobnym zagadnieniem jest zarządzanie informacją w administracji pu
blicznej. Organizacja i zarządzanie informacją w administracji publicznej silnie 
wspiera rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez tworzenie takich modeli 
działania i norm, które mogą być zastosowane także w innych sektorach. Zarzą
dzanie informacją administracji publicznej jest postrzegane coraz bardziej jako ca
łość, której celem jest wprowadzenie współdziałających a nawet, tam gdzie to ma 
sens i jest możliwe, wspólnych systemów, struktur i połączonych jednostek kieru
jących. W długiej perspektywie, celem jest podniesienie dostępność i jakości usług 
świadczonych przez administrację publiczną, obniżenie kosztów poprzez harmoni
zację informacji i użycie zaoszczędzonych środków na ogólny rozwój społeczeń
stwa informatycznego.

1 Finlandia jest konstytucyjnie krajem dwujęzycznym (fiński i szwedzki).
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5. Handel elektroniczny i digitalizacja treści
Cel: Technologia informacji i telekomunikacji będzie używana we wszystkich

organizacjach w celu podniesienia poziomu i sprawności usług.
Rząd będzie wspomagał zmiany w kierunku rozwoju elektronicznego han

dlu i usług. W tym celu opracuje w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami 
i wdroży nowe metody organizacji pracy. Centralnym zagadnieniem tych prac bę
dzie efektywne wykorzystanie takich technologii, która umożliwi, że informacja 
utworzona i przetwarzana z pieniędzy publicznych będzie szeroko dostępna dla 
uprawnionych użytkowników.

Rząd będzie wspierał produkcję szerokiej gamy treści w formie cyfrowej 
dążąc do uruchomienia w kraju takiej infrastruktury, która pozwoli na zaoferowa
nie tych treści dużej liczbie użytkowników. Celem jest posiadanie silnej i różno
rodnej struktury przechowującej narodową treść w formie cyfrowej. Treść w for
mie produktów, które z powodzeniem mogą konkurować w skali międzynarodo
wej. Po stronie rządu będzie również leżała odpowiedzialność za organizację usług 
przenoszących treść w formie cyfrowej do użytkowników za pomocą technologii 
informacji i telekomunikacji.
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6. Stanowienie prawa
Prawo dotyczące wszelkich aspektów społeczeństwa informatycznego jest nie
ustannie przeglądane i poprawiane w celu zachowania jego jasności, spójności 
i aktualności a także w celu opracowywania nowych norm uwzględniających 
przyszłe potrzeby rozwoju. Najważniejszą w obecnej chwili sprawą jest stabil
ny rozwój systemu prawa autorskiego tak, aby zostały w nim rozważone inte
resy i potrzeby tak przemysłu jak i użytkowników, pracowników nauki, syste
mu edukacji, konsumentów i innych aktorów tej sceny.

7. Współpraca międzynarodowa
Fińskie społeczeństwo informatyczne posiada wysoką międzynarodową markę. 
W niektórych aspektach, jak chociażby technologia mobilna, tworzy nowe 
wartości kulturowe i wpływa na rozwój międzynarodowy. Finlandia bierze 
i będzie brała udział w różnych międzynarodowych forach wymiany doświad
czeń i myśli (UE, OECD, ONZ itd.), wypracowane przez lata dobre praktyki 
postępowania przy rozwiązywaniu problemów społeczeństwa informatycznego 
są przyjmowane chętnie przez inne kraje jako rozwiązania wzorcowe.

Żeby zrozumień Finów, ich sposób myślenia i postępowania, należy zro
zumieć słowo sisu. Słowo to nie ma bezpośredniego tłumaczenia na język polski. 
Oznacza ono bycie silnym, wytrwałym, dążącym do celu w sposób zorganizowany. 
Może najbliższe w sensie semantycznym byłoby słowo „niezłomny”. I właśnie ta
cy oni są.

Po Drugiej Wojnie Światowej Finlandia znalazła się w obozie państw
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zwyciężonych. W wyniku konferencji Jałtańskiej utraciła Karelię południową i o- 
kręg, Petsamo, co pozbawiło ją  wszelkich zasobów naturalnych (m.in. żelazo i ni
kiel). Ponadto, na mocy traktatu paryskiego musiała zapłacić Związkowi Radziec
kiemu reparacje wojenne w wysokości trzystu milionów przedwojennych dolarów 
w złocie. Szczęśliwie, ZSRR wymagał zapłaty nie w walorach, lecz w produktach. 
Fakt ten i niezłomność mieszkańców doprowadziła do szybkiego rozwoju różnych 
gałęzi przemysłu. W tamtym okresie powstało, bądź rozwinęło się wiele firm 
(Valmet, Neste, Nokia, Wartsila itd.). Warto podkreślić przy tym fakt, iż Finlandia 
jest jedynym krajem, który w całości spłacił swoje długi wojenne.

Kolejnym punktem zwrotnym był kryzys początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Po rozpadzie ZSRR, co spowodowało utratę dotychczasowych 
rynków zbytu dla przemysłu lekkiego i maszynowego, nastąpiło głębokie załama
nie gospodarki. Wtedy właśnie podjęto decyzję o przyjęciu kierunków rozwoju 
związanych m.in. z technologią informacji i telekomunikacji, wygaszając przy tym 
niektóre przemysły, jak przykładowo przemysł tekstylny. Mimo dużego spadku 
wartości produktu krajowego brutto chroniono za wszelką cenę takie dziedziny 
życia społecznego jak edukację, naukę i badania naukowe. To wtedy narodził się 
obecny boom gospodarczy. To wtedy uznano, że do równomiernego i efektywnego 
rozwoju całego kraju jak i zwiększenia zaangażowania obywateli jest potrzebne 
spoiwo, spoiwo w postaci środków komunikacji umożliwiających wymianę myśli 
w kraju o bardzo niskim zaludnieniu. To wtedy przyszedł czas na błyskawiczny 
rozwój Nokii -  podstawy obecnej gospodarki fińskiej. Ten sposób myślenia i te 
doświadczenia utworzyły podstawy budowy w Finlandii społeczeństwa informa
tycznego.

Budowa społeczeństwa informatycznego w Finlandii nie jest więc kwestią 
przypadku czy mody, lecz wynika z żelaznej konsekwencji tego narodu w dbaniu 
o własny rozwój, własną przyszłość i dobrobyt.
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ROZDZIAŁ XI

FINLANDIA JAKO PREKURSOR 
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO*

Józef WIERZBOŁO WSKI

1. Uwaga wstępna

W obecnym rozdziale podejmuję dwa problemy:
po pierwsze, miejsca Finlandii w Unii Europejskiej i jej roli w 

wyznaczaniu kierunków rozwojowych społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy (GO W), oraz

po drugie, rozwiązań systemowych, dzięki którym Finlandia, która jeszcze 
30-40 lat temu była stosunkowo ubogim peryferyjnym krajem, weszła przebojem 
do czołówki światowej jako jedna z najbardziej konkurencyjnych gospodarek 
narodowych.

Dla wyjaśnienia, wychodzę przy tym z założenia, że między tymi 
problemami zachodzą wyraźne sprzężenia zwrotne: z jednej strony, w obecnej 
rzeczywistości, kryzysu cywilizacji przemysłowej, otwieranie się na wyzwania 
nowej cywilizacji informacyjnej (czy też dokładniej -  cywilizacji wiedzy) jest 
warunkiem osiągania wysokiego poziomu międzynarodowej konkurencyjności 
gospodarki narodowej, natomiast wysoki poziom tej konkurencyjności i 
odpowiadający temu wzrost dobrobytu społecznego, są warunkiem 
umożliwiającym stosowanie rozwiązań systemowych ułatwiających przechodzenie 
do społeczeństwa informacyjnego jako jednego z modeli tej cywilizacji.

2. Miejsce i rola Finlandii w Unii Europejskiej w kontekście rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego

2.1. Obecna pozycja Finlandii w Unii Europejskiej, czy szerzej -  w świecie, jest w 
pełni ugruntowana. W sposób syntetyczny obrazują ją  Tablice nr 1 i nr 2 oparte na 
ostatnich Raportach World Economic Forum, jednej z podstawowych organizacji 
regularnie monitorujących i analizujących rozwój gospodarki światowej. Sukces 
Finlandii, tak jak wynika z w/w Tablic, nie został osiągnięty w próżni. Odwrotnie, 
wymowa tego sukcesu ma tym bardziej uniwersalny charakter, że przesłanki jego

W referacie opartym w znacznej mierze na książce autora pt. Fińska droga do 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Instytut Łączności, 
Warszawa 2003), uwzględnione zostały również materiały dotyczące rozwoju Finlandii na 
przestrzeni ostatnich 2 lat, w tym również uzyskane dzięki uprzejmości Pana Roberta 
Czarneckiego z jego pracy magisterskiej obronionej w lipcu 2006 w Akademii Obrony 
Narodowej.
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wyraźnie wpisują się w koncepcję społeczeństwa informacyjnego, jaka od czasu 
słynnego Raportu Bangemana (1994) ewolucyjnie rozwijana jest w teorii i praktyce 
Unii Europejskiej, w tym, co wypada podkreślić, przy wykorzystywaniu znacznego 
fińskiego wkładu intelektualnego i przy uwzględnieniu fińskich doświadczeń.

Tablica 1. Ranking państw Unii Europejskiej wg międzynarodowej 
konkurencyjności gospodarki narodowej (2005/2006)_________

Pozycja 
w UE 25 Kraj Liczba

pkta)
Pozycja 

w świecie
Pierwsze 5 państw w UE 
(25)

1 Finlandia 5,94 1
2 Szwecja 5,65 3
3 Dania 5,65 4
4 Holandia 5,21 11
5 Wielka Brytania 5,11 13

Ostatnie 5 państw w UE 
(25)

21 Litwa 4,30 43
22 Łotwa 4,29 44
23 Grecja 4,26 46
24 Włochy 4,21 47
25 Polska 4,00 51
X USA 5,81 2

a) skala 1-7
Źródło: The Global Competitiveness Report 2005/2006, Wyd. World Economic 
Forum

Tablica 2. Ranking państw Unii Europejskiej wg Networked Readiness Index 
(2005/2006)1 ________________ ________________________ __________

Pozycja 
w UE 25 Kraj Liczba

pkta)
Pozycja 

w świecie
Pierwsze 5 państw w UE 
(25)

1 Dania 1,80 3
2 Finlandia 1,72 5
3 Szwecja 1,49 8

1 Wskaźnik Networked Readiness Index świadczy o przygotowaniu i skłonności 
poszczególnych krajów do wykorzystywania możliwości rozwojowych, jakie stwarza 
upowszechnienie technologii informacyjnych i usieciowienie procesów społeczno- 
gospodarczych.
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4 Wielka Brytania 1,44 10
5 Holandia 1,39 12

Ostatnie 5 państw w UE 
(25)

21 Włochy 0,16 42
22 Grecja 0,08 43
23 Litwa 0,08 44
24 Łotwa -0,03 51
25 Polska -0,09 53
X USA 2,02 1

a) O jako punkt graniczny: punktacja powyżej 0 oznacza, że kraje przy których ona 
występuje osiągnęły stan rozwoju powyżej średniej dla 115 krajów objętych 
badaniem, natomiast punktacja poniżej 0 oznacza, że stan rozwoju odpowiednich 
krajów plasuje je poniżej tej średniej

Źródło: The Global Information Technology Report 2005/2006, Wyd. World 
Economic Forum

Wśród podstaw tej koncepcji można wyróżnić trzy podstawowe czynniki:
a) Rozwój i upowszechnianie wykorzystywania nowoczesnych technologii 

informacyjnych (ICT), które przejmując rolę jaką w cywilizacji przemysłowej 
odgrywały technologie energetyczne stwarzają materialną podstawę cywilizacji 
informacyjnej i wprowadzają świat w nową epokę,

b) Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), jako sposób produkcji 
charakterystyczny dla cywilizacji informacyjnej, w którym krytycznym 
czynnikiem produkcji rzutującym na produktywność i międzynarodową 
konkurencyjność gospodarki narodowej staje się ten szczególny rodzaj informacji 
jakim jest wiedza naukowa,

c) Trwały zrównoważony rozwój (sustainable development), w którym 
harmonijnie powinny współgrać :

• wzrost gospodarczy
• troska o środowisko naturalne,
• dążenie do utrzymywania silnych więzi społecznych (social inclusion), w 

tym do przeciwdziałania zwiększaniu i utrwalaniu się obszarów 
wykluczenia społecznego będącego między innymi wynikiem luki 
cyfrowej.
Inaczej mówiąc, koncepcja społeczeństwa informacyjnego rozwijana i 

wdrażana przez Unię Europejską akcentuje wyraźnie jego cywilizacyjny charakter, 
co odróżniają od amerykańskiej koncepcji Global Information Infrastructure (Gil) 
kładącej przede wszystkim akcent na technologiczne aspekty zmian zachodzących 
w gospodarce światowej pod wpływem rozwoju ICT. Ma to istotne znaczenie dla 
tematu podjętego w obecnym referacie, gdyż:

po pierwsze, nadaje Finlandii rolę prekursora społeczeństwa 
informacyjnego w tym znaczeniu, że w świetle doświadczeń tego kraju wpływ
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zmian technologicznych wpisuje się w szeroki kontekst cywilizacyjny, oraz
po drugie, zaawansowanie Finlandii w przechodzeniu do społeczeństwa 

informacyjnego w porównaniu do znacznej większości państw członkowskich Unii 
Europejskiej pozwala traktować ten kraj jako swego rodzaju wyznacznik 
kierunków rozwojowych Unii Europejskiej, a jednocześnie sprawdzian realności 
przyjmowanych rozwiązań.

Co przy tym istotne, można postawić wyraźną tezę, że u podstaw procesów 
społeczno-gospodarczych prowadzących do rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego, w tym również Finlandii, leży zmiana w charakterze 
międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, przejście od 
konkurencyjności opartej na niskich kosztach produkcji, co było typowe dla 
cywilizacji przemysłowej, do konkurencyjności opartej na czynnikach 
jakościowych, zawierających stale rosnący udział wiedzy i wymagających 
wysokiej innowacyjności i wysokich kwalifikacji zawodowych. W wyrazie 
ogólnym, o wpisywaniu się Finlandii w tą tendencję świadczy zarówno pozycja 
osiągnięta pod tym względem przez ten kraj w Unii Europejskiej (por. Tablica nr
3), jak i wymowa przesłania Pani Prezydent Tarji Halonen, według której: 
„ Kamieniem węgielnym, na którym opiera się fińskie podejście do generowania 
długotrwałego zrównoważonego wzrostu gospodarczego i międzynarodowej 
konkurencyjności, są innowacje. Nasze zasoby naturalne, w szczególności nasze 
zasoby leśne, przez całe lata stanowiły silę motoryczną fińskiego dobrobytu i nadal 
utrzymują swe znaczenie. Przy przechodzeniu do nowego tysiąclecia z coraz 
większą uwagą spoglądamy jednak na nowe technologie, jako na nasze 
najważniejsze przyszłe zasoby. Głównym celem rozwojowym staje się podnoszenie 
jakości naszych badań podstawowych i poprawa umiejętności korzystania z 
nowych technologii (improving technological literacy). Silniejsza baza naukowa 
powiązana z odpowiednim otoczeniem badawczym wzmoże współdziałanie 
uniwersytetów, instytutów naukowo-badawczych i przedsiębiorstw oraz będzie 
wspierać naszą zdolność do szybszego i efektywniejszego przekładania wyników 
badań naukowych na produkty znajdujące swe miejsce na rynku (for translating 
research results into commercial products). ”2

Tablica 3. Konkurencyjność krajów Unii Europejskiej oparta na czynnikach 
jakościowycha) b) ____________ ___________________________________

Poz. 
w UE Kraj Zarządzanie Innowacyjność Zasoby

ludzkie
Infrastru

ktura Średnia

Pierwsze 5 państw w UE (25)

1. Szwecja 7,0 7,9 7,5 8,7 7,8
2. Finlandia 7,5 8,3 7,3 7,7 7,7
3. Holandia 7,2 7,6 7,1 7,2 7,3

2 High Technology Finland 2001, Wyd. The Finnish Academy of Technology. 
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4. Dania 7,1 6,2 6,6 7,7 6,9

5. Wielka
Brytania 5,7 7,0 5,6 7,4 6,4

Ostatnie 5 państw w UE (25)

19. Cypr 3,8 2,2 3,3 3,4 3,2

20. Grecja 2,7 2,5 3,5 3,7 3,1
21. Łotwa 3,1 2,2 3,5 3,1 3,0

22. Litwa 3,0 2,6 3,1 2,1 2,7

23. Polska 1,8 2,5 3,6 2,3 2,5

a) skala 1-10
b) bez Luksemburga i Malty

Źródło: Referat A. Kaderabkowej (University of Economics and Management, 
Praha), pt. Quality -  based Competitive Advantage -  Challenges fo r  Poland, 
wygłoszony na Konferencji Naukowej pt. „Strategia Lizbońska a możliwości 
budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce” Kraków, 17 grudnia 2004 r.; 
(Uwaga: referat oparty na danych Banku Światowego i obliczeniach własnych 
Autorki przy wykorzystaniu Knowledge Assessment Methodology opracowanej 
przez ten Bank).

2.2. Miejsce zajmowane przez Finlandię w Unii Europejskiej w kontekście 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest szczególnie istotne również dlatego, że 
kraj ten z widocznym powodzeniem kojarzy wysoką konkurencyjność gospodarki 
narodowej z w pełni rozwiniętymi atrybutami welfare state? Casus ten nie jest 
jednak przypadkowy. Jak wskazują przytoczone wyżej Tablice nr 1-3 wszystkie 
najbardziej zaawansowane w przechodzeniu do społeczeństwa informacyjnego i 
GO W, a jednocześnie najbardziej konkurencyjne gospodarki narodowe Unii 
Europejskiej (zaliczające się jednocześnie do najbardziej konkurencyjnych 
gospodarek narodowych świata) utrzymują kryteria welfare state, lub 
przynajmniej, jak Wielka Brytania, prowadzą aktywną politykę zmierzającą do 
wyrównywania nadmiernego rozwarcia społecznego. W świetle paradygmatów

3 Skalę redystrybucji dochodu narodowego w Finlandii ilustruje udział podatków w PKB: 
w 2001 r. sięgnął on 45,9% przy średniej dla OECD -  36,3%. Co istotne, dopuszczalną 
skalę redystrybucji dochodów w odniesieniu do indywidualnych podatników oddaje 
zastrzeżenie, że jeżeli opodatkowanie (ze strony państwa i władz lokalnych) oraz składki z 
tytułu różnego rodzaju ubezpieczeń przekraczają łącznie 60% uzyskanych dochodów, 
należna kwota zostaje obniżona do tych 60% (przede wszystkim kosztem podatków 
nakładanych przez państwo). -  por. Taxation in Finland, No 3/2005, Ministry of Finance 
Tax Departament. Dla większej orientacji, pełna struktura podatkowa w Finlandii zostaje 
przedstawiona w Załączniku nr 1.
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rozwojowych cywilizacji przemysłowej, których wyrazem jest neoliberalna teoria 
ekonomiczna, jest to oczywiście sytuacja paradoksalna. Jej wyjaśnienie może stać 
się zrozumiałe dopiero po uwzględnieniu, że przykład Finlandii, jak i pozostałych 
4 krajów wymienionych w czołówce Unii Europejskiej, udowadnia, iż w okresie 
przejściowym do stadium społeczeństwa informacyjnego, w warunkach, w których 
rozwój i upowszechnianie ICT oraz nowy charakter międzynarodowej 
konkurencyjności, nadają szczególne znaczenie produktywności, co samo przez się 
jest pochodną rosnącego udziału informacji w ogólnych kosztach produkcji4, 
dawne paradygmaty rozwojowe, sprawdzające się w cywilizacji przemysłowej, nie 
pozwalają tłumaczyć współczesnych procesów społeczno-gospodarczych.

Nie tu miejsce na rozwijanie całej złożonej problematyki związanej z 
usieciowieniem tych procesów, z wpływem tego usieciowienia na globalizację, a z 
drugiej strony na tak podstawowe pojęcia, jak przestrzeń i czas5, z punktu widzenia 
obecnego opracowania wypada jednak zwrócić uwagę na dwa przynajmniej skutki 
zachodzących przemian:

a) na nowy charakter jaki przyjmuje międzynarodowa konkurencyjność 
gospodarki narodowej: odwołując się do Raportu przygotowanego swego czasu dla 
Prezydenta R. Reagana wypada wręcz przyjąć, że „ u podstaw tej 
konkurencyjności rozpatrywanej z punktu widzenia całego społeczeństwa danego 
kraju (at the national level) leży -wyższy niż w innych krajach poziom 
produktywności gospodarki narodowej i je j zdolność do przenoszenia produkcji do 
tych dziedzin działalności gospodarczej, jakie odznaczają się wysoką 
produktywnością co z kolei wpływa na wysoki realny poziom płac ”, i co, można 
dodać, jest charakterystyczną cechą GO W, 6

b) na znaczenie, jakie czynniki wpływające na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego i GOW, a w ślad za tym na charakter międzynarodowej 
konkurencyjności, wywierają na rozwarcie rozwojowe w Unii Europejskiej, jakie 
w wyrazie syntetycznym znajduje swoje odbicie w zaawansowaniu państw 
członkowskich w realizacji Strategii Lizbońskiej (por. Tablica nr 4), stanowiącej 
próbę odpowiedzi Europy na wyzwanie rozwojowe nowej cywilizacji, takie jak:

> konieczność zapewnienia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, jako 
gospodarki, która przy wykorzystaniu infrastruktury informacyjnej i 
naukowej, ma zapewnić taki poziom innowacyjności i międzynarodowej 
konkurencyjności Unii Europejskiej, jaki może zapewnić równorzędną

4 Prowadzi to wręcz do procesu, który można określić jako postępująca dematerializacja

i emaryce tej poświęcona jest obszerna literatura, reprezentowana przez takich autorów,
jak Z. Bauman, M. Castells, R. Florida, J. Rifkin, A. Tofiler, czy też z polskich autorów A.
Kukliński i A.P. Wierzbicki. Bezpośrednie odniesienie do omawianego problemu -  por. K.
Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata
połączonego siecią, WIG -  Press, Warszawa 2001.
6 Cytowane wg M. Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture, 
Blackwell Publishers 2001, t. I, s. 98. Identyczne podejście prezentuje World Economic 
Forum -  por. tej organizacji The Global Competitiveness Report 2005/2006, s. 3.
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pozycję w rywalizacji z USA, Japonią, a w coraz większym stopniu 
również z Chinami oraz umożliwić osiągnięcie stabilnego wzrostu 
gospodarczego stwarzającego nowe miejsca pracy,

> podnoszenie na wyższy poziom spójności społecznej (sociał cohesion) w 
wyniku działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców państw 
członkowskich, w tym działań zmierzających do ograniczania zjawiska 
wykluczenia cyfrowego,

> przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 
naturalnego, jako warunków brzegowych dla wzrostu gospodarczego, a 
jednocześnie, jako istotnego elementu działań na rzecz jakości życia 
mieszkańców.7
Charakterystyczne, iż mimo przesunięcia w ostatnich dwóch latach 

pewnych akcentów w Strategii Lizbońskiej w kierunku rozwiązań gospodarczych, 
sam cel jej nie uległ zmianie: „Poprawa konkurencyjności i ożywienie wzrostu 
gospodarczego są środkami dla osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie; 
wzrost gospodarczy sam przez się nie gwarantuje solidarności społecznej i 
zdolności do zrównoważonego rozwoju (sustainability). / . ../  Bez poczucia 
solidarności i bezpieczeństwa nie można w pełni osiągnąć dobrobytu: gospodarka 
jest po to, aby służyć ludziom, a nie na odwrót. ”s

Co przy tym istotne, zaskakującego, i jak potwierdza Tablica nr 4, 
wszechstronnego, rozwoju Finlandii nie można przypisać przypadkowemu 
zbiegowi okoliczności. Odwrotnie, w sposób zupełnie wyraźny jest on wynikiem 
świadomych rozwiązań systemowych mających na celu dopasowanie przyszłości 
kraju do odpowiednio wcześnie rozpoznanych przemian cywilizacyjnych 
współczesnego świata, a jednocześnie uwzględniających szczególne cechy 
fińskiego społeczeństwa, dla którego, obok wysokiego poziomu edukacji, 
charakterystyczne są pragmatyzm, otwarcie się na przyszłość, silne utożsamianie 
się z własnym państwem, etc. Generalnie biorąc, można postawić tezę, że jądrem 
przyjętych przez Finlandię rozwiązań systemowych jest więc aktywna rola państwa 
połączona z pełną determinacją elity władzy9 do przeprowadzania w sposób 
konsekwentny długookresowej strategii rozwojowej, która w tym konkretnym 
przypadku przyjęła formę rozwoju społeczeństwa informacyjnego.10

7 Strategic Objectives 2005-2009. Europe 2010: A Partnership for European Renewal:
Prosperity, Solidarity and Security, 26.01.2005, Doc. COM (2005) 12 final 
Tamże
Pojęcie elity władzy rozpatruję w jego tradycyjnym znaczeniu nadanym mu przez C.W. 

Millsa, rozumiejąc pod nim „koła polityczne, ekonomiczne i wojskowe, które podejmują 
wspólnie —jako złożony zespół nakładających się na siebie klik -  decyzje pociągające za 
sobą skutki w skali przynajmniej ogólnokrajowej. Elitę władzy stanowią -  o ile chodzi o 
władzę podejmowania decyzji w zagadnieniach ogólnokrajowych -  ci, którzy decyzje te 
podejmują" -  C.W. Mills, Elita władzy, K.W., Warszawa 1961, s. 22. Stoję przy tym na 
stanowisku, że w warunkach przełomu XX i XXI wieków w skład elity władzy wchodzą 
również dysponenci przekazu medialnego i przynajmniej część sfer naukowych.

Zapewnienie aktywnej roli państwa jako warunku dokonania skoku rozwojowego nie jest 
Przy tym zjawiskiem charakterystycznym tylko dla Finlandii; odwrotnie jest to zjawisko
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Tablica 4. Ranking zaawansowania w realizacji Strategii Lizbońskiej (2004)
Indeks zbiorczy

Pozycja 
w UE 25 Kraj Liczba

pktb>
Pierwsze 5 państw w UE (25)

1 Finlandia 5,80
2 Dania 5,63
3 Szwecja 5,62
4 Wielka Brytania 5,30
5 Holandia 5,21

Ostatnie 5 państw z UE (25)
20 Węgry 4,12
21 Litwa 4,05
22 Grecja 4,00
23 Słowacja 3,89
24 Polska 3,68
X Średnia UE(15) 4,97
X Średnia UE (25) 4,48
X USA 5,55

a> bez Cypru 
b) skala 1-7

Źródło: The Lisbon Strategy Ranking 2004. An Assessment o f  Policies and Reforms 
in Europe, Wyd. World Economic Forum, Geneva 2004.

Znalazło to swój wyraz m.in. w:
• oparciu strategii rozwojowej kraju na selektywnej polityce przemysłowej i 

jej przełożeniu na politykę naukową przy równoczesnym rozpatrywaniu 
prac B+R i komercjalizacji ich wyników jako podstawy innowacyjności i 
międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej,

• zapewnieniu w realizacji tej strategii ścisłego współdziałania administracji 
rządowej, administracji gospodarczych i sfery nauki (realizacji zasady tzw. 
Złotego Trójkąta), oraz włączenie do współdziałania organizacji 
pracobiorców i reprezentacji władz lokalnych,

• przekonaniu społeczeństwa do zawartej w tej strategii wizji rozwojowej

typowe, przy czym, w ostatnich dwóch dekadach XX wieku potwierdza to przykład 
Irlandii, która, chociaż przyjęła inną drogę rozwojową niż Finlandią zastosowała 
analogiczne podejście do roli państwa jako demiurga wprowadzanych zmian, do roli 
strategii rozwojowej etc. -  por. J.P. Rosa, O oryginalnych elementach polityki g ospodarcze] 
Irlandii, Biuletyn „Polska 2000 plus”, Wyd. Komitet Prognoz „Polska 2000 plus, 
Warszawa, Nr 2/2003.
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Kraju.“
Na podkreślenie zasługuje przy tym pełna konsekwencja w podejściu do 

określania wizji rozwoju Finlandii i jej miejsca jako lidera zachodzących przemian. 
Początki tego procesu można odnieść do przełomu lat 60 i 70 ubiegłego wieku, 
kiedy przed Finlandią stanął problem, na czym oprzeć międzynarodową 
konkurencyjność gospodarki narodowej w warunkach rewolucji naukowo- 
technicznej zainicjowanej wówczas w wyniku rozwoju mikroelektroniki. Pełny 
kształt przyjętej strategii, stanowiącej jego dorobek, a wyrażony syntetycznie w 
Tablicy nr 5, został określony w grudniu 1995 r. w postaci dokumentu 
pt. Finland's Way to Information Society. The National Strategy and Its 
Implications (w 1998 r. strategia ta uległa dalszemu rozwinięciu).

Tablica 5. Strategia rozwoju Finlandii

__ Wizja
Społeczeństwo fińskie rozwija i wykorzystuje m ożliwości oferowane prze?' 
Społeczeństwo Informacyjne, aby poprawić jakość swego życia, wiedzę, 

międzynarodową konkurencyjność i współdziałanie z otoczeniem, uwzględniając 
przy tym zdolność do przejmowania zagranicznych osiągnięć, a także do 

^dopasowywania się do zmian oraz do zapewniania w arunków umożliwiających 
zrównoważony rozwój.

Finlandia jako prekursor 
społeczeństwa informacyjnego opartego 

na wartościach humanistycznych i uwzględniającego 
zrównoważony rozwój

Rozwój, komerçjalizaqa 
i wykorzystywanie 

przyjaznych dla 
użytkowników usług 

elektronicznych

Rozwój zasobów 
wiedzy indywidualnej, 

wspólnot lokalnych 
i ogólnospołecznej 

oraz administrowanie 
tymi zasobami

Usieciowienie 
działalności 

gospodarczej w miejscu 
pracy i w gospodarce

Modernizacja 
działalności sektora 

publicznego i procedur 
stosowanych przy 
świadczeniu usług 

publicznych

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego na poziomie regionalnym i lokalnym

Rozwijanie i stosowanie technologii i infrastruktury ICT w sposób 
innowacyjny przy równoczesnym badaniu ich wpływu na otoczenie

Źródło: Quality o f  Life, Knowledge and Competitiveness. Premises and Objectives 
for Strategic Development o f  the Finnish Information Society, SITRA, Helsinki 
1998

Warto podkreślić, że pogląd ten, wyrażony w prezentacji obecnego referatu w czerwcu 
-906 r., na Konferencji w Szczyrku, znalazł ostatnio potwierdzenie w wywiadzie Esko 
Aho, Prezesa Fińskiego Narodowego Funduszu Badań i Rozwoju SITRA -  por. „Przegląd”, 
2 sierpnia 2006 r.
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3. Podstawowe rozwiązania systemowe

3.1. Do rozwiązań systemowych odgrywających szczególną rolę w spektakularnym 
sukcesie odniesionym przez Finlandię na przestrzeni ostatnich prawie dwóch dekad 
zaliczam przede wszystkim:

• stabilną politykę przemysłową wpisującą się jednocześnie w megatrendy 
rozwojowe nadchodzącej cywilizacji informacyjnej,

• kompleksowe podejście do rozbudowy krajowego systemu innowacyjnego 
jako kluczowego ogniwa GOW,

• nacisk położony na rozwój systemu edukacji jako warunku 
umożliwiającego przygotowanie ogółu mieszkańców do życia w 
warunkach społeczeństwa informacyjnego i uniknięcia tym samym 
nadmiernego rozwarcia społecznego opartego nie tyle na zróżnicowaniu 
dochodowym, ile cyfrowym.

Jako szczególnie charakterystyczne dla Finlandii uznaję przy tym ścisłe 
powiązanie tych wszystkich obszarów w jednej strategii rozwojowej, co wiąże się, 
moim zdaniem, z zdolnością sfer politycznych i administracji rządowej do 
interdyscyplinarnego ujmowania procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych.

3.2. Celem polityki przemysłowej, a więc kluczowego ogniwa przyjętej strategii 
rozwoju Finlandii jako społeczeństwa informacyjnego, jest zapewnienie wzrostu 
gospodarczego, poprawy sytuacji na rynku pracy i dywersyfikacja struktury 
produkcyjnej kraju. Inaczej mówiąc, rozwój przemysłu rozpatrywany jest z punktu 
widzenia jego wpływu na całokształt sytuacji społeczno-gospodarczej, w związku z 
czym:

• przemysł traktowany jest jako jądro gospodarki, z tym że jednocześnie 
samo pojęcie przemysłu ulega znacznej modyfikacji, uwzględniając, co 
charakterystyczne dla GOW, rosnącą rolę dóbr niewidzialnych 
(intangibles) stanowiących w coraz większej mierze nierozerwalną całość z 
produkcją towarów i usług, a także rosnącą interakcję procesów 
produkcyjnych z pracami B+R,

• warunkiem powodzenia polityki przemysłowej staje się jej ścisła integracja 
z polityką naukową i polityką rozwoju technologicznego, przy 
jednoczesnym wykorzystywaniu mechanizmu sprzężeń zwrotnych i 
stwarzaniu warunków (w tym instytucjonalnych) dla rozwoju 
innowacyjności w organizacjach gospodarczych, instytucjach naukowych i 
społeczeństwie jako całości.

Dla fińskiej polityki przemysłowej charakterystyczne jest przy tym:
a) przeprowadzanie modernizacji gospodarki narodowej w postaci połączenia 

modelu substytucji z modelem integracji nowych i starych przemysłów. W 
pierwszym przypadku, modelu substytucji, główny nacisk kładzie się na 
tworzenie nowych przewag komperatywnych w wyniku modernizacji struktury 
gospodarki narodowej polegającej na zastępowaniu tradycyjnych przemysłów 
charakterystycznych dla cywilizacji przemysłowej przez nowe przemysły o coraz 
większym udziale tzw. wysokich technologii stanowiących wyraz przechodzenia
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do GOW; w drugim przypadku, modelu integracji, modernizacji struktury 
gospodarki narodowej i tworzeniu nowych obszarów korzyści komperatywnych 
w wyniku rozwoju nowoczesnych przemysłów wprowadzających kraj w GOW 
odpowiada dążenie do utrzymywania również dawnych obszarów tych korzyści w 
wyniku unowocześniania (przede wszystkim elektronizacji) tradycyjnych 
przemysłów, stanowiących uprzednio podstawę gospodarki narodowej12,

b) oparcie rozwoju Finlandii na trzech wielkich clusters (wiązek przemysłów), 
a więc segmentów gospodarki narodowej, w skład których wchodzą współzależne 
przemysły połączone różnego rodzaju powiązaniami produkcyjnymi, 
technologicznymi, w sferze prac B+R etc., a także współpracujące z tymi 
przemysłami instytucje naukowe i projektowe. Do clusters tych zalicza się:

• informacja, informatyka, telekomunikacja (ICT),
• gospodarka zasobami leśnymi (forest industry),
• naukointensywne dziedziny przemysłu elektromaszynowego (metal 

and engineering).13
Z punktu widzenia tematu podjętego w obecnym referacie szczególne 

znaczenie ma ICT cluster, rozpatrywany w potrójnym charakterze:
• jako sektor zapewniający materialną podstawę rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego,
• jako sektor gospodarki otwierający przed Finlandią nowe, wyjątkowo 

szybko rozwijające się segmenty światowego rynku,
• jako sektor gospodarki, którego wytwory przenikają do wszystkich 

pozostałych sektorów gospodarki przesądzając o ich rozwoju, 
modernizacji, produktywności i konkurencyjności.
Generalnie biorąc, błyskawiczny rozwój ICT cluster jest dorobkiem lat 90. 

ubiegłego wieku14, z tym, że mimo całego znaczenia Nokii błędem byłoby 
ograniczanie jego problematyki tylko do tej korporacji i telefonii mobilnej: chociaż 
bowiem Nokia stanowi niewątpliwie jądro tego cluster, przesądzając w znacznej 
mierze o powodzeniu fińskiej gospodarki jako całości, tym niemniej w skład jego 
wchodzi 6000 firm, jego udział w PKB Finlandii sięga 10%, z czego Nokia 3% 
(21% w eksporcie)15,
3.3.Rozwojowi i funkcjonowaniu krajowego systemu innowacyjnego, w ramach 
którego zostaje zapewnione współdziałanie wszystkich aktorów zaangażowanych 
w procesy zmierzające do rozwoju GOW i zwiększenia konkurencyjności

'Nasycenie tradycyjnych przemysłów technologiami informacyjnymi traktowane jest jako 
jedna
z podstawowych form ich elektronizacji.

w przygotowaniu są jak można oceniać, dwa następne clusters: przemysły oparte na 
rozwoju biotechnologii (bioindustry), a także naukointensywne usługi (knowhow-intensive 
services). Por. Information on Tekes (the National Technology Agency).

W latach 90 produkcja przemysłu elektronicznego i elektrotechnicznego wzrosła 
Pięciokrotnie, w tym telekomunikacyjnego -  cztemastokrotnie.

Por. Nokia in 2005. Annual Report 2005, Nokia Corporation; również The Global 
Information Technology Report 2003-2004, World Economic Forum.
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Finlandii, odpowiadają bardzo wysokie nakłady na naukę i prace B+R sięgające 
5,3 mid EUR, a więc 3,5% PKB (2004)16, co stawia Finlandię pod tym względem 
na drugim miejscu w świecie po Szwecji. Nie jest to przypadkowe, gdyż bez 
istnienia takiego systemu same nakłady na naukę i prace B+R mogą wprawdzie 
dopomóc w osiągnięciu oddzielnych, nawet spektakularnych, sukcesów, nie są 
jednak w stanie oddziałać na wzrost innowacyjności i międzynarodowej 
konkurencyjności gospodarki narodowej jako całości. Jak podkreśla jedno ze 
źródłowych opracowań fińskich: „ Myślenie w kategoriach systemu innowacyjnego 
podkreśla, że innowacja zależy nie tylko od rozwoju i wdrożenia technologii, czy 
też od badań naukowych, lecz również od zdolności zainteresowanych organizacji 
(uniwersytetów, instytutów badawczych, przedsiębiorstw, administracji publicznej) 
do osiągania zgody co do wspólnych celów. ” 17 Odpowiednio do tego na krajowy 
system innowacyjny składają się:

• system nauki, obejmujący państwowe wyższe uczelnie (uniwersytety i 
wyższe szkoły zawodowe), rządowe instytuty naukowe, przedsiębiorstwa 
prowadzące we własnym zakresie prace B+R, a także instytucje publiczne 
odpowiedzialne za politykę naukową i politykę rozwoju technologicznego,

• przemysł i inne formy działalności gospodarczej,
• infrastruktura gospodarcza,
• organizacje polityczne i różne instytucje w tym zakresie, w jakim 

wywierają bezpośredni wpływ na rozwój badań naukowych i rozwój 
technologii.18

Generalnie biorąc, na jakość fińskiego systemu innowacyjnego bezpośredni 
wpływ, poza rozbudowaną infrastrukturą przemysłową odpowiadającą wymogom 
GOW, oraz wysokim nasyceniem ICT, decydujący wpływ wywierają trzy 
czynniki:

po pierwsze, stan potencjału naukowo-badawczego (patrz Tablica nr 6), 
po drugie, rozgałęziona sieć centrów doskonałości (centres of excellence), 

stanowiących jedną z głównych form kojarzących instytucje naukowe i organizacje 
gospodarcze we wspólnych pracach naukowo-badawczych, oraz

po trzecie, rozwiązania instytucjonalne zapewniające współdziałanie 
wszystkich uczestników systemu innowacyjnego, a jednocześnie umożliwiające 
ścisłe powiązanie środków publicznych przeznaczonych na finansowanie prac B+R 
z założeniami polityki naukowej i projektami badawczymi realizowanymi przez 
organizacje gospodarcze (por. Tablica nr 7).

16 Z tego sektor prywatny -  3,7 mld EUR (2,44% PKB), zaś sektor publiczny -  1,6 mld 
EUR (1,06% PKB) -  por. Finnish Funding Agency for Technology and Innovation -  Tekes', 
Internet: http://www.tekes.fi
17 Por. The State and Quality o f Scientific Research in Finland (2000), Academy of Finland
18 Por. tamże.
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Tablica 6. Stan potencjału naukowego Finlandii

1. Pozycja nauki fińskiej na tle UE i świata (2005)

Wyszczególnienie
miejsce

w UE w świecie
Jakość instytucji naukowo-badawczych 3 6
Dostępność kadr naukowych i inżynierów 1 2-3
Stopień doskonałości technologicznej (2004) 1 3
Stan rozwoju opartego na zasadzie clusters (2004) 1 3
Współdziałanie instytucji naukowych z przemysłem w 
sferze B+R

1 2

Subsydiowanie B+R przez administrację rządową 2 5
Nakłady inwestycyjne organizacji gospodarczych na 
prace B+R

2 6

Dostępność venture capital 1 2
Liczba patentów z zakresu high-tech 
na 1 min mieszkańców

1 X

Liczba artykułów w prasie naukowej i technicznej 
na 1 min mieszkańców (2001)

2 4

Stan prawa odnoszącego się do ICT 3 6

2. Rozwój kadr naukowych

• liczba pracowników naukowo-badawczych

> 1993 -  18,6 tys. osób
> 2002 -  38,6 tys. osób

• udział absolwentów kończących edukację w 
technicznych
na poziomie pomaturalnym (w populacji 20-29 lat)

naukach ścisłych i

>  1998-15,9%
>  2003 -  17,4% (średnia UE 25 -  12,3%)

• liczba doktoratów

> 1991 r. — 524
> 2000 r . - 1224
> 2005 r . - 1422

• liczba prac doktorskich w toku -  4000
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Źródło: Finnish Funding Agency for Technology and Innovation -  Tekes, Internet: 
http://www.research.fi;
The Global Information Technology Report 2005-2006, World Economic Forum; 
Finnish Science and Technology Information Service, Internet: 
http://www.research.fi

Tablica 7. Organisational chart of the innovation governance system

THE GOVERNM ENT

Science md 
Technology 

Policy 
Council of 
Finland

PARLIAM ENT

Ministry o f Education Ministry o f Trade 
and Industry

Other ministries

Promoting and supporting Organisations

Academy o f  Finland
Finnish Funding Agency 

for Technology and Innovation 
TEKES

Public Education and Research Organisations /P rivate  research

Universities (20)

Polytechnics (29)

Technical Research 
Centre o f  Finland

Other public research 
institutes (19)

R&D performing 
firms and joint 

research institutes

Źródło: Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report. Finland 2004-2005, 
European Commision Enterprise Directorate-General.

We wszystkich w/w przypadkach:

• cechą charakterystyczną dla systemu innowacyjnego Finlandii jest szerokie 
otwarcie na kontakty międzynarodowe,

• potwierdzeniem wysokiego poziomu tego systemu jest fakt, że Nokia 
będąca
w gruncie rzeczy korporacją transnarodową, prowadzi ponad 60% swych 
prac B+R w Finlandii (na 20 000 pracowników zatrudnionych przez tą 
korporację w Finlandii, ponad połowa zatrudniona jest przy prowadzeniu 
tych prac).19

3.4. Priorytetowe rozpatrywanie rozwoju systemu edukacji w kategoriach 
wielkiego procesu inwestycyjnego, którego zadaniem jest przygotowanie 
mieszkańców Finlandii do życia w warunkach społeczeństwa informacyjnego,

19 Por. Nokia in 2005 ..., op.cit. 
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wyraźnie współgra z wdrażaną w Unii Europejskiej koncepcją e-Europe. W świetle 
tego podejścia działaniom zmierzającym do upowszechnienia dostępu do ICT i do 
ich zastosowań odpowiadają:

a) wieloletnie strategie rozwoju systemu edukacji:
• kojarzące nasycenie szkolnictwa technologiami informacyjnymi w 

procesie dydaktycznym z wymogiem infobetyzacji (umiejętności 
korzystania zarówno z tych technologii, jak i z informacji, które stają 
się dostępne w wyniku ich stosowania),

• obejmujące cały proces edukacji, łącznie z kształceniem ustawicznym 
i stwarzaniem warunków dla kształcenia ludzi niepełnosprawnych i 
tzw. Złotego Wieku.

Co przy tym istotne, strategie te nie są zawieszone w próżni: dla każdego 
okresu przewidziane są w nich nakłady finansowe z budżetu państwa, co zapewnia, 
jak można wnioskować, pełną stabilność, jeżeli chodzi o planowane kierunki 
rozwoju systemu edukacji;

b) zapewnienie bardzo wysokiego poziomu szkolnictwa publicznego (por. 
Tablica nr 8).

Tablica 8. Unia Europejska: wybrane parametry systemu edukacji w Finlandii w 
kontekście przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego (wg Networked 
Readiness Index 2005/2006)_________________________________ __________

Wyszczególnienie Pozycja 
w UE

Pozycja 
w świecie

Jakość systemu edukacji 1 2

Jakość szkół publicznych 1 1

Jakość edukacji matematycznej i w sferze nauk ścisłych 2 3

Dostępność Internetu w szkołach 1 2

Źródło: The Global Information Technology Reports 2004/2005, Wyd. World 
Economic Forum.

3.5. Reasumując, przykład Finlandii wskazuje, że rozwój społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarka oparta na wiedzy wiążą się nie tylko z rozwojem 
sektora ICT i usieciowieniem procesów społeczno-gospodarczych oraz ze 
wzrostem nakładów finansowych na naukę. Generalnie biorąc, doświadczenia tego 
kraju wskazują, że dla osiągnięcia sukcesu w warunkach wyznaczanych przez 
obecne przemiany cywilizacyjne niezbędne są:

a) rozwiązania metodologiczne pozwalające skoordynować, na podstawie 
wieloletniej strategii rozwojowej kraju, politykę przemysłową z polityką naukową i 
Polityką rozwoju technologicznego,

b) rozwiązania systemowe, zapewniające sprawne współdziałanie wszystkich 
uczestników krajowego systemu innowacyjnego, a więc instytucji naukowych, 
organizacji gospodarczych i sfery publicznej przy realizacji celów ujętych w tych
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politykach,
c) otoczenie społeczne, podatne na te rozwiązania i zapewniające klimat 

sprzyjający ich wdrażaniu i stosowaniu w praktyce, na co istotny wpływ ma stan i 
dalszy rozwój systemu edukacji.

Dopiero w tych warunkach wysoki poziom nakładów na naukę, powiązany 
w swej strukturze z priorytetami rozwojowymi kraju, może sprzyjać takiemu 
wzrostowi potencjału naukowego i takiemu wzrostowi efektywności badań 
podstawowych i prac B+R, aby w sposób trwały stały się one podstawowym 
czynnikiem międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, ułatwiając 
tym samym wprowadzenie społeczeństwa na nową ścieżkę rozwojową. Jak ujęli to 
autorzy kompleksowego studium rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 
Finlandii: „Fiński wzorzec budowy społeczeństwa informacyjnego nie jest po 
prostu pochodną fińskiej tożsamości, jest wzorcem zmierzającym do kształtowania 
tej tożsamości. Społeczeństwo informacyjne nadaje Finom nową tożsamość, której 
przeznaczeniem jest zastąpić wcześniejszy obraz Finlandii jako kraju, którego 
gospodarka jest oparta na eksploatacji zasobów leśnych (forest economy), lub jako 
satelity Związku Radzieckiego. Technologie informacyjne są dla Finlandii 
środkiem, za pomocą którego przekonuje ona samą siebie i cały świat, że nie jest 
już więcej słabym ujarzmionym krajem ”.20

4 . Wnioski dla Polski

Kompleksowość podejścia, uwzględniającego uwarunkowania fińskiego 
modelu społeczeństwa informacyjnego, powoduje, że moim zdaniem, 
doświadczenia Finlandii nie mają bezpośredniego przełożenia na polską praktykę 
społeczno-gospodarczą. Przemawiają za tym:

• odmienność zarówno poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i 
struktury gospodarki narodowej, jak i klimatu społecznego, stanowiącego 
pochodną odmiennych doświadczeń historycznych, odmiennych systemów 
wartości, rozbieżnego podejścia do relacji: przeszłość -  przyszłość, etc.,

Tab ica 9. Wybrane paradygmaty rozwoju społeczno-gospodarczego

Finlandia Polska

1. Państwo jako wyraziciel interesu Państwo jako wyobcowana struktura
publicznego polityczna 

i administracyjna

2. Myślenie o przyszłości Odnajdywanie wzorców i uzasadnień  
postępo-wania w doświadczeniach

20 M. Castells i P. Himanen, The Finnish Model o f Information Society, SITRA Reports 
series 17, Ventaa 2001.
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przeszłości

3. Wieloletnia strategia rozwojowa 
podporządko-wana misji kraju

Brak misji kraju; rozwój 
podporządkowany krótkookresowym 
wymogom budżetowym i prefe
rencjom politycznym

4. Polityka przemysłowa pozostająca w 
ścisłej relacji z polityką naukową

Brak polityki przemysłowej; 
autonomia polityki naukowej

5. Zasada clusters Działania rozproszone

6. Nauka jako siła wytwórcza Nakłady na naukę jako rodzaj 
nakładów na cele społeczne

7. Relacje: administracja rządowa -  
business -  sfera nauki -  organizacje 
pracobiorców oparte na 
współdziałaniu

Relacje: administracja rządowa -  
business -  sfera nauki -  organizacje 
pracobiorców oparte na przetargach

8. ICT jako technologia definiująca 
nową epokę 
w rozwoju ludzkości

ICT jako jedna z ważnych 
technologii we współczesnym 
świec i e

9. Edukacja jako inwestycja 
przygotowująca ogół mieszkańców 
do pracy i do wykorzystywania ich 
możliwości rozwojowych w 
warunkach społeczeństwa 
informacyjne go i GOW (przekaz 
wiedzy uwzględniającej wymogi 
nadchodzącej cywilizacji i 
kształtowanie osobowości)

Edukacja jako koszt społeczny 
ponoszony na rzecz nadchodzących 
generacji dla przekazu im pewnego 
kwantum wiedzy wybranego na 
podstawie dotychczasowych 
doświadczeń

10. Welfare State Dominacja doktryny neoliberalnej

U. Nadrzędność racji gospodarczych Nadrzędność racji ideologicznych

187



• odmienność filozofii rozwoju gospodarczego wobec odrzucenia przez 
Polskę koncepcji welfare state i aktywnej roli państwa w gospodarce na 
rzecz preferencji oddawanych teoriom neoliberalizmu gospodarczego w 
małym jedynie stopniu uwzględniającym wyzwania cywilizacyjne 
przełomu XX i XXI wieku,

• odmienność w podejściu do problematyki społeczeństwa informacyjnego 
wobec stosowania w polskiej praktyce jego zawężonej interpretacji, jako 
społeczeństwa nasyconego technologiami informacyjnymi, bez 
równoczesnego uwzględniania cywilizacyjnych i kulturowych przemian 
stanowiących pochodną upowszechnienia tych technologii w życiu 
społeczno-gospodarczym.
Stąd, jak wskazuje Tablica nr 9 ewentualne przejmowanie przez Polskę 

doświadczeń Finlandii wiązałoby się z koniecznością dokonania przewartościowań 
przynajmniej niektórych z dominujących w naszym kraju paradygmatów rozwoju 
społeczno-gospodarczego, w tym przede wszystkim opartych na przesłankach 
wynikających z obowiązującej w Polsce neoliberalnej teorii ekonomicznej i 
odpowiadających jej paradygmatach wzrostu gospodarczego.

Ocena realności takich zmian wykracza poza ramy obecnego rozdziału.
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Załącznik nr 1

Podatki i opłaty z tytułu ubezpieczeń w Finlandii

1. Udział podatków w PKB (2002)

• w F inlandii -  45,9%

• w OECD -  36,3

2. Rodzaje i wysokość podstawowych podatków

2.1. Wysokość podatku od dochodów uzyskanych w 2005 r. (EUR)

12 000 -  15 400 10,5%

15 400 -  20 500 15,0%

20 500 -  32 100 20,5%

32 100 -  56 900 26,5%

<56 900 — 33,5%

2.2. Wysokość VAT

• podstawowa 22%

• książki, lekarstwa, usługi mieszkaniowe, działalność 8%
kulturalna, sportowa etc. (m.in.)

• usługi edukacyjne przewidziane ustawowo 0%

• znaczna część innych usług edukacyjnych, usług 0%
związanych z pomocą społeczną, oraz usług 
medycznych szpitalnych (m.in.)

2.3. Wysokość CIT -  26 % (liniowy

2.4. Wysokość podatku od zysku z wkładów bankowych -  28% (liniowy)

2.5. Wysokość podatku od wartości majątku netto (powyżej 250 000 EUR)

• w odniesieniu do osób indywidualnych i majątków osób zmarłych -  0,8%

• w odniesieniu do organizacji gospodarczych -  1,0%
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2.6. Wysokość podatków lokalnych (liniowy) -  16-21% (średnio 18,3%)

2.7. Wysokość podatku kościelnego -  1-2,5% (średnio 1,32%)

3. Składki na ubezpieczenia społeczne w 2005 r .a)

3.1. Składki na fundusz emerytalny

• pracodawcy -  1,366-4,466% (średnio -  2,31%)

• pracobiorcy -  4,6%b)

3.2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

• pracodawcy -  1,6-2,85% (średnio -  1,69%)

• wszyscy płatnicy podatku od dochodów -  1,5%

3.3. Składki na ubezpieczenie od bezrobocia

• pracodawcy

> przy funduszu płac do 840 940 EUR -  0,7%

> przy funduszu płac powyżej 840 940 EUR -  1,0%

• pracobiorcy -  0,5% b)

Uwagi:

a) rolnicy, indywidualni właściciele, wspólnicy spółek płacą składki na 
ubezpieczenie na tych samych zasadach co pracobiorcy, lecz ich składki są wyższe

b) składki są odliczane od dochodu podlegającego opodatkowaniu

Jeżeli opodatkowanie i składki ze wszystkich tytułów przekraczają 60% 
uzyskanych dochodów, należna kwota zostaje obniżona do 60% (przede w szystkim  
kosztem podatków nakładanych przez państwo).

Źródło: Taxation in Finland 2005, No 3/2005, Ministry of Finance Tax 
Departament
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ROZDZIAŁ XII

TECHNOLOGIE SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU 
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Joanna PAPIŃSKA-KACPEREK*

Wstęp

Nowe technologie zmieniają świat. Techniki zarządzania informacją 
wpłynęły również na zmianę sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. 
Uczestnicy życia gospodarczego czerpią wiedzę o sobie ze stron WWW. 
W wirtualnej przestrzeni dojrzewają bezpośrednie kontakty między organizacjami, 
przeprowadzane są transakcje elektroniczne. W nowej gospodarce rynek staje się 
bardziej przychylny dla klientów, dla których powstają nowe produkty. Globalna 
konkurencja wymusza nastawienie prokonsumenckie, co dla niektórych 
przedsiębiorców jest zagrożeniem. Sytuacja staje się niepewna, bowiem na rynkach 
lokalnych pojawiają się liczni konkurenci z całego świata,. Wzrasta również 
prawdopodobieństwo utraty popytu na niektóre dotychczasowe produkty. 
Konkurencyjne firmy oraz nowe technologie mogą czasami zagrażać nawet całym 
gałęziom przemysłów. Z jednej strony powstają substytuty starych produktów, 
z drugiej strony nowe wynalazki zmieniają zapotrzebowanie klientów i pewne 
usługi oraz produkty stają się zupełnie niepotrzebne. Na przykład cyfrowe aparaty 
fotograficzne okazały się dla przeciętnych użytkowników dużo atrakcyjniejszym 
urządzeniem niż tradycyjne aparaty fotooptyczne.

Internet

Internet jest bezsprzecznie przyczyną zmian społecznych. To nie tylko 
nowe medium komunikacji. To największy system komputerowy na świecie, 
olbrzymia sieć sieci, ogarniająca cały świat, bezustannie ewoluującą 
i przekształcającą się. Bill Gates powiedział kilka lat temu, iż „wszechobecny 
i jednakowy dostęp do informacji stworzy rzecz najbliższą doskonałemu rynkowi 
Adama Smitha” ', gdzie wszyscy mają równe szanse. Microsoft nie od razu 
rozpoznał w intemecie szansę rozwoju, stąd kiedyś to nie Internet Explorer był 
najpopularniejszą przeglądarką na świecie. Jednak w porę obudził się, zmienił 
strategię i dziś w swojej ofercie ma liczne aplikacje sieciowe.

Internet powstał na potrzeby wojska w końcu lat 60. XX wieku. Po raz 
pierwszy publicznie zaprezentowany został na konferencji międzynarodowej

Autorka rozdziału jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego -  Kat. 
Informatyki
In search of the perfect market, May 8th 1997, From The Economist print edition 

Utp://www.cconomist.com/surveys/disp!ayStory.cfm?story_id=596262 [dostęp VI2006]
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w Waszyngtonie w 1972 roku, a dziś ma już ponad 1 miliard użytkowników na 
całym świecie (wg eTForecast). Choć to tylko kilkanaście procent światowej 
populacji, to jednak należy zauważyć, że wcześniej żadnej technologii nie 
wdrażano w takim tempie. Internauci mieszkają głownie w krajach rozwiniętych. 
Według danych Internet World Stats2 80% wszystkich użytkowników mieszka 
tylko w 20 krajach świata. Polska zmieściła się w tym zestawieniu w pierwszej 
dwudziestce na 19 miejscu.

Komputer i internet kiedyś kojarzyły się głównie z rozrywką. Gry 
komputerowe, a teraz sieciowe, słuchanie muzyki i oglądanie filmów, często 
skopiowanych z sieci, to częste zajęcia internautów. Jednak w badaniach 
ankietowych na pierwszym miejscu użytkownicy przyznają, że w sieci głównie 
poszukują informacji i poprzez sieć komunikują się, ostatnio nawet za pomocą 
telefonii internetowej.

Dzięki intemetowi znikają bariery geograficzne. Możemy w łatwy i szybki 
sposób kontaktować się z ludźmi z całego świata. Internet może być medium 
komunikacyjnym dla ludzi pracujących w trybie telepracy oraz dla uczestników 
szkoleń prowadzonych zdalnie. To duże ułatwienie dla osób mieszkających daleko 
od dużych miast, niepełnosprawnych oraz dla rodziców małych dzieci. Ale 
z drugiej strony nie ograniczajmy się tylko do kontaktów elektronicznych, nie 
zapominajmy o osobistych spotkaniach. Wraz z intemetem pojawiły się nowe 
problemy społeczne jak uzależnienie od np. czatów czy gier sieciowych. Są 
skutkiem ludzkich słabości.

W społeczeństwie informacyjnym powstają się nowe usługi związane 
z globalną siecią. Ze stron internetowych czerpiemy nie tylko wiedzę. Możemy 
tam również wypełniać formularze i wysyłać je do firm oraz urzędów, możemy 
zamawiać produkty w sklepach internetowych, a nawet za nie płacić. Za pomocą 
intemetu możemy również obsługiwać konto bankowe. Internet wszedł zatem 
w sferę życia społeczno-gospodarczego.

Internet może zwiększyć udział obywateli w życiu społeczno-politycznym. 
Istnieje przekonanie, że wprowadzenie elektronicznych wyborów np. do 
parlamentu, spowoduje wzrost ich frekwencji. Wymagałoby to jednak 
powszechnego wprowadzenia podpisów elektronicznych, które zapewniłyby 
wiarygodność oddanych w ten sposób głosów. W Polsce wydano tylko 20 tysięcy 
e-podpisów3. W Estonii zdecydowano się na dołączanie elektronicznych podpisów 
do dowodów osobistych i 800 tysięcy Estończyków (na milion uprawnionych do 
głosowania) mogło wziąć udział w elektronicznych wyborach do władz lokalnych 
16 października 2005 roku. Z możliwości tej skorzystało tylko 2% obywateli4. To 
mały odsetek, ale jednak jest to grupa ludzi, którzy być może nie poszliby

2 In ternet W orld  Stats http://www.intemetworldstats.com/top20.htm [dostęp 24 IV 2006]
3 Kaczmarek A., "Economist": Polskie firmy niegotowe na e-biznes, Gazeta Wyborcza, 28 
V I 2006
4 Tarvi Matens, Internet Voting in Estonia,
http://www.fmeid.fi/vrk/fineid/files.nsf/files/DCCB5F5B 17F54C90C2257171003101 EC/Sf 
ile/THU_l lc_1415_Country_update_Estonia_EVoting_Porvoo9.pdf [dostęp 1 VII 2006]
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glosować w tradycyjny sposób. Elektroniczne wybory wdrażane są w wielu krajach 
UE oraz w USA.

Internet może usprawnić działania administracji lokalnej i państwowej. 
W naszym kraju 16 sierpnia br. powinien wejść w życie zapis ustawy o podpisie 
elektronicznym, zgodnie z którym wszystkie urzędy publiczne będą zobligowane 
do przyjmowania podań, dokumentów i formularzy w postaci elektronicznej. Dużo 
wygodniej jest wysłać elektroniczne podanie i czekać na odpowiedź w domu, niż 
stać w kolejce w urzędzie. Pytanie, czy polskie urzędy są do tego przygotowane 
i czy nasi obywatele wiedzą o takim ułatwieniu. Skoro wydano tak mało 
elektronicznych podpisów, należy przypuszczać, że chyba nie. Zestaw potrzebny 
do złożenia e-podpisu to wydatek kilkuset złotych, na który pewnie nie wszyscy 
mogą sobie pozwolić. Należałoby również zapewnić bezpieczeństwo danych, które 
w formie elektronicznej można łatwiej przejąć. Prawo do intymności i dobra 
osobiste powinny być chronione.

Nowe technologie to nie tylko internet. Stworzono wiele innych 
wykorzystujących globalną sieć.

Cyfrowe prawa autorskie

Cyfrowe prawa autorskie, czyli technologia DRM (Digital Rights 
Management) są odpowiedzią na obawy autorów publikujących swój dorobek 
w intemecie. Gdy sieci peer-to-peer mają tak wielu użytkowników, twórcy poczuli 
większe zagrożenie. Za pomocą technologii DRM można zezwalać na otwieranie 
dokumentów tylko na komputerach, dla których wykupiono licencję, a nawet 
uniemożliwić przeniesienie treści do innych programów. Można ograniczyć liczbę 
otwierania dokumentów, określić datę ostatniego otwarcia, zezwolić lub nie na 
wydruk, ewentualnie ograniczyć liczbę wydruków.

Opinie na temat tej technologii są różne. Gdy kupujemy książkę, nikt nie 
określa, ile razy wolno ją  nam przeczytać i czy wolno ją  pożyczać znajomym. 
Ograniczone są tylko prawa do kserokopii. Musimy jednak zauważyć, że 
w przypadku treści zapisanej elektronicznie, dużo łatwiej jest ją  wielokrotnie 
skopiować i przesiać -  i stąd pomysły na ograniczenie nieuczciwego pobierania np. 
plików muzycznych.

Zastosowanie DRM w sieciach P2P mogłoby wiązać się z automatycznym 
ściąganiem mikropłatności, które od razu wpływałyby na konta twórców lub 
właścicieli praw autorskich. To zadowoliłoby wszystkich twórców, być może 
umiej ucieszy rzesze użytkowników P2P. Według badań Ipsos Insight, aż 70 % 
utworów znajdujących się na przenośnych odtwarzaczach MP3 to legalnie 
okupione pliki. Badanie przeprowadzono w USA, gdzie po pojawieniu się 
legalnych sklepów z utworami muzycznymi spadła popularność P2P. Inaczej jest 
w Europie, gdzie amerykańskie organizacje autorów pozywają coraz więcej 
mtematów. Francja miała być pierwszym krajem zezwalającym na legalne 
korzystanie z P2P. Francuscy politycy jednak odeszli od pomysłu ustanowienia
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abonamentu za korzystanie z takich serwisów i zamierzają jednak karać tych, 
którzy będą ściągać pirackie pliki.

Czy nowa technologia nie spowoduje braku zapotrzebowania na 
organizacje chroniące praw autorskich, które teraz najgłośniej walczą z sieciami 
P2P? W Polsce jest ich obecnie kilkanaście. Istnieje zatem kolejna grupa ludzi 
niezadowolonych z DRM.

Elektroniczny papier

Kolejnym wynalazkiem, który może zmienić nasze życie, jest 
elektroniczny papier, czyli elastyczny ekran ciekło-krystaliczny, na którym 
moglibyśmy czytać i przeglądać gazety. Jest elastyczny, czyli można go np. zwinąć 
w rulon -  o ile w ogóle będzie to nam potrzebne. Może być oprawiony i sztywny -  
i będzie wtedy wyglądał jak duży PDA (Personal Digital Assistant). Właściciele 
PDA zdają sobie sprawę jak niewygodnie czyta się z tak małych ekranów. 
Elektroniczny papier powinien zatem być rozmiaru dzisiejszych gazet, aby 
wygodnie można było go używać. Obecnie kilka firm pracuje nad realizacją 
takiego urządzenia. W czerwcu 2006 roku Seiko Epson zaprezentował elastyczny 
e-papier formatu A6, a brytyjska firma Plastic Logic planuje pokazać w 2007 roku 
większy elastyczny wyświetlacz, bardziej podobny do gazety. W USA i Europie 
planowane są testowe egzemplarze "San Francisco Chronicie", "La Repubblica" 
oraz "De Tijd"5. Pilatożowe projekty adresowane są do czytelników pism 
ekonomicznych, którzy być może chętniej przekonają się do nowej formy gazet, 
która na razie nie jest tania. Obecnie urządzenia z e-papierem mogą kosztować 
nawet 400-500$. W dodatku nie są uniwersalne i służą do czytania tylko jednej 
gazety, ale na pewno powstaną standardy i w tej dziedzinie.

Na jednym urządzeniu można będzie wtedy czytać wszystkie do tej pory 
kupowane gazety i czasopisma. Zapewne gazet nie będziemy kupować w kioskach, 
a tylko zamawiać subskrypcje i pobierać na komputerach domowych z intemetu 
lub na urządzeniach przenośnych w punktach dostępu do sieci np. za pomocą 
technologii Wi-Fi lub Wi-Max. Pierwsze rozwiązanie będzie wygodne dla 
czytelników, którzy nie będą musieli wychodzić z domu po kolejne wydanie 
gazety, oba natomiast sprawią, że nie będziemy tonąć w tonach papierów. Być 
może na tym samym urządzeniu będzie można czytać wszystkie książki, które 
mamy w domu -  pod warunkiem, że będą dostępne w postaci cyfrowej.

Wydawcy będą mogli lepiej kontrolować treść publikacji i zlecać korektę 
lub nawet w krytycznych przypadkach usuwać niebezpieczne artykuły, nawet na 
chwilę przed wydaniem. To z kolei niebezpieczne może stać się dla autorów, 
którzy do końca nie będą pewni, czy ich artykuły ukażą się czy też nie. Być może 
powstanie specjalna funkcja DRM, która zapewni po określonym terminie 
nienaruszalność treści. Elektroniczny papier jest także zagrożeniem dla przemysłu 
papierniczego -  a to już znacznie większa grupa ludzi, niż pracownicy organizacji 
chroniących praw autorskich.

5 Piotr Kościelniak, Gazeta bez papieru w: Rzeczpospolta nr 138/2006 14.06 2006
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Plansza XXI wieku

Entertaible6 czyli plasza XXI wieku, to nowy wynalazek firmy Philips, 
który może zagrozić producentom gier planszowych. Wynalazek ten 
zaprezentowano w styczniu 2006 roku na targach Consumer Electronics Show 
w Las Vegas. Jest to horyzontalny, 30-calowy ekran LCD, wyposażony 
w skomplikowany system lokalizacji i reagowania na dotyk. Można na nim grać 
we wszystkie gry, których plansze nam pokaże. Kolejne plansze można doładować 
jak programy komputerowe. Zatem jedna plansza zamiast wszystkich do tej pory 
kupionych. Pozostają tradycyjne pionki i kostki -  choć i te można zastąpić 
programem losującym. Czy wynalazek ten rzeczywiście spowoduje upadek 
producentów starych planszówek?

Radiowe metki

Radio Frequency Identification to technologia, która może 
zrewolucjonizować logistykę. Radiowe tagi mogą zastąpić dotychczasowe kody 
kreskowe. Tag to mikroprocesor z mikroskopijną anteną. Aktywny posiada własną 
baterię i sam emituje sygnał zawierający informacje np. o produkcie w magazynie. 
Pasywny - może być odczytany tylko przez czytnik, który falą radiową pobudzi 
tag. Radiowa metka może zawierać nie tylko symbol towaru, ale również np. datę 
ważności, co pomoże w szybkiej eliminacji towarów przeterminowanych.

RFID ułatwi życie w supermarketach i magazynach. Dużo łatwiejsze 
będzie sprawdzanie zawartości tirów i śledzenie drogi każdego produktu. Już dziś 
w niektórych krajach samochody zaopatrzone w RFID mogą przejeżdżać przez 
bramki na autostradach bez opłaty i rozliczać się np. raz w miesiącu. Metki 
radiowe stosowane już są np. w bibliotekach samoobsługowych.

Radiowe tagi budzą jednak niepokój klientów detalicznych, którzy po 
zakupie towarów zaopatrzonych w takie metki, mogą być namierzani przez 
urządzenia sczytujące je. Rozwiązaniem jest właściwość „kill tag”: metki mogą 
być dezaktywowane po zapłaceniu za towar. Należy jednak przemyśleć 
zabezpieczenie tej czynności -  tak, aby po pierwsze klienci sami nie mogli tego 
zrobić, a po drugie, żeby byli przekonani, że zapłacone towary na pewno 
zaprzestały emitować informacje.

Urządzenia radiowe mogą być instalowane zamiast parkometrów 
w centrach miast i na parkingach. Mogą być wtapiane w asfalt i kontrolować 
prędkość i tor jazdy pojazdów. Wszystko to pod warunkiem że samochody będą 
zaopatrzone w tagi.

Aby towary oznaczone radiowymi metkami mogły być rozpoznawane na 
całym świecie, musiano ustalić standard i określić częstotliwość pracy RFID. 
W Europie jest to 868Mhz, w USA 900MHz. W Europie przyznano ją  w 2005 r. - 
Polska była jednym z 6 krajów, które pierwsze uwolniły tą częstotliwość.

Philips Research - Technologies
http://www.research.philips.com/initiatives/entertaible/index.html [dostęp kwiecień 2006]
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Inteligentny dom

Inteligentny dom to budynek lub mieszkanie, w którym znajduje się 
komputer sterujący oświetleniem, ogrzewaniem, systemem alarmowym, 
dźwiękiem i innymi czynnościami sterowalnymi Można regulować je 
automatycznie lub ręcznie za pomocą pilota lub paneli umieszczonych w ścianach, 
a nawet zdalnie poprzez sieć internet. Sterowanie z przeglądarki internetowej daje 
właścicielom takich domów możliwość kontroli stanu mieszkania w czasie 
krótszych i dłuższych nieobecności. Właściciel może sprawdzać stan mieszkania 
będąc np. na wakacjach. Może oglądać obraz zarejestrowany przez zamontowane 
kamery, zapalać światło, rozsuwać żaluzje lub podlewać ogródek. W czasie 
krótszych nieobecności może regulować ogrzewaniem i włączać kuchenkę 
w odpowiednim momencie przed swoim przybyciem.

W inteligentnym domu mogą kontaktować się ze sobą urządzenia AGD. 
Lodówka może np. dokonać detekcji swojej zawartości i zrobić spis zakupów, 
które może zamówić w sklepie internetowym i za które może nawet zapłacić, o ile 
ma dostęp do konta bankowego swojego właściciela. Pralka lub inne urządzenie 
może poinformować komputer centralny o awarii.

Na razie to drogie rozwiązanie, ale zapewne za kilka lat stanie się tańsze 
i przez to popularniejsze.

Wnioski

„Nawet jeśli wszyscy na naszej planecie byliby podłączeni do intemetu, to 
nadal będą wojny i zanieczyszczenie środowiska, i nierówność. Nowe błyskotki 
pojawiają się i znikają, natura ludzka uparcie pozostaje niezmienna; wbrew 
technoprorokom ludzkość nie jest po prostu w stanie pozbyć się swoich słabości na 
drodze wynalazku. Internet nie jest pierwszą technologią wynoszoną pod niebiosa 
jako panaceum - i na pewno nie będzie ostatnią”7.

Technologie tworzą ludzie dla ludzi. To nam ludziom niektóre podobają 
się i zaczynamy je stosować, a z innymi sobie nie radzimy. Czy ludzie są zatem 
najbardziej zawodnym ogniwem w technologicznym świecie? Bo to przecież my 
ludzie możemy w złym miejscu położyć produkt w inteligentnej lodówce. Wtedy 
lodówka złoży złe zamówienie w intemecie. Nie stanie się nic strasznego: 
będziemy mieć nadmiar jednego produktu, a drugiego w ogóle. Gdy zapomnimy 
hasło do inteligentnego domu, być może automatycznie wezwana zostanie brygada 
z firmy ochroniarskiej, za której przybycie właściciel sam będzie musiał zapłacić. 
Po co jedni wymyślają specjalne zabezpieczenia kart kredytowych, skoro 
większość użytkowników zapisuje PIN na kartce, którą nosi w portfelach obok 
tychże kart? Kto pamięta o zasłanianiu klawiatury i ręki, którą wprowadzamy PIN 
w bankomatach i terminalach sklepowych?

7 The Econom ist za: E. Bendyk, Zatruta studnia 
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Na nasze wady znajdowane są rozwiązania. Inteligentna lodówka może 
sczytywać kody kreskowe lub tagi RFID. Do identyfikacji może nie będzie 
potrzebnie hasło, ani PIN, a wystarczy odcisk palca lub obraz źrenicy oka.

Stanisław Lem, który przewidział tak wiele, kiedyś porównał ludzkość do 
człowieka spadającego z 50 piętra. Ocenił, że teraz jesteśmy na wysokości 30 
piętra i gdyby ktoś zapytał: Jak leci? -  odpowiedzielibyśmy, że szybko. Wiadomo, 
czym kończy się taki spadek. Miejmy nadzieję, że proroctwo Lema nie spełni się. 
Lem wierzył w człowieka i pewnie to tylko ostrzeżenie. Człowiek potrafi 
rozwiązywać problemy, które wydają się nie do rozwiązania. Miejmy nadzieję, że 
ten szaleńczy postęp nie skończy się katastrofą, ale płynnie przejdziemy do 
społeczeństwa informacyjnego, a potem do epoki społeczeństwa wiedzy.
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ROZDZIAŁ XIII

WYBRANE ŚWIATOWE I POLSKIE REGULACJE PRAWNE 
W ZAKRESIE ZWALCZANIA SPAMU 
ORAZ INNYCH ZAGROŻEŃ W SIECI

Jerzy KOSIŃSKI

W 2000 roku w Lizbonie Rada Unii Europejskiej wyznaczyła dla Unii 
Europejskiej cel -  ma ona stać się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną 
gospodarką na świecie, opartą na wiedzy. Od tego czasu stale podejmowane są 
inicjatywy, które maja za zadanie promowanie dostępu obywateli UE do 
korzystania z nowych technologii (plany działań e-Europa). Technologie 
Społeczeństwa Informacyjnego zmieniają rodzaj działalności gospodarczej, 
wykraczając poza granice jednego sektora wpływają na różne dziedziny 
aktywności. Jednym z mechanizmów zachęcających do korzystania z nowych 
technologii Społeczeństwa Informacyjnego jest podniesienie bezpieczeństwa jego 
infrastruktury. Wiele komunikatów, rezolucji i decyzji europejskich odnosi się do 
tego zagadnienia1. Bezpieczeństwo sieci, a głównie najpowszechniej 
eksploatowanego Internetu, oraz informacji stały się podstawowym warunkiem 
rozwoju otoczenia biznesowego. Złożony charakter problemu wynikający z 
globalnego charakteru Internetu, jego rozproszenia, braku centralnych organów 
organizacyjnych i technicznych wymaga zajęcia się nim na wszelkich poziomach, 
począwszy od lokalnego, a skończywszy na globalnym. W tym kontekście, 
niemniej ważne jest rozprzestrzenianie dobrych praktyk, które zapewnią wspólną i 
jednolitą metodykę zapewniania bezpieczeństwa, wykrywania zagrożeń oraz 
reagowania na incydenty. Zważywszy na ogromną dynamikę zmian 
technologicznych obserwowanych w Internecie, a także na ich „anarchistyczny 
charakter” nie można całej odpowiedzialności za regulacje dotyczące 
bezpieczeństwa przekazać na władze polityczne. Niezbędna jest współpraca

' Komunikat Komisji do PE i RUE „Tworzenie bezpieczniejszego społeczeństwa 
informacyjnego poprzez poprawę bezpieczeństwa infrastruktury informacyjnej i zwalczania 
przestępczości komputerowej”, 22.01.2001.
Rezolucja RUE w sprawie planu działania „e-Europa: Bezpieczeństwo informacji i sieci”, 
30.05.2001. Rezolucja PE w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji, 22.10.2002.
Decyzja PE i RUE w sprawie wieloletniego programu (2003-2005) monitorowania planu 
działań e-Europa 2005, rozpowszechniania dobrych praktyk oraz poprawy bezpieczeństwa 
sieci i informacji, 17.11.2003. Rozporządzenie PE i RUE ustanawiające Europejską 
Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, 10.03.2004. Decyzja ramowa RUE w 
sprawie ataków na systemy informatyczne, 24.02.2005. Decyzja PE i RUE w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania 
bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych, 11.05.2005.
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sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych wydajnym i 
bezpiecznym rozwojem Internetu, a tym samym i Społeczeństwa Informacyjnego.

Pamiętać należy, że wszechstronne podejście do bezpieczeństwa 
Społeczeństwa Informacyjnego musi uwzględniać zagrożenia powodowane przez 
przestępczość, w tym także zorganizowaną. Od kilku lat istnieją i nabierają coraz 
większego znaczenia obawy związane z możliwymi atakami terrorystycznymi na 
systemy informatyczne, w szczególności na systemy tworzące infrastrukturę o 
istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Znajduje to odzwierciedlenie w 
raportach Europolu jako obserwowany fakt2 i jako zagrożenie realne w najbliższym 
czasie3.

Wśród istniejących w Internecie zagrożeń warto wyróżnić zagrożenia 
powodowane przez spam, phishing, kradzieże tożsamości, botnety, pornografię 
dziecięcą.

Pojęcie „spam” odnosi się do wiadomości rozsyłanych do osób, które ich 
nie zamawiały i nie oczekują4. Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem spamu 
jest przesyłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. Zwykle polega na 
rozsyłaniu informacji komercyjnych o jednakowej treści do nieznanych sobie osób. 
Nie ma znaczenia jaka jest treść tych wiadomości. Niezamówione komunikaty 
handlowe mogą powodować obciążenie lub koszty dla odbiorcy. Ponadto, w 
niektórych przypadkach ich rozmiar może powodować również problemy w sieci 
łączności elektronicznej i w terminalu, który je odbiera. Spam obciąża sieci 
komputerowe, obniża produktywność, jest narzędziem do rozpowszechniania 
wirusów i prowadzenia działań przestępczych. By wiadomość określić mianem 
spamu musi ona spełnić trzy następujące warunki jednocześnie:

1. treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy,
2. odbiorca nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej 

wiadomości,
3. treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej 

wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści 
odbiorcy.

Masowe e-maile dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza to tzw. Unsolicited 
Commercial Email (UCE), czyli spam komercyjny o charakterze reklamowym5, 
zakazany przez prawo tak polskie jak i dyrektywę UE6. Druga to tzw. Unsolicited 
Bulk Email (UBE), czyli e-maile o charakterze niekomercyjnym, takie jak apele 
organizacji społecznych i charytatywnych, partii politycznych, prośby o pomoc czy

2 2005 EU Organised Crime Report (OCR). The Hague, 25 October 2005.
3 2005 EU Organised Crime Threat Assessment (OCTA). Working document.
4 Spam jest szerzej opisany w RFC-2635.
s Według badań firmy MessageLabs pod koniec roku 2004 ten rodzaj spamu stanowił 80% 
przesyłek pocztą elektroniczną, kiedy w 2000 roku zaledwie 10%. Z raportu firmy Ferris 
Research opublikowanego w zeszłym roku przez New York Times wynika, że ponad 60% 
wysyłanych wiadomości stanowi spam.
6 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. 
dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności 
elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej)
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masowe rozsyłanie ostrzeżeń, np. o wirusach komputerowych. Próby 
wprowadzenia zakazu w dyrektywie UE rozsyłania e-maili o charakterze 
społeczno-politycznym zostały w 2002 r. odrzucone przez Parlament Europejski 
wobec protestów europejskich partii politycznych i organizacji społecznych.

Oprócz przesyłania reklam, spam wykorzystywany jest także jako 
narzędzie do przesyłania kontentu niebezpiecznego dla użytkowników i ich 
zasobów. Jednym z celów spamowania może być przeprowadzenie phishingu. 
Phishing jest rodzajem oszukańczego pozyskania poufnej informacji osobistej. W 
ostatnich latach kojarzy się najbardziej z uzyskaniem danych o koncie w banku 
internetowym lub szczegółów karty kredytowej, umożliwiających dokonanie 
nieuprawnionej płatności. Rzadziej spotykamy się z phishingiem związanym z 
kontami na aukcjach internetowych lub innych usługach płatnych. Jeszcze rzadziej 
zdarzają się przypadki kradzieży tożsamości. W e-mailu sugerującym, że pochodzi 
z banku lub innej organizacji godnej zaufania, nakłania się odbiorcę do podania 
poufnych informacji, które są pilnie potrzebne do wejścia na wskazaną stronę 
WWW, która jest odpowiednio spreparowana w celu uzyskania tych informacji. 
Wykorzystane w tych działaniach zabiegi socjotechniczne uwiarygodniają treść e- 
maila i strony WWW. Bardziej zaawansowaną technicznie odmianą tego działania 
przestępczego jest pharming polegający na przekierowaniu użytkownika na 
oszukańczą stronę poprzez przejęcie lub zmodyfikowanie zapisu w DNS (nazwa 
domenowa zostanie przetłumaczona na numer IP serwera ze sfałszowaną stroną) 
lub podmiana pliku na komputerze lokalnym z adresami i odpowiadającymi im 
numerami IP odwiedzanych stron internetowych. Uświadomiony użytkownik 
Internetu mże ustrzec się phishingu. W przypadku pharmingu ma niewielkie szanse 
na proste zauważenie oszustwa. Phishing i pharming są tym skuteczniejsze, im 
więcej osób jest nakłanianych do ujawnienia swoich danych, np. e-mailem. Jedną z 
metod zwiększenia liczby e-maili, zabezpieczającą jednocześnie przed 
umieszczeniem nadawcy na wykazach spamerów jest wykorzystanie botnetów.

Pojęcie „botnet” powstało z połączenia dwóch słów angielskich robot i 
network, i oznacza „gromadę komputerów” przejętych i zarządzanych przez 
cyberprzestępców. Pojedyncze komputery botnetu określa się mianem „zombie”. 
Szacuje się, że całkowita liczba zombie w Internecie wynosi od kilku, do 
kilkunastu milionów komputerów7. Sama liczba komputerów przejętych przez 
przestępców sprawia, że botnety stają się jednym z największych zagrożeń 
Internetu. Botnety charakteryzują się dużym potencjalnym zagrożeniem dla ofiar, 
prostotą w dystrybucji i dostosowaniu do potrzeb „klienta” (przestępcy handlują 
botnetami), regularną aktualizacją kodu uwzględniającą nowoujawnione 
podatności. Oprócz wysyłania spamu mogą zostać wykorzystane do 
przeprowadzania ataków DDoS (ang. distributed denial of service), kradzieży 
informacji, kradzieży tożsamości, działań warezowych, itp..

Większość z wcześniej wymienionych zagrożeń jest efektem 
funkcjonowania w Internecie programów o „charakterze złośliwym” (ang. malware 
- malicious software). „Złośliwość” tych programów objawiana jest działaniami

7 Dane przedstawione na IV Konferencji BotNet Task Force, Lion 24-30.04.2006.
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szkodliwymi, a nawet przestępczymi w stosunku do użytkownika komputera, jego 
systemu i danych. Trudno pokusić się o taksonomię oprogramowania malware, ze 
względu na częste współistnienie różnych cech w jednym programie. Niemniej 
jednak warto wskazać klasyfikację oprogramowania malware bazującą na jego 
cechach charakterystycznych:

• wirus (ang. virus) - program, którego celem jest powielanie się. Replikacja 
nie jest zwykle jedynym i głównym celem wirusa. Do infekcji wirusem 
niezbędne jest uruchomienie jego kodu. Wirusy przenoszą się z pliku na plik 
i dzielą się na:
o wirusy gnieżdżące się w boot sektorze dysku (ang. Boot/MBR sector) - 

np. Form, Stoned, 
o wirusy pasożytnicze (ang. parasitic) - np. W95/CIH, W32/Funlove, 
o wirusy nadpisujące (ang. overwriting) - np. W32/LastFour.ow, 

W32/Haster.ow,
o wirusy towarzyszące (ang. companion) - np. W32/Gogo.cmp, 

W32/Hetal.cmp,
o makro wirusy (ang. macro) - np. WM/Concept, W97M/Jazzu,

• robak (ang. worm) - program rozmnażający się przez sieć komputerową, np. 
poprzez pocztę elektroniczną, inżynierię społeczną, exploity. Cechą 
odróżniającą go od wirusów jest brak potrzeby użycia pliku nosiciela. 
Robaki przenoszą się z systemu na system. Obecnie robaki uznaje się za 
podklasę wirusów. Podstawowe typy robaków związane są z: o

pocztą elektroniczną - Loveletter, Melissa, 
o siecią - CodeRed, Sasser, 
o komunikatorami - Kelvir, Bropia, 
o siecią P2P - Win32.Delf.kf,

• trojan (ang. trojan) - program realizujący ukryte, często złośliwe zadania. Nie 
musi replikować się. Jeżeli to robi, to tylko jako część swojej instalacji. 
Czasami narzędzie wykorzystywane przez jednego użytkownika, dla innego 
użytkownika będzie trojanem (np. HideWindow, mIRC, Serv-U). 
Podstawowe typy trojanów:
o backdoor - pozwala zdalnemu użytkownikowi (przestępcy) na uzyskanie 

dostępu do zainfekowanego komputera - np. Win32.Mytobor.b, 
o password stealer - pobiera informacje o zainfekowanym systemie (wersja 

systemu, konfiguracja, itp.) oraz hasła wielu usług i aplikacji - np. 
Win32.Lineage.ha,

o proxy - umożliwia wykorzystywanie zarażonego komputera jako 
serwera Proxy - np. Win32.Ranky.cq, 

o process killer - pozwala usuwać programy z pamięci zainfekowanego 
komputera - np. Win32.KillAV.hl, 

o dropper - pobiera z Internetu i instaluje w systemie inne szkodliwe 
aplikacje bez wiedzy i zgody użytkownika zainfekowanego komputera - 
np. Win32.Agent.aaj, 

o downloader - umożliwia pobieranie plików na zarażony komputer bez 
zgody użytkownika - np. Win32.Small.asa, Win32.Hamig.
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W obrębie tych klasyfikacji mieszczą się programy określane mianem 
spyware, exploit, rootkit, keylogger, dialer -  wszystkie mają charakter złośliwy i 
niosą zagrożenie użytkownikom Internetu.

Niezmiernie ważnym problemem zauważalnym w Internecie jest 
wykorzystywanie seksualne dzieci. Oprócz społecznie odrażającego charakteru 
tych działań warto zauważyć, że pornografia dziecięca jest w Internecie traktowana 
nie tylko jako element zaspokojenia potrzeb kręgów pedofilskich, ale także jako 
zorganizowany przemysł powiązany z dystrybucją i wykorzystaniem malware8. 
Związane z tym są zagrożenia wykorzystaniem dzieci do produkcji materiałów 
pornograficznych, udostępnianiem tych produkcji dla dzieci, uwodzeniem i 
nakłanianiem do prostytucji.

Zwalczanie zagrożeń istniejących w sieci Internet jest zadaniem złożonym. 
Podstawą prawną do działania w tym zakresie są akty prawne z obszarów:

• prawa karnego -  wykorzystywanie e-maili do rozpowszechniania wirusów, 
blokowanie lub utrudnianie korzystania z konta pocztowego, oszustwa,

• prawa telekomunikacyjnego -  fałszowanie adresu zwrotnego e-maila, 
oszukańcze linie tematów przesyłki, odmowa oferowania usługi wypisania 
się z listy dystrybucyjnej lub odmowa żądania usunięcia z listy,

• ochrony danych osobowych -  użycie danych osobowych, w tym adresu e- 
mail do przesłania niezamawianej korespondencji,

• ochrony konsumentów -  oszukańcze nakłanianie odbiorców do zapłacenia za 
bezwartościowe towary lub różnego rodzaju wyłudzenia.

Krajowe polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego wspomagane 
regulacjami prawnymi nie są wystarczające do skutecznego przeciwdziałania. 
Cyberprzestępcy nie uznają granic państwowych i operują w skali globalnej. 
Niezbędna jest ścisła współpraca międzynarodowa i koordynacja działań sił 
policyjnych i sądowniczych. Niemniej ważna jest współpraca sektora 
państwowego z prywatnym.

Powyższe stwierdzenia można znaleźć w przyjętych przez Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD - Organisation for Economic Co
operation and Development) w kwietniu 2006 zaleceniach dotyczących 
transgranicznej współpracy w egzekwowaniu przepisów antyspamowych9. 
Zalecenia sugerują, aby kraje członkowskie opracowały ramy do ściślejszej, 
szybszej i bardziej efektywnej współpracy służb zwalczających spam poprzez:
• ustanowienie krajowych zasad dotyczących:
- wprowadzenia i wspierania ram prawnych i praktyki zwalczania spamu,

8 Według badań AOL-National Cyber Security Alliance Online Safety Study 80% 
amerykańskich użytkowników Internetu ma zainstalowany na swoich komputerach 
spyware lub adware, a 89% z nich o tym nie wie. Duża część z tych komputerów została 
zainfekowana przy korzystaniu ze stron pornograficznych.

OECD Recommendation on Cross-Border Co-operation in the Enforcement of Laws 
against Spam, 13.04.2006.
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- zapewnienia, że właściwe służby potrafią uzyskać dowody wystarczające do 
podejmowania działań przeciwko spamerom, którzy działają na lub z ich 
terytorium,
- zwiększenia zdolności właściwych służb do podejmowania działań przeciwko 
spamerom i osobom lub instytucjom odnoszącym korzyści z wysyłania spamu,
- okresowej weryfikacji zasad współpracy transgranicznej (w celu poprawy),
- rozważenia możliwości rekompensaty szkód powodowanych przez spam;
•  poprawienie zdolności do współpracy ze służbami zagranicznymi dzięki:
- dostarczeniu właściwym służbom mechanizmów dzielenia się stosownymi, 
pożądanymi informacjami dotyczącymi naruszenia praw antyspamowych,
- pozwoleniu właściwym służbom udzielania pomocy służbom zagranicznym, w 
szczególności w zakresie uzyskiwania informacji od osób, uzyskiwania 
dokumentów lub zapisów, identyfikowania i lokalizowania osób albo 
przedmiotów,
- wyznaczeniu punktów kontaktowych do współpracy międzynarodowej;
•  polepszenie procedur współpracy, dotyczących postępowania przed zwróceniem 
się o pomoc do służb zagranicznych, w zakresie:
- wstępnego ustalenia, czy żądanie pomocy zagranicznej jest uzasadnione oraz czy 
obejmuje zakres i priorytety tych zaleceń,
- ustalenia priorytetów żądań pomocy oraz możliwości wykorzystania innych 
kanałów informacyjnych (w tym kanałów nieformalnych oraz istniejących sieci i 
instrumentów);
•  współpracę z odpowiednimi podmiotami sektora prywatnego, w szczególności w 
zakresie edukacji użytkowników, dzielenia się wiedzą z zakresu narzędzi i technik 
śledczych, dokonanych analiz i oceny trendów.

Zalecenia stanowią Załącznik nr 1 do opracowanego pod egidą OECD 
podręcznika Anti-spam toolkit10. Podręcznik składa się z raportu dotyczącego 8 
elementów związanych ze spamem: prawnych regulacji antyspamowych, egzekucji 
regulacji prawnych, inicjatyw sektora prywatnego, technologii antyspamowych, 
edukacji i uświadamiania, partnerstwa antyspamowego, pomiarów spamu, 
współpracy globalnej oraz 5 załączników: wspomnianych wcześniej Zaleceń, „Best 
practices” dla dostawców usług internetowych i operatorów telekomunikacyjnych, 
„Best practices” dla marketingu e-mailowego, regulaminu GSM Association 
dotyczącego spamu przy użyciu SMS i MMS oraz formularza odnotowywania 
przypadków spamu wraz z przewodnikiem jego wypełniania. Pamiętać przy tym 
należy, że w 2002 roku OECD przyjęła jako rekomendację Przewodnik 
Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych i Sieci, w którym przedstawia zasady 
„kultury bezpiecznego wykorzystania Internetu”"

10 Report of the OECD Task Force on spam: Anti-spam toolkit of recommended policies 
and measures. 19.04.2006, DSTI/CP/ICCP/SPAM(2005)3/FINAL
11 Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: Towards a Culture of 
Security. Recommendation of the OECD Council, 25.07.2002. Pierwsza wersja tego 
przewodnika pochodziła z roku 1992.
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Regulacje prawne w Stanach Zjednoczonych dotyczące omawianych 
zagrożeń przyjęte są na poziomie federalnym i stanowym, niemniej jednak główną 
rolę w zwalczaniu cyberprzestępczości spełniają organizacje federalne -  FBI i US 
Secret Service. Działają one w oparciu o przepisy sekcji § 1030 Kodeksu Stanów 
Zjednoczonych (USC) -  Oszustwo i działania pokrewne dotyczące komputerów12. 
Przepisy USC sekcji § 1030 w ostatnich dwóch latach były aktualizowane poprzez 
Securely Protect Yourself Against Cyber Trespass Act (SPY ACT), Internet 
Spyware Prevention Act (I-SPY Act), Software Principles Yielding Better Levels 
of Consumer Knowledge (SPY BLOCK Act). Pierwsza z tych aktualizacji zabrania 
oszukańczych praktyk powiązanych z przejmowaniem przeglądarek, modyfikacją 
ustawień bezpieczeństwa, wykorzystywaniem dialerów i keyloggerów lub użyciem 
komputera do wysyłania spamu. SPY ACT wymaga także uzyskania zgody klienta 
na zbieranie i transmitowanie danych, które go identyfikują. I-SPY Act zabrania 
nieuprawnionego instalowania i użycia programu na chronionym komputerze:

• z zamiarem popełnienia przestępstwa,
• w celu uzyskania lub transmitowania danych osobowych służących do 

oszukania lub szkodzenia człowiekowi albo spowodowania uszkodzenia 
komputera,

• z zamiarem osłabienia bezpieczeństwa chronionego komputera.
SPY BLOCK Act zakazuje potajemnej instalacji oprogramowania, oszukańczego 
prowokowania do instalacji oprogramowania, instalacji oprogramowania, które nie 
może w sposób prosty być odinstalowane.

W 2003 roku rozpoczęto prace nad ustawą International Consumer 
Protection Act of 2003, która już w założeniu była ustawą antyspamową. Ustawa 
uwzględniać miała międzynarodową pomoc dochodzeniowo-śledczą i dzielenie się 
informacją. Próbowała również określić jakie organa odpowiadają za jurysdykcję 
oraz rekompensatę szkód dokonanych spamem, a także które są odpowiednie do 
negocjowania umów międzynarodowych z tego zakresu. W styczniu 2004 roku 
weszło w życie w Stanach Zjednoczonych prawo antyspamowe - Controlling the 
Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing (CAN-SPAM Act). Prawo to 
wymaga, aby każdy e-mail zawierający ofertę handlową posiadał etykietę 
sygnalizującą niesioną treść, mechanizm pozwalający skutecznie wypisać się z 
listy dystrybucyjnej oraz fizyczny adres nadawcy. Zakazuje także używania 
podrobionych albo sfałszowanych nagłówków oraz oszukańczych lub kłamliwych 
linii tematu. CAN-SPAM zapewnia każdemu odbiorcy prawo do żądania usunięcia 
swojego adresu z listy dystrybucyjnej w ciągu 10 dni roboczych (e-maila 
potwierdzającego usunięcie z listy subskrybentów nie należy traktować jako 
spamu). W Internecie funkcjonuje wiele bezpłatnych usług wymagających od 
usługobiorcy odbierania e-maili od usługodawcy. Te przesyłki również nie są 
traktowane jako spam. Stanowią one swego rodzaju zapłatę za świadczone usługi.

12 USC § 1030 Fraud and Related Activity in Connection with Computers. W literaturze 
spotyka się także nazwę Computer Fraud and Abuse Act of 1984.
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Wiodącą rolę w zakresie zwalczania spamu w Stanach Zjednoczonych 
odgrywa Federal Trade Commission (FTC)13 -  agencja odpowiedzialna za ochronę 
konsumentów. W ramach FTC, obok Consumer Response Center przyjmującego 
zgłoszenia o spamie, utworzono w 1998 roku mailbox do którego przesyłane są 
zgłoszenia w celu dalszego wykorzystania przez organy ścigania oraz w celu 
poznawczym. FTC identyfikuje zagrożenie spamem i określa, których spamerów 
należy ścigać (sama FTC nie ma żadnych uprawnień organów ścigania). Dla 
efektywnego zwalczania spamu FTC zorganizowała grupę zadaniową, w ramach 
której działa 136 reprezentantów z 36 stanów, Departamentu Sprawiedliwości i 
FTC. Korzyścią tej współpracy było ustalenie ponad 60 przepisów prawa 
cywilnego, które mogą być wykorzystane przeciwko spamerom w USA. FTC 
prowadzi także szeroko zakrojone działania uświadamiające zagrożenia związane z 
utratą tożsamości, prowadzi bazę danych takich przypadków i analizuje specyfikę 
pojawiających się problemów.

W 2005 roku FTC była głównym elementem grupy występującej z 
ogólnoświatową inicjatywą przeciwdziałania praktykom przejmowania przez 
podmioty wysyłające masowo niechcianą korespondencję kontroli nad 
komputerami konsumentów i wykorzystywania ich jako tzw. „spam zombie”. 
Grupa ta zrzesza organy administracji rządowej, które zgodnie ze swoją 
kompetencją są odpowiedzialne za zwalczanie spamu poprzez egzekwowanie 
przepisów prawa, prowadzenie badań technologicznych, prowadzenie działalności 
edukacyjnej skierowanej do konsumentów oraz przedsiębiorców, opracowywanie 
polityk, jak również inicjowanie oraz wspieranie tworzenia ram współpracy 
organów administracji z sektorem prywatnym. Przykładowym efektem tej 
działalności FTC może być wydany w 2005 roku raport „Monitoring Software on 
Your PC: Spyware, Adware, and Other Software”. W ramach raportu, oprócz 
przeglądu zagrożeń wnoszonych przez tytułowe oprogramowanie, przedstawiono 
odnośne regulacje prawne oraz postulaty (i wdrażane rozwiązania techniczne) 
poprawy bezpieczeństwa komputera użytkownika. W czerwcu 2005 roku FTC 
wystąpiła do Kongresu USA z inicjatywą ustanowienia prawa Undertaking Spam, 
Spyware, And Fraud Enforcement With Enforcers across Borders Act of 2005 (US 
SAFE WEB Act). Ustawa ta ma dać FTC nowe uprawnienia, wzmacniające-jej 
możliwości współpracy międzynarodowej, pozyskiwania danych o mechanizmach 
spamerskich, rekompensaty szkód.

Od stycznia 2004 roku w Kanadzie obowiązuje prawo zakazujące spamu -  
Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA). W maju 
2004 roku, w celu redukcji ilości spamu, Minister Przemysłu Kanady przy 
współpracy amerykańskiego Federal Trade Commission opracował i ogłosił „Anti- 
Spam Action Plan for Canada” oraz powołał Task Force on Spam w celu jego 
realizacji. Action Plan bazuje na 3 aktach prawnych:

13 Ustawa o FTC w sekcji 5 daje agencji kompetencje w zakresie postępowania 
odnoszącego się do oszukańczych lub nieuczciwych praktyk handlowych
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• ustawie o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych14, 
która zabrania gromadzenia, używania i ujawniania bez zezwolenia danych 
osobowych, w tym adresów e-mailowych. Ta ustawa określa również, że 
dane osobowe mogą być użyte wyłącznie do celu w jakim zostały 
zgromadzone. Zatem jakikolwiek e-mail wysłany na adres osoby, która nie 
wyraziła zgody na jego odbiór jest naruszeniem tej ustawy,

• ustawie o konkurencji15, która zawiera wymaganie precyzyjnego określenia 
podmiotu dokonującego działania. Zastosowanie tego przepisu do 
oszukańczych obietnic przesyłanych e-mailem pozwala na ściganie ich 
nadawców,

• kodeksie karnym16, który zawiera odniesienia do nieautoryzowanego dostępu 
do komputera i sieci komputerowej, niszczenia danych i innych działań 
związanych z oszustwami. Wiele przesyłek spamerskich zawiera trojany, 
które umożliwiają późniejsze wykorzystanie zarażonego komputera do 
rozsyłania spamu. Zgodnie z kodeksem takie działanie jest zagrożone nawet 
karą więzienia.

Europejskie ustawodawstwo antyspamowe zwraca szczególną uwagę na 
ochronę użytkownika, zachowanie jego prywatności i praw konsumenckich. Nie 
przywiązuje tak dużej uwagi do ochrony dostawców usług i dostępu. W krajowych 
przepisach prawa karnego poszczególnych państw znajdują się zapisy o 
niewłaściwym użyciu lub nadużyciu sytemu komputerowego. Można wykorzystać 
także przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji, naruszenia umów, chroniące 
własność i znaki towarowe. W szerszym zakresie prawnokamą ochronę dostawców 
usług i dostępu, ale również ich klientów można znaleźć w Konwencji Rady 
Europy o cyberprzestępczości17, szczególnie w:
- artykule 2, który traktuje umyślny dostęp do całości albo części systemu 
informatycznego bez uprawnienia jako przestępstwo,
- artykule 3, który nakazuje penalizowanie umyślnego i bez uprawnienia 
przechwytywania transmisji danych informatycznych z, do, albo w obrębie 
systemu informatycznego,
- artykule 4, który zakazuje umyślnego i bez uprawnienia uszkadzania, usuwania, 
niszczenia, zmiany lub blokowania danych informatycznych,
- artykule 5, który uznaje umyślne spowodowanie zakłócenia w funkcjonowaniu 
systemu informatycznego na skutek wprowadzenia, przesłania, uszkodzenia, 
usunięcia, zniszczenia, lub zablokowania danych informatycznych bez uprawnienia 
za przestępstwo,
- artykule 6, który zakazuje wytwarzania, sprzedaży, uzyskania w celu używania, 
sprowadzania, rozpowszechniania lub udostępniania w inny sposób wszelkich 
środków, w tym także programów komputerowych zaprojektowanych lub 
przystosowanych do popełniania przestępstw z artykułów 2-5 konwencji.

14 Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA)
Competition Act
Criminal Code

17 Council of Europe Convention on Cybercrime, Budapest 23.112001 -  ETS 185
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Powyższy zakaz dotyczy także haseł, kodów dostępu lub innych podobnych 
danych umożliwiających dostęp do systemu komputerowego lub jego części w 
zamiarze popełnienia przestępstw z artykułów 2-5.

Konwencja o cyberprzestępczości, oprócz wprowadzenia nakazu ścigania 
przestępstw przeciwko poufności, integralności i dostępności danych i systemów 
komputerowych, zobowiązuje państwa-strony do wprowadzenia środków 
ustawodawczych i innych, niezbędnych do uznania w prawie krajowym za 
przestępstwo:
- umyślnego i bez uprawnienia wprowadzenia, modyfikacji, usunięcia lub 
zablokowania danych komputerowych, w wyniku czego powstają dane 
nieautentyczne, które mogą być uznane i wykorzystane jako autentyczne (art. 7 -  
fałszerstwo komputerowe),
- umyślnego spowodowania utraty własności przez inną osobę na skutek 
wprowadzenia, modyfikacji, usunięcia lub zablokowania danych komputerowych 
lub innej ingerencji w funkcjonowanie systemu informatycznego w oszukańczym 
lub nieuczciwym zamiarze uzyskania bezprawnych korzyści ekonomicznych (art. 8
-  oszustwo komputerowe),
- czynów zabronionych związanych z pornografią z udziałem małoletnich, które 
polegają na:

• wytwarzaniu w celu jej rozpowszechniania,
• oferowaniu i udostępnianiu,
• rozpowszechnianiu i przesyłaniu,
• pozyskiwaniu dla siebie lub innej osoby,
• posiadaniu w systemie informatycznym lub na nośnikach 

danych18.
Uzupełnieniem Konwencji jest Protokół Dodatkowy do Konwencji zakazujący 
szerzenia w cyberprzestrzeni nienawiści na tle rasowym i treści ksenofobicznych19.

Ochrona europejskiego konsumenta przed spamem zawarta jest głównie w 
Dyrektywie UE 2002/58/WE20. Przepisy Dyrektywy dookreślają i uzupełniają 
Dyrektywę 95/46/WE21 w celu harmonizacji przepisów Państw Członkowskich UE 
wymaganych dla zapewnienia równoważnego poziomu ochrony podstawowych 
praw i wolności, w szczególności prawa do prywatności, w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej oraz w celu 
zapewnienia swobodnego przepływu tego typu danych oraz urządzeń i usług

1S Podobne, a nawet w niektórych obszarach szersze, wymagania nakłada Decyzja Ramowa
2004/68/JHA, która w odróżnieniu od Konwencji wymaga penalizacji także pornografii
dziecięcej wirtualnej i symulowanej.
19 Additional Protocol to the Convention on cybercrime, concerning the criminalisation of 
acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems, Strasbourg,
28.01.2003 -ETS 189
20 Patrz przypis 6
21 Dyrektywa 95/46AVE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i 
swobodnego przepływu tych danych
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łączności elektronicznej. W artykule 13 zatytułowanym “Komunikaty 
niezamówione” prawodawca zapewnia, że:
- przekazy komunikatów elektronicznych, wysyłane przy użyciu automatów 
telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej, wykorzystywane do marketingu 
bezpośredniego są dozwolone jedynie wobec abonentów, którzy uprzednio 
wyrazili na to zgodę (ust.l),
- można używać szczegółowych elektronicznych danych kontaktowych (np. adres 
e-mail) na potrzeby wprowadzania na rynek swoich własnych produktów 
podobnych lub usług, pod warunkiem że klienci zostali jasno i wyraźnie 
poinformowani o możliwości sprzeciwienia się, w sposób wolny od opłat (z 
wyjątkiem kosztów transmisji odmowy) i prosty, takiemu wykorzystywaniu 
elektronicznych danych kontaktowych w chwili ich zbierania oraz przy każdej 
okazji otrzymywania wiadomości, w przypadku klientów, którzy początkowo nie 
sprzeciwili się takiemu wykorzystywaniu (ust. 2),
- zawsze zakazana jest praktyka wysyłania poczty elektronicznej do celów 
marketingu bezpośredniego przerabiająca lub zatajająca tożsamość nadawcy, w 
imieniu którego wysyłany jest komunikat lub bez aktualnego adresu, na który 
odbiorca może wysłać wniosek o zaprzestanie takich komunikatów (ust. 4). 
Wprawdzie ust. 1 i 3 tego artykułu odnoszą się do odbiorców fizycznych, ale w 
odniesieniu do tego rodzaju komunikatów kierowanych do osób prawnych, 
głównie użytkowników będących przedsiębiorcami, zastosowanie znajdują w 
całości przepisy art. 7 Dyrektywy UE 2000/31/WE22 w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego, w ramach rynku wewnętrznego.

W załączniku do przyjętego w czerwcu 2005 roku komunikatu 
„Opracowanie strategicznej koncepcji dotyczącej zwalczania przestępczości 
zorganizowanej”23 Rada Unii Europejskiej przypomniała zapisaną w Komunikacie 
o cyberprzestępczości z 2001 roku24 ideę stworzenia Cybercrime Intelligence 
Network (CIN), która ma być elementem współpracy sektorów publicznego i 
prywatnego przy zwalczaniu cyberprzestępczości. Komisja Europejska sugeruje 
sfinansowanie tego projektu w latach 2007-2013 z funduszu AGIS i przy wsparciu 
z innych funduszy badawczych. Komisja zobowiązała się także przedstawić w 
2006 roku Komunikat dotyczący kradzieży tożsamości, poprawienia ochrony 
infrastruktury krytycznej i zwalczania pornografii dziecięcej w Internecie jako 
fragmentu weryfikacji i aktualizacji polityki prowadzonej wobec 
cyberprzestępczości.

Przedstawione powyżej, wybrane regulacje prawne można uzupełnić o 
australijski Spam Act z 2003 roku, brytyjskie Privacy and Electronic

22 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w 
sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego, w ramach iynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym)
23 Dok. 9997/05 CRIMORG 54 z 10.06.2005, wraz z załącznikiem COM(2005)232
24 Dok. COM(2000)890 z 26.1.2001
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Communications Régulations również z 2003 roku, francuskie Loi pour la 
confiance dans l’économie numérique z 2004 roku25 i szereg innych.

Spam komercyjny w Polsce regulowany jest Ustawą o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną26. Ustawa jest odzwierciedleniem wspomnianych wcześniej 
Dyrektyw UE. W art. 10 ustawy zakazane jest przesyłanie niezamówionej 
informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Informację 
handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na 
otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu 
identyfikujący go adres elektroniczny. Istotne jest, że zgoda ta nie może być 
domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści oraz, że może być 
odwołana w każdym czasie (art.4). Art. 24 sankcjonuje przesyłanie za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej karą 
grzywny. Ściganie tego wykroczenia następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Warto pamiętać, że wskazane działanie może stanowić czyn nieuczciwej 
konkurencji w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji27. Art. 16.1. ustawy o nieuczciwej konkurencji definiuje, że czynem 
nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca 
godności człowieka,
2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego 
decyzję co do nabycia towaru lub usługi,
3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, 
wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;
4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia 
wrażenie neutralnej informacji,
5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności 
przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie 
na koszt 
klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków 
przekazu
informacji.

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny28 w art. 6

25 Więcej informacji o prawie antyspamowym w państwach europejskich można znaleźć na 
www.spamlaw.com
26 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. nr 144, 
poz. 1204
27 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. nr 47, 
poz. 211
28 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. nr 22, poz. 
271
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mówi, że posłużenie się pocztą elektroniczną w celu złożenia propozycji zawarcia 
umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych29 przetwarzanie danych 
osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi 
na to zgodę (art. 23.1.1). Odbiorca spamu wykorzystującego dane osobowe ma 
prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o administratorze zbioru, z którego 
dane pochodzą oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Do problematyki oferowania towarów i usług w sieci teleinformatycznej, 
czyli witryn WWW oraz e-maili, odnosi się także Ustawa o swobodzie działalności 
gospodarczej30, która nakazuje ujawnianie firmy, siedziby i adresu oraz numeru 
identyfikacji podatkowej oferenta.

Niezależnie od powyższych przepisów, spam jest naruszeniem prywatności 
odbiorców e-maili i jako takie podlega regulacjom kodeksu cywilnego.

W polskim kodeksie karnym chronionych jest wiele dóbr, które mogą 
zostać zagrożone wykorzystaniem spamu, phishingu, botnetów, malware. 
Chronione jest mienie (także prawa autorskie i znaki towarowe), wiarygodność 
dokumentów, bezpieczeństwo powszechne i bezpieczeństwo państwa. Wśród 
przestępstw związanych z wykorzystaniem komputerów i sieci 
teleinformatycznych można wyróżnić „przestępstwa klasyczne”, których 
popełnienie jest tylko wspomagane użyciem komputera oraz przestępstwa, które 
„zrodziły się” razem z technologią komputerową. Kodeks kamy penalizuje:

• oszustwo i fałszerstwo komputerowe (art. 287§ 1 i art. 270§1),
• oszustwo telekomunikacyjne (art.285),
• „piractwo” programu komputerowego (art. 278§2 i art. 293§1),
• szpiegostwo komputerowe (art. 130§2),
• przestępstwa przeciw ochronie informacji (art. 267, 268, 269, 269a, 

269b), w tym haking, niszczenie danych i systemów,
a także:

• szpiegostwo komputerowe (art. 130§2),
• sprowadzenie powszechnego zagrożenia (art. 165§ 1 pkt.4, 165§2),
• zamach terrorystyczny na statek lub samolot (art. 167§2),
• obrazę uczuć religijnych (art. 196),
• publiczne propagowanie faszyzmu (art. 256),
• szerzenie nienawiści na tle rasowym, etnicznym (art. 262).

Zakazane jest także rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem 
małoletnich, z użyciem przemocy lub zwierząt w Internecie. Również samo 
posiadanie takich treści w systemie komputerowym lub na nośnikach 
komputerowych jest przestępstwem (art. 202).
W kontekście karnym należy zwrócić uwagę, że wykorzystanie spamu, phishingu, 
botnetów, oprogramowania malware bardzo często jest fazą wstępną do dokonania

29 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883 
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności

gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807
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klasycznych przestępstw i za nie można sprawcę pociągnąć do 
odpowiedzialności31.

Pozostawienie rozwiązania problemów związanych z zagrożeniami 
powodowanymi w Internecie przez spam, phishing, botnety, pornografię dziecięcą 
kradzież tożsamości wyłącznie w zakresie zainteresowań służb państwowych, a w 
szczególności organów ścigania jest rozwiązaniem nieefektywnym. Wszystkie 
opracowania dotyczące zwalczania tych zagrożeń zwracają uwagę na podobne 
sposoby i możliwości przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom. Ze względu 
na ich podobieństwo niezbędne jest kompleksowe podejście do, ogólnie 
określonego, zagrożenia bezpieczeństwa Internetu jako platformy komunikacji i 
handlu elektronicznego. Jednym z najważniejszych kierunków działań jest 
rozwijanie partnerstwa sektora publicznego z sektorem prywatnym. Synergia 
takich wspólnych działań jest niezaprzeczalna.

31 Np. twórca kontrolujący i wydzierżawiający botnct w USA jest oskarżany o oszustwo i 
pranie pieniędzy.
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R O Z D Z IA Ł  X IV

INTERNET W DZIAŁANIACH PUBLIC RELATIONS 
- ANALIZA PORÓWNAWCZA 

TRADYCYJNYCH I INTERNETOWYCH NARZĘDZI

Agnieszka SIERPOWSKÀ

Wstęp

Wraz z dynamicznym rozwojem nowych rozwiązań technologicznych oraz 
wspomagających biznes, jak również infrastruktury umożliwiającej swobodniejszy 
dostęp do sieci, działania Public Relations weszły w nową epokę. Dostępnych jest 
coraz więcej narzędzi i sprawdzonych strategii, którymi trzeba się mierzyć z wciąż 
rosnącymi wymaganiami rynku oraz publiczności firmy.

Internetowe narzędzia Public Relations można rozpatrywać w dwojaki 
sposób. Po pierwsze, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, stanowią 
uzupełnienie narzędzi tradycyjnych, po drugie mogą być ich zamiennikiem -  
zazwyczaj zdecydowanie mniej praco- i czasochłonnym oraz, co bardzo istotne, 
pozwalającym na znaczną redukcję kosztów. Oczywiście w działaniach 
ukierunkowanych na poszczególne grupy otoczenia wykorzystywane mogą być te 
same narzędzia, nie mniej jednak, często ich rola oraz sposoby posługiwania się 
mogą być różne.

Cele działań Public Relations

Definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia Public Relations głosi, że 
PR to „planowe, systematyczne i metodyczne zabiegi o zrozumienie, zaufanie i 
pozytywny goodwill w otoczeniu za pomocą celowo zastosowanych procesów 
komunikacyjnych”. W myśl tej definicji PR opiera się na ciągłych działaniach, 
mających na celu stworzenie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między 
organizacją a jej otoczeniem. Jest to tworzenie wizerunku firmy, budowanie 
dobrych stosunków z otoczeniem oraz dążenie do uzyskania pozytywnej oceny 
mediów.

Według Krystyny Wójcik [9] cele PR dzielimy na następujące grupy:
1. Ogólne, kierunkowe, uniwersalne dla wszystkich typów organizacji, 
ponadczasowe; w konkretnych, ale ogólnych programach PR występują jako 
strategiczne, przyjmujące postać zbioru określeń (wypowiedzi) charakteryzujących 
stan osiągnięty po zrealizowaniu programu. Należą do nich między innymi: 
kształtowanie wizerunku oraz opinii, utrzymanie zaufania, uzyskiwanie poparcia 
dla organizacji, niwelowanie różnic pomiędzy stanem faktycznym a oczekiwanym. 
2- Wynikające z nich (adekwatne do nich) cele operacyjne -  pośrednie, służące 
realizacji celów strategicznych, „klucze” do sukcesu w realizacji celu
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strategicznego. Wśród nich wymieć należy dostarczanie rzetelnych informacji, 
prezentowanie stanowiska firmy, śledzenie opinii publicznej, pozyskiwanie 
zrozumienia, zapoznawanie środowiska z działalnością firmy i jej produktami, 
poprawa stosunków z wpływowymi osobami oraz środowiskami opiniotwórczymi, 
dostosowanie działań i polityki firmy do oczekiwań otoczenia.
3. Odnoszące się do celów operacyjnych, subcele, albo lepiej, zadania do 
zrealizowania w poszczególnych grupach docelowych uwzględnionych w danym 
programie PR. Są to konkretnie sformułowane działania, jak np. zaprezentowanie 
się jako dobrze zorganizowanej całości, zwrócenie uwagi otoczenia na fakt 
istnienia firmy, na jej produkty, politykę, dbanie o swoich pracowników, poprawa 
współpracy z innymi organizacjami, pozycjonowanie przedsiębiorstwa na rynku 
itd 

Bardzo ważną kwestą w prowadzeniu działań PR-owskich jest zachowanie 
obowiązujących zasad etycznych: prawdy, czyli rzetelności informacyjnej, 
otwartości informacyjnej i otwartości na dialog oraz partnerskiego traktowania 
grup docelowych i otoczenia.

Tradycyjne narzędzia Public Relations

Narzędziami PR (technikami, instrumentami) nazywamy sposoby 
działania, umiejętności pozwalające organizacji na osiągnięcie zamierzonych 
celów, przekształcenie poniesionych nakładów na wyniki oraz na poprawną 
komunikację firmy z otoczeniem.

Organizacja może oddziaływać za pomocą instrumentów w pełni przez nią 
kształtowanych, a wśród nich przede wszystkim: poprzez słowo mówione, 
publikacje własne (np. broszury, prospekty, foldery, informatory, czasopisma 
zakładowe, periodyki, sprawozdania, ogłoszenia prasowe), słowo pisane (np. listy, 
okólniki, tablice ogłoszeń, witryny informacyjne), słowo mówione (np. 
przemówienia, dyskusje, konsultacje, „gorąca linia”), obraz (np. wystawy, pokazy, 
tablice ogłoszeń) oraz imprezy informacyjne (np. zwiedzanie firmy, prezentacje, 
imprezy). Może również oddziaływać za pomocą instrumentów, na których 
ostateczną formę ma ograniczonym wpływ: teksty pisane (komunikaty, artykuły), 
imprezy prasowe, seminaria, imprezy.

Część instrumentów wykorzystywanych jest w celu pielęgnowania 
dobrych stosunków z otoczeniem, np. listy do współwłaścicieli, pracowników i 
reprezentantów otoczenia, listy gratulacyjne, członkostwo w stowarzyszeniach i 
zrzeszeniach, Ważną rolę odgrywają także imprezy kontaktowe, takie jak np. 
święta zakładowe, „dni otwarte”, podróże do miejsc związanych z organizacją 
przyjęcia dla prasy, organizacja konkursów, itp.

Obok powszechnie stosowanych narzędzi, na szczególną uwagę zasługują 
również instrumenty wspomagające: sponsoring, darowizny, patronaty, udział w 
akcjach charytatywnych, udostępnianie własnych urządzeń bądź pomieszczeń 
firmowych, świadczenia dla dziennikarzy, finansowanie imprez, uczestnictwo w
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inwestycjach użyteczności publicznych, fundowanie stypendiów, tworzenie 
klubów, motywowanie pracowników firmy do prac społecznych.

Obszary działań Public Relations w Internecie

Public Relations jest to zbiór działań „zapewniających przedsiębiorstwu 
systematyczne komunikowanie się z otoczeniem”[2] oraz „zmierzające do 
kształtowania pożądanych postaw opinii publicznej poprzez politykę rozgłosu i 
wysoką reputację”[5]. Działania te dotyczą przede wszystkim kształtowania 
wizerunku firmy, współpracy z dziennikarzami, komunikowania się z władzami i 
inwestorami oraz wewnętrznego PR, czyli komunikacji z pracownikami.

Wraz z rozwojem technologii oraz infrastruktury, pozwalających na coraz 
swobodniejszy dostęp do sieci, a tym samym z dynamicznie zwiększającą się 
liczbą użytkowników Internetu, działania Public Relations weszły w nową epokę. 
Nie tylko zyskały na czasie i oszczędnościach, ale również na trafniejszym i 
precyzyjniejszym wykorzystaniu dostępnych instrumentów do osiągania 
postawionych celów. Ważne przy tym jest również zastosowanie odpowiednich 
technik promocji oraz kontroli, do której przede wszystkim należy analiza statystyk 
oraz monitoring.

Obecnie najważniejszym i najczęściej używanym przez wszystkich 
użytkowników sieci narzędziem jest poczta elektroniczna, czyli e-mail. Oblicza się, 
że rocznie zostaje wysłanych blisko 350 miliardów komercyjnych wiadomości. Ich 
niepodważalne walory docenia przede wszystkim świat biznesu, zwłaszcza za 
szybkość dwustronnej komunikacji oraz obiegu informacji i dokumentów.

Coraz częściej stosowaną formą PR w Internecie jest tworzenie 
macierzystej strony organizacji, pozwalającej na stworzenie wirtualnej 
społeczności, biorącej aktywny udział w procesie jej ewolucji. Jest właściwie 
nieodzownym elementem zaistnienia firmy w sieci, jak również warunkiem jej 
sukcesu na rynku. Dzięki stronie możliwa jest komunikacja firmy z otoczeniem, 
przekazywanie informacji, prezentacja produktów i oferowanych usług, budowanie 
oraz wzmacnianie tożsamości marki, sprzedaż on-line, i wiele innych zadań. 
Organizacje zatrudniające dużą liczbę pracowników korzystają również z 
Intranetu, czyli sieci wewnętrznej, zapewniającej bezpośrednią komunikację 
pomiędzy poszczególnymi stanowiskami oraz swobodny przepływ informacji i 
dokumentów.

Oprócz informacji przekazywanych „publiczności” poprzez strony WWW 
wiele firm korzysta również z internetowego biura prasowego (press room), 
umożliwiającego współpracę z każdego rodzaju mediami. Umieszcza się na nich 
między innymi liczne publikacje, informacje prasowe oraz zdjęcia i materiały 
audio-video (press release). Dużą rolę odgrywają również biuletyny elektroniczne 
rozsyłane do wszystkich zainteresowanych osób, znajdujących się w bazie danych 
firmy.

Do zakresu działań PR należy również tworzenie narzędzi interakcji, 
polegającej na umożliwieniu Internautom współtworzenia strony, uczestniczenia w
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forum, czacie i listach dyskusyjnych, zamieszczaniu elementów rozrywkowych, 
jak np. gry interaktywne i kartki z życzeniami. Szczególne znaczenie ma również 
wykorzystanie sieci, jako wsparcie dla marketingu, reklamy i promocji.

Analiza porównawcza narzędzi PR

Liczne cele, strategie oraz techniki dziedziny, jaką jest Public Relations, 
pozwalają na przyjrzenie się różnym jej aspektom oraz na analizę poszczególnych 
narzędzi. Dzięki gwałtownemu rozwojowi Internetu i coraz dynamiczniej 
zwiększającej się liczbie jego użytkowników coraz większe znaczenie ma 
umiejętne ich wykorzystywanie. Okazuje się bowiem, że te same zadania można 
wykonać dużo szybciej, oszczędniej oraz bez większego wysiłku.

Za kluczowy termin nazwy Public Relations należy uznać „publiczność”, a 
raczej „publiczności” firmy, stanowiące otoczenie, z którym musi się ona 
komunikować i na który powinna wywierać wpływ, by osiągać swoje cele. Bardzo 
ważne wydaje się w tym miejscu podkreślenie faktu, iż istnieją trzy etapy 
formowania się publiczności [3], a mianowicie publiczność utajniona, świadoma 
oraz aktywna. Wiedza ta pomaga na planowaniu odpowiednich strategii dla każdej 
grupy, a tym samym stosowaniu właściwych sposobów działania oraz 
odpowiednich narzędzi.

W najszerszym ujęciu, otoczenie możemy podzielić na następujące grupy: 
•Z Pracownicy -  internai relations 
•S Media -  media relations
■Z Klienci/konsumenci -  clients/customers relations 
■Z Społeczeństwo -  society relations 
S  Inwestorzy i akcjonariusze -  investors relations 
S  Rząd -  govemment relations 
Z Konkurencja -  competitors relations

Internai relations (firma -  pracownicy)

W myśl starego branżowego porzekadła “Public Relations begin at home” 
(z jęz. ang. Public Relations zaczyna się w domu), firmy w coraz większym stopniu 
zwracają uwagę na komunikację wewnętrzną oraz stosunki z personelem, o którym 
mówi się nawet, jako o najlepszym medium perswazyjnym. Łatwo bowiem 
zauważyć drogę rozchodzenia się informacji o firmie od każdego z jej 
pracowników.

Zadaniem działu Public Relations w stosunkach z pracownikami nie jest, 
jak to się powszechnie uważa, komunikacja dotycząca służbowych obowiązków, 
lecz informowanie np. o polityce firmy, jej celach, strategiach, stosunku do 
poszczególnych grup otoczenia, jak również konsolidacja całego personelu. Dużą 
uwagę przywiązuje się do zwiększania zaufania personelu do kierownictwa, 
lojalności, odpowiedzialności i pracy zespołowej. PR pełni niejako funkcje 
edukacyjne oraz poprawiające morale w przedsiębiorstwie.

218



Tablica 1. Analiza porównawcza narzędzi wykorzystywanych w internal relations.
Narzędzia tradycyjne | Narzędzia internetowe | Plusy i minusy
Badania postaw pracowników
Audvt. wywiady, ankiety - dzięki 
którym poznajemy opinie 
pracowników oraz kierownictwa 
dotyczące osiąganych celów, 
współpracy, zadowolenia, itd.

Formularz ankietowy - rozsyłany 
pocztą elektroniczną bądź 
umieszczony w Intranecie.

Obie formy ankietowania wydają 
się być podobne, z tą różnicą, że 
wyniki z Internetu gromadzone są 
automatycznie. Ankieta papierowa 
jest bardziej anonimowa.

Przepływ dokumentów i informacji, szkolenia
Archiwum danych - Dokumenty 
oraz wszelkie niezbędne do pracy 
materiały trzymane są w jednym 
wspólnym archiwum, tak by 
każdy pracownik mial do nich 
dostęp

Intranet fsieć wewnelrznał - 
ważne, by uwzględniał następujące 
czynniki: kulturę organizacji, cele 
oraz swobodny ich rozwój, 
rzetelność informacji, powiązania 
ze światem zewnętrznym oraz 
udział kierownictwa.

Dzięki zastosowaniu wewnętrznej 
sieci pracownicy majądostęp do 
potrzebnych im informacji bez 
konieczności wstawania od biurka 
i tracenia czasu na przeszukiwanie 
stosu materiałów i dokumentów.

Szkolenia - w firmie hadź 
wyjazdowe. Często o charakterze 
informacyjnym bądź 
integracyjnym.

Szkolenia on-linc - Pozwalaia. by 
pracownik siedząc przy własnym 
biurku zdobywał potrzebną mu 
wiedzę. Ważne, że pozwala na 
indywidualne dostosowanie 
programu do każdego pracownika.

Największą zaletą szkolenia 
bezpośredniego jest kontakt ze 
szkolącym oraz dostosowywanie 
szkolenia do potrzeb szkolonych, 
natomiast szkolenia on-line - 
szybkość oraz możliwość 
personalizacji.

Komunikacja bezpośrednia
Telefon, noczta głosowa, również 
zastosowanie wewnętrznej linii, 
niewymagającej dodatkowych 
opłat
Gorąca linia.
Umożliwiająca pracownikom 
szybki kontakt z kierownictwem 
Infolinia
Z automatycznymi 
odpowiedziami na pytania

Poczta elektroniczna fe-mail). 
czyli poczta przesyłana pomiędzy 
komputerami 
Cyfrowa Doczta etosowa, 
umożliwiająca, analogicznie do 
tradycyjnej poczty głosowej, 
pozostawianie wiadomości 
Video-konferencje. umożliwiające 
przeprowadzanie zebrań czy narad 
z wieloma pracownikami, 
znajdującymi się w różnych 
oddziałach firmy na całym święcie

Komunikacja on-line dociera 
bezpośrednio na biurko, przez co 
zwiększona zostaje szansa jej 
odbioru. Można również zażądać 
powiadomienia o odbiorze 
poczty. W pilnych sprawach 
najlepszy wydaje się być telefon. 
Korzystanie z video-konferencji 
umożliwia ograniczenie kosztów 
oraz pozwala „być” jednocześnie 
w wielu miejscach na świecie, co 
w dobie globalizacji wydaje się 
być nieodzownym narzędziem 
pracy.

Komunikacja pośrednia
Publikacje drukowane, biuletyny Biuletyn elektroniczny - Komunikacja oraz przesyłanie 

informacji drogą elektronicznąjest 
przede wszystkim ekonomiczne. 
Pozwala zaoszczędzić wiele czasu 
przy znikomych nakładach 
finansowych oraz kontrolować 
informacje wydostające się na 
zewnątrz organizacji. Zaletą 
tradycyjnie drukowanych 
materiałów jest możliwość 
przekazywania ich na zewnątrz, 
dzięki czemu, bez dodatkowych 
kosztów, zwiększana jest 
znajomość firmy wśród 
społeczności lokalnej.

Umożliwiają dwustronną 
komunikację, wyrażają zarówno 
filozofię i politykę firmy, 
życzenia kierownictwa oraz 
Pytania, sugestie i obawy 
Pracowników.
Sprawozdania ro czn e  -  m ogą 
zawierać np. list od prezesa, 
raport finansowy, opis firmy, jej 
politykę, roczne podsumowania, 
portfolio pracowników
Listy pisem ne - zazw yczaj z
gratulacjami, kondolencjami bądź 
informacyjne

Elektroniczna gazeta przesyłana 
regularnie do wszystkich 
pracowników 
E-maile na żadanie - 
Automatycznie przesyłane do 
pracowników, którzy zgłosili chęć 
subskrypcji. Zwykle zawierają 
najświeższe informacje o firmie, 
raporty, opisy i wyniki badań, itd.

Spotkania pracowników, mające 
zarówno charakter formalny, jak i 
nieformalny, służące poprawie 
komunikacji wewnętrznej oraz 
Polepszaniu stosunków między 

pracownikami i kierownictwem.

Interaktywne forum 
Pozwalające na bezpośrednie 
przekazywanie sugestii oraz 
zadawanie pytań 
Gruov dyskusyjne 
Na których poruszane są nie tylko

Spotkania pracowników mają 
bardzo duże znaczenie w 
prawidłowym funkcjonowaniu 
firmy. Powinni czuć się 
potrzebni, szanowani oraz móc w 
każdej sytuacji wyrażać swoje
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Zwykle na zasadzie dyskusji bądź 
narady.
Otwarta eodzina - określony czas. 
w którym kierownictwo

ważne dla firmy tematy, ale 
również kwestie, które dla 
pracowników stanowią pewne 
niejasności.

opinie i poglądy. Ponieważ 
spotkania takie odbywają się 
dość rzadko, dodatkowym 
narzędziem powinno stać się

przyjmuje pracowników.
Plotki - Bardzo trudne do 
opanowania i zdementowania. W  
pewnych przypadkach, będąc pod 
pełną kontrolą działu PR mogą 
być bardzo pomocne.

forum, na którym każdy, w 
sposób jawny bądź anonimowy, 
może się wypowiedzieć. Fatalne 
w skutkach i bardzo trudne do 
zwalczenia sąplotki, ponieważ 
szybko się rozchodzą, a każda 
kolejna osoba w pewnym stopniu 
je zniekształca.

Przepływ informacji
Tablica oałoszeń - używana 
zarówno w celach 
informacyjnych, jak i 
edukacyjnych, np. w celu 
zwiększania wydajności pracy i 
zmniejszenia ilości wypadków. 
Znaleźć można na niej wycinki 
prasowe, informacje o 
jubileuszach, wydarzeniach, 
imprezach, itd.
Radiowęzeł i TV  zakładowa, 
informujące o sprawach firmy i 
pełniące funkcje rozrywkowe 
Plakaty, ulotki - zwykle 
dotyczące aktualnych informacji 
oraz zaproszeń 
Informator - dla nowych 
pracowników, opisujący 
strukturę firmy, procedury, 
zwyczaje, podział obowiązków 
Przekazy audiowizualne - filmy 
oraz ilustracje przedstawiające 
firmę, produkty oraz 
pracowników. Często w postaci 
materiału instruktażowego bądź 
wywiadu.

Intranet - wewnętrzna sieć 
komputerowa, w której 
pracownicy mogą znaleźć 
najświeższe informacje, jak 
również umieszczać materiały 
związane z firmą oraz ich 
codziennym życiem, np. galerie 
zdjęć, reportaże. Nieograniczona 
ilość miejsca zapewnia 
udostępnienie wszelkich 
dokumentów.
Strona WWW - Prowadzona w 
sposób interaktywny pozwala na 
przekaz zwrotny, nie wymaga 
dodatkowych umiejętności, oferuje 
możliwość personalizacji 
przekazów.

Jedną z ważniejszych kwestii 
komunikacji wewnętrznej w każdej 
organizacji jest przepływ 
informacji. Dotychczas, zwłaszcza 
w dużych przedsiębiorstwach czy 
fabrykach, pracownicy korzystali z 
tablic oraz radiowęzła, które to 
wydają się być najefektywniejszą 
formąprzekazywania wiadomości. 
Zwłaszcza uwzględniając fakt, że 
nie wszyscy pracownicy mają 
dostęp do komputera. Pracownicy 
administracyjni oraz korzystający z 
komputerów zdecydowanie 
bardziej cenią sobie Intranet, w 
którym można znaleźć wszelkie, 
potrzebne bardziej lub mniej, 
informacje. Informator również 
może być w tradycyjnej wersji 
drukowanej bądź on-line. Opcja 
pierwsza wydaje się być bardziej 
odpowiednia, gdyż nowy 
pracownik może go zabrać do 
domu i tam spokojnie 
przeanalizować.

Komunikacia wyższego szczebla
Konferencje i narady, w których 
uczestniczą pracownicy firmy.

Video-konferencie - dzięki sieci 
możliwe jest jednoczesne 
komunikowanie się z wieloma 
osobami na całym świecie

Video-konferencje często są 
jedyną możliwością, by mogło 
dojść do spotkania. Bardzo ważny 
jest natomiast kontakt osobisty.

Pracownicy i ich rodziny
Konkursy- no. na naibardziei 
efektywnych pracowników. 
Drzwi otwarte, w czasie których 
pracownicy waz ze swoimi 
rodzinami mogą zwiedzać firmę, 
często związane z jubileuszem 
firmy, ważnym wydarzeniem i 
połączone z wręczaniem nagród, 
czy upominków, 
imorezy - kulturalne, sportowe, 
rozrywkowe, turystyczne dla 
pracowników i ich rodzin. 
Najlepszym w firmie mogą być 
przyznawane np. wycieczki, 
bilety na przedstawienia, itp.

Konkursy on-line. moea 
dotyczyć zarówno pracy 
zawodowej, jak i zainteresowań 
pracowników.
Witryna W W W  - sDecialnie 
wydzielona część Intranetu, do 
której dostęp mają wszyscy 
użytkownicy Internetu, zwykle 
poświęcona osiągnięciom firmy i 
jej pracowników, 
przedstawiająca firmę oraz 
liczne linki do materiałów 
prasowych, w których firma jest 
chwalona. Często organizowane 
są na niej zabawy i konkursy 
oraz dołączane gadżety, np.

Warto zadbać, by ogłaszając 
konkurs dla pracowników, 
uwzględniono dostęp do 
informacji o tym konkursie. 
Bardzo ważne jest również 
poczucie „wspólnoty” 
wszystkich pracowników i ich 
rodzin, jak również podkreślanie 
ważnych osiągnięć, wydarzeń 
oraz specjalnych zasług 
pracowników, zwłaszcza na 
forum publicznym. Oczywiście 
informacje powinny być 
przedstawione również na strome 
W W W  firmy, poprzez którą 
pracownicy będą moeli się ___

220



tapeta bądź wygaszacz ekranu z chwalić również swoim 
logo firmy. znajomym, i dzięki czemu

   ________________________________ wzrasta morale pracowników.

Źródło: opracowanie własne

Media relations (firma -  media)

Wszelkie firmy, bez względu na to, czy należą do małych, średnich, 
prywatnych, państwowych, nastawionych na zyski czy też non-profit, w sposób 
bezpośredni bądź pośredni prowadzą działania ukierunkowane na media. Ogólnie 
bowiem wiadomo, iż wszelkie informacje upowszechniane przez media są 
zdecydowanie bardziej wiarygodne dla przeciętnego czytelnika, natomiast 
przeczytane ze źródeł bezpośrednich rzucają cień podejrzenia, że są stronnicze, nie 
przedstawiają wszystkich faktów i zostały „upiększone”.

Oczywiście, w zależności od tego czy jest to telewizja, radio, prasa czy 
Internet, oprócz tradycyjnych metod działania wymagane są specjalne techniki oraz 
narzędzia. I tak na przykład dla telewizji dodatkowo przygotowuje się materiały 
filmowe, Internet wymaga szybkich konkretnych informacji, a prasa zdjęć w 
bardzo wysokiej rozdzielczości. Pamiętając o tym wszystkim i działając zgodnie z 
pewnymi normami PR-owcy ułatwić mogą pracę nie tylko sobie, ale również 
dziennikarzom i grafikom składającym materiał.

Należy przy tym zachować szczególną ostrożność i dbałość, by wszelkie 
kontakty z dziennikarzami oparte były o trzy podstawowe zasady: wiarygodności, 
otwartości i kompletności informacji, jak również by były zgodne z 
obowiązującymi w danym kraju normami moralnymi i kulturowymi.

Tablica 2. Analiza porównawcza narzędzi wykorzystywanych w media relations.
Narzędzia tradycyjne
.Komunikacją bezpośrednia

| Narzędzia internetowe Plusy i minusy

Iglefon / Fav - bardzo skuteczne 
narzędzie. Jednak faksy coraz 
częściej zastępowane są 
korespondencją elektroniczną 
Odpowiedzi na pytania mediów 
Zwykle w formie pisemnej bądź 
telefonicznej.
łźywiady - z ważnymi osobami w 
firrnie, specjalistami, często z 
rzecznikiem prasowym bądź 
pracownikiem PR, na żywo bądź 
do późniejszej emisji 
Konferencje piucnwp 
organizowane przy okazji 
"prowadzenia nowego produktu, 
ważnego wydarzenia, nowego 
szefa, w sytuacjach szczególnie 
ważnych dla firmy, również w 
sytuacjach kryzysowych. Mogą 
być zarówno w wynajętych 
Pomieszczeniach bądź w sali 

.konferencyjnej firmy, prowadzone

E-mailing. pozwalający na 
bezpośrednie kontakty pomiędzy 
dziennikarzem a odpowiednią 
osobą w firmie. Mające charakter 
zarówno służbowy, jak i mniej 
formalny. Pozwalają ograniczyć 
koszty oraz czas związany z 
przeprowadzaniem rozmów 
telefonicznych bądź przesyłaniem 
faksów.
SMS - Pomimo, że przesyłanie 
SMSów, czyli krótkich wiadomości 
tekstowych, odbywa się pomiędzy 
telefonami komórkowymi i 
praktycznie nie należy do narzędzi 
internetowych, jednak ze względu 
na ich specyficzny charakter oraz 
szybkość docierania do adresata 
umieszczam je w tej części. 
Telekonferencia - dzięki 
zastosowaniu najnowszych 
technologii możliwe jest wirtualne

PR-owiec musi pamiętać o kilku 
ważnych zasadach: reporterzy 
nigdy nie przestają być 
reporterami i nie należy mierzyć 
ich jedną miarką ani próbować 
„kupić”. Należy ich traktować w 
sposób profesjonalny, być 
wiarygodnym źródłem, 
mówiącym jedynie prawdę. 
Należy dbać o dobre stosunki, 
gdyż jako „przyjaciele” firmy w 
sytuacji kiyzysowej mogą, 
zamiast napisać źle, nie napisać 
wcale. Ważne jest również 
ustalenie z każdym dziennikarzem 
odpowiadającej mu formy 
komunikacji. Coraz częściej 
rozmowy telefoniczne i faksy 
zastępowane są korespondencją 
elektroniczną, która nic tylko jest 
bardziej opłacalna pod względem 
czasowym i finansowym, ale w
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przez jednostkę PR bądź wynajętą 
agencję
Drzwi otwarte - Dla dziennikarzy, 
w czasie których, mogą zwiedzać 
firmę, fabrykę, itp.
Odwiedziny w redakcii. 
pozwalające utrzymać stosunki na 
przyjacielskiej stopie

spotkanie ludzi znajdujących się w 
różnych miejscach, którzy 
swobodnie mogą ze sobą 
rozmawiać. Pozwala zaoszczędzić 
czas oraz w znacznym stopniu 
zredukować koszty.

każdym momencie można do niej 
wrócić. Najważniejszym 
narzędziem są konferencje i 
telekonferencje, w których w dość 
krótkim czasie bierze udział wielu 
dziennikarzy, mogących swoje 
pytania kierować bezpośrednio do 
odpowiednich osób.

Przepływ informacji
Komunikat prasowy - zwykle 
krótka informacja, która jak 
najszybciej powinna dotrzeć do 
redakcji i dziennikarzy 
Materiały Drasowe - szerokie 
opracowania dotyczące 
najnowszych produktów, 
technologii bądź szczególnych 
wydarzeń, mogą zawierać teksty, 
ilustracje, zdjęcia, wywiady, 
cytaty, życiorysy, biogramy 
VNR iVideo News Releases) 
Informacje przeznaczone 
wyłącznie do wykorzystania przez 
TV. Zwykle bardzo kosztowne 
Teksty eotowe do oublikacii - 
krótkie komunikaty, przedruki, 
oficjalne stanowiska 
Materiały informacyjne, 
zawierające informacje bieżące, 
dotyczące faktów bądź użytkowe, 
opracowania naukowe, badania, 
podsumowania
Aaencie informacyine. w których 
firmy mogą zamieszczać 
informacje prasowe (serwisy 
ogólnodostępne, finansowe i 
płatne)

Korooracvina strona WWW. na 
której zamieszczane są informacje 
ogólnie dostępne, szczegółowe 
opisy produktów i usług, 
najnowsze promocje, ceny, 
aktualności.
Internetowe biuro Drasowe fDress 
room) - wydzielony badż specjalnie 
stworzony serwis, do którego 
dostęp mają zarejestrowani 
dziennikarze, na którym znajdują 
się np. informacje prasowe, 
komunikaty, niezbędne ilustracje i 
filmy, materiały historyczne, 
archiwum, itp.
Newsletter/ i cyfrowe VNR - 
systematycznie przesyłane 
informacje w postaci nagłówków z 
odsyłaczem do miejsca, gdzie 
znajduje się dany materiał, gotowej 
gazety bądź cyfrowego materiału 
audio lub video 
Redakcje prasowe - w których 
firmy z tej samej branży 
zamieszczają informacje prasowe. 
W polskim Internecie można 
znaleźć serwisy, w których 
zamieszczane są wszelkie 
informacje, jak również strony 
czysto branżowe f 1 Oj.

Zadaniem biura prasowego jest 
przekazywanie mediom 
informacji. Internet stanowi 
najszybszą, niewątpliwie 
najtańszą oraz nieograniczoną 
formę udostępniania materiałów 
niezbędnych dziennikarzowi do 
pracy. Bezsprzecznie jego walory 
przewyższają tradycyjne 
narzędzia, zwłaszcza, że jest w 
nim miejsce na mniej ważne 
informacje, które dziennikarze, w 
przypadku braku materiału mogą 
wykorzystać. Internet jest bardzo 
cennym narzędziem zwłaszcza w 
przypadku sytuacji kryzysowej, 
gdyż dziennikarze nie przekazują 
dalej usłyszanych plotek, lecz 
korzystają z materiału 
źródłowego. Materiały prasowe 
powinny być przygotowane w 
różnej formie, np. szczegółowego 
opisu, formy skróconej czy też 
notki gotowej do wykorzystania. 
Często bowiem liczy się czas, a 
dziennikarze nie mają możliwości 
przygotowania specjalnego 
materiału.

Imprezy
Targi branżowe. Dodczas których 
dziennikarze mają możliwnść 
zapoznania się z najnowszą ofertą, 
mogą zadawać pytania oraz 
przeprowadzać wywiady 
Przviecia nrasowe - często Drzv 
okazji wprowadzenia nowych 
produktów i usług, ważnych dla 
firmy wydarzeń, osiągnięć, 
otwarcia nowego budynku, 
fabryki
Prezentacje i Testy, często 
połączone z podróżami, 
pokazami, itd.
Briefingi - spotkania 
podsumowujące najważniejsze 
kwestie.

X

Istotnym, a za razem kosztownym 
elementem działań PR jest 
organizacja różnego typu imprez. 
Oczywiście ich charakter ściśle 
wiąże się z obecnością i 
bezpośrednim kontaktem. Nie 
można więc mówić o 
internetowych narzędziach 
zastępczych, a jedynie o ich 
pomocniczej funkcji, do których 
należą przesyłanie zaproszeń, 
przekazywanie materiałów 
dotyczących spotkania, informacji 
niezbędnych do aktywnego 
uczestniczenia w spotkaniu, itd.

Działania dodatkowe ____
Monitoring mediów - Prowadzony 
we własnym zakresie bądź 
poprzez wynajętą agencję

Monitoring internetowy, czyli 
monitorowanie wszystkich stron, 
nie tylko mediów internetowych,

Bardzo znaczące jest badanie 
efektywności działań działu PR> 
gdyż nie tylko przedkłada się oną_
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Kartoteka - dziennikarzy, 
redakcji, domów mediowych, 
partnerów, specjalistów...
Pian awaryjny, czyli spis działań i 
osób odpowiedzialnych za 
przeprowadzenie odpowiednich 
akcji w sytuacjach kryzysowych 
Artykuły sponsorowane, będące 
pewnego rodzaju reklamą 
Świadczenia wsnomagaiace - 
nieodpłatne udostępnianie 
redakcjom produktów do 
przeprowadzania testów

na których pojawiają się informacje 
o firmie. Monitorując media On
line w prosty i tani sposób można 
zbadać skuteczność prowadzonych 
działań PR oraz ilość i sposób 
udostępnianych materiałów 
Kartoteka - poprzez prowadzenie 
serwisów wyłącznie dla 
zarejestrowanych Internautów 
automatycznie tworzona jest baza 
danych o dziennikarzach, ich 
preferencjach oraz sposobie 
wykorzystywania przez nich 
materiałów

na znajomość marki, ale również 
bezpośrednio na sprzedaż 
produktów i usług. Jednym z 
wykładników jest ilość oraz 
charakter materiałów ukazujących 
się w mediach. Istotne wydaje się 
przy tym prowadzenie kartoteki, 
bez której żadna jednostka PR nie 
mogłaby prawidłowo 
funkcjonować. Ważną rolę spełnia 
internetowy press room, dzięki 
któremu pozyskiwane są aktualne 
dane o dziennikarzach.

Źródło: opracowanie własne

Clients/customers relations (firma -  klient/konsument)

Głównym celem oddziaływania działu Public Relations na konsumentów 
(nabywców towarów) i klientów (nabywców usług) jest wzbudzanie oraz 
utrzymanie zaufania do firmy, jej produktów i usług, kreowanie wizerunku, jak 
również poznawanie ich potrzeb i preferencji.

Informacje przekazywane konsumentom, głównie w celu zachęcenia do 
większej lojalności oraz przywiązania do marki i produktów, dotyczą między 
innymi wiadomości o firmie, jej produktach, dodatkowych świadczeniach i 
usługach na rzecz konsumentów, technologiach, postępach, badaniach, stosunkach 
z otoczeniem, stanowisku dotyczącym ważnych problemów, wydarzeń, itd. W 
przypadku klientów chodzi również o przyciągnięcie nowych nabywców, którzy 
często kierują się emocjami i chęcią wyróżnienia się w swoim środowisku.

Tablica 3. Analiza porównawcza narzędzi wykorzystywanych w clients/customers 
relations.
- narzędzia tradycyjne Narzędzia internetowe Plusy i minusy
Radania
Uadania ankietowe. wywiady 
asobiste. telefoniczne rzecto
bardzo kosztowne i długotrwale, 
na rezultaty trzeba długo czekać. 
Najczęściej ich przeprowadzenie 
zleca się specjalizującej się w tym 
zakresie zewnętrznej firmie.

Formularz internetowy - Dowinien 
być zrozumiały i krótki, by 
Internauta nie zaprzestał 
wypełniania go w trakcie, zwykle 
anonimowy
Ankieta Drzesłana e-mailem - 
bardziej osobista, odpowiedzi 
zazwyczaj na otwarte pytania 
przesyłane są e-mailem i 
gromadzone w specjalnej bazie

Ankieta internetowa jest mniej 
wiarygodna, gdyż obejmuje 
jedynie osoby, które weszły na 
serwis internetowy firmy. Za jej 
wypełnienie można otrzymać np. 
bezpłatny newsletter, itp.
Ankieta tradycyjna jest natomiast 
dużo droższa, a na wyniki trzeba 
czekać aż do końca badań.

Jjzekazywanie informacji
Ii£i§oi>jsma dla klientów -
drukowane, w których 
zamieszcza się zarówno 
informacje o firmie, nowych 
produktach, jak i ciekawe 
wydarzenia, specjalne 
osiągnięcia, biografie i dokonania 
wybitnych pracowników, 

_wyw-iady, wyniki hadań,

Macierzysta strona WWW. na 
której, każdy zainteresowany może 
znaleźć szukane informacje, jak 
również dowiedzieć się wielu 
interesujących informacji na temat 
danej firmy, dostępna 24 godziny 
na dobę 7 dni w tygodniu dla 
nieograniczonej liczby klientów, 
Biuletyny informacyine on-line.

Prowadzenie obszernego serwisu 
WWW umożliwia nie tylko 
przekazywanie informacji oraz 
pozyskiwanie nowych klientów, 
ale również monitorowanie 
odwiedzin, ustalenie preferencji 
oraz badanie stopnia dotarcia 
przekazów do grup docelowych. 
Dodatkowym atutem jest łatwość
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statystyki, itd.
Biuletvnv informacyjne. broszury 
o nowych produktach, usługach, 
promocjach; drukowane, 
przesyłane tradycyjną pocztą 
bądź dostępne w punktach 
sprzedaży towarów i usług. 
Wystariienia publiczne, często 
przy okazji sponsorowania 
jakiegoś wydarzenia, udziału w 
wykładach, seminariach, itd. 
RaDorty finansowe - dostetme na 
specjalne życzenie klienta

dostępne po wejściu na stronę. 
Zazwyczaj regularnie uaktualniane 
Newslettery. e-zinv - reeulamie 
przesyłane e-maile informacyjne, 
niezbędna wcześniejsza 
subskrypcja poprzez stronę WWW  
Raporty finansowe - dosteone dla 
zainteresowanych osób natychmiast 
Autoresoondery. czyli poczta 
elektroniczna na żądanie, 
polegająca na automatycznym 
odpowiadaniu serwerów na daną 
komendę, bardzo przydatne np. 
przy rozsyłaniu biuletynów czy 
cenników

przeprowadzania ankiet. Warto 
przy tym zauważyć, że istotne 
znaczenie ma pozycjonowanie 
marki w wyszukiwarkach i 
serwisach. Dużym plusem są 
strony tworzone przez fanów i 
zwolenników firmy, natomiast 
wiele szkody przynoszą 
antystrony tworzone przez 
„życzliwych”, często byłych 
niezadowolonych pracowników 
bądź nieuczciwą konkurencję. 
Ciekawym narzędziem są 
regularnie ukazujące się 
czasopisma i biuletyny, 
przekazywane z rąk do rąk..

Korespondencja
Listy okolicznościowe - 
jubileuszowe, okolicznościowe 
Listy do przyszłych klientów, no. 
przyszłych matek, osób które 
kończą jedną szkołę i szukają 
następnej

Poczta elektroniczna fe-mailł - 
zwykle pomiędzy klientami a 
biurem obsługi klienta 
FAO fFreauently Asked Ouesfionst 
Zamieszczony na stronie 
internetowej firmy zestaw 
odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania

Nie ma nic ważniejszego dla 
działań PR skierowanych na 
klientów jak ciągła komunikacja, 
dzięki której poznajemy ich 
preferencje i opinie, dzięki której 
klienci czują, że firma się z nimi 
liczy i interesuje.

Imprezy
Dni otwarte, połączone ze 
zwiedzaniem firmy bądź 
promocją nowych produktów. 
Imprezy okolicznościowe, na 
które, w zależności od charakteru, 
zapraszani są wybrani goście. 
Udział w tareach branżowych, 
podczas których, wszyscy klienci 
mają możliwość zapoznania się z 
najnowszą ofertą firmy.

Czat, np. ze znaną osobą, która 
związana jest z firmą (sponsoring), 
może być na macierzystej stronie 
firmy, jednak za względu na 
większą oglądalność raczej 
korzysta się z popularnych portali 
internetowych.

Jedynym narzędziem 
pozwalającym na zorganizowanie, 
i to przy minimalnych kosztach, 
wirtualnego spotkania klientów z 
firmąjest czat. Nie ma on jednak 
tak dużego oddźwięku jak 
imprezy tradycyjne, targi czy 
nawet dni otwarte, które 
przyciągają nie tylko osoby 
zainteresowane firmą, ale również 
ich rodziny oraz znajomych.

Komunikacja dwustronna
Fankluby - nieoficjalne, 
organizowane przez fanów i 
użytkowników produktów oraz 
usług firmy bądź oficjalne, 
zwykle powstałe przy udziale 
firmy i przez nią w części 
sponsorowane
Kontakty w biurze obsłuai klienta 
mające na celu dostosowanie 
produktów i usług do potrzeb 
oraz wymogów klientów i 
konsumentów, jak również troskę 
o dobre stosunki, wizerunek 
firmy oraz zadowolenie obu stron 
Kącik Klienta w czasopismach, w 
których zamieszcza się opinie, 
listy, artykuły czy np. ciekawe 
przepisy
Infolinia, prowadzona przez 
pracownika z działu obsługi 
klienta bądź z automatycznymi 
odpowiedziami na pytania

Listy i crupy dyskusyjne - 
zapewniają komunikację oraz 
ułatwiają dostęp do firmy. Ich 
uczestnicy stanowią doskonałą 
grupę docelową produktów oraz 
przekazów
Forum dvskusvine. na które dosten 
mogą mieć również przypadkowi, 
nie zarejestrowani użytkownicy. 
Poprzez odpowiednie 
moderowanie, mogą być 
doskonałym źródłem pochlebnych 
opinii o firmie
Serwis on-line. prowadzony 24 
h/dobę, umożliwiający 
bezpośrednią komunikację 
pomiędzy dyżurującym 
pracownikiem a klientem 
Personalizacja Internautów, dzięki 
czemu ułatwione jest prowadzenie 
działań PR oraz wspomaganie 
marketingu i sprzedaży 
Współtworzenie stron WWW.

Dwustronna komunikacja ma na 
celu prowadzenie dialogu z 
klientami. Tradycyjnym 
narzędziem, które dotychczas 
spełniało najważniejszą rolę w 
tym zakresie, był dział obsługi 
klienta i Infolinia. Coraz częściej 
jednak klienci sięgają do 
Internetu. Ponadto, narzędzia 
internetowe dają możliwość 
prowadzenia dyskusji nie tylko z 
przedstawicielami firmy, ale 
również z użytkownikami jej 
produktów. Również Fankluby 
przenoszą się do sieci, która dzięki 
dostępności pozwala zrzeszać 
znacznie większą liczbę
użytkowników i zainteresowanych
osób. Ważne jest również, 
zwłaszcza podczas kampanii 
lojalnościowych, aktywne 
współuczestnictwo klientów w 
życiu firmy oraz prowadzonych _
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poprzez aktywne działania 
Internautów, np. przesyłanie 
przepisów.

przez nią akcjach.

Inne działania
Konkursy - znz.wyczai ogłaszane 
w biuletynie firmowym bądź w 
punkcie sprzedaży. Często 
korzysta się też z uprzejmości 
mediów bądź umieszcza płatną 
reklamę. Wiele konkursów 
objętych jest patronatem 
medialnym, w zamian dane media 
mają np. wyłączność na relacje z 
przebiegu konkursu.

Konkursy on-line - przeprowadzane 
w sposób łatwy i tani 
Grv on-line. dzięki którym gracze 
po pewnym czasie wracają na 
stronę, by przechodzić kolejne 
etapy. Często odpowiedzi na 
pytania do gry znajdują się na 
stronie, przez co grający poruszają 
się po niej czytając jej treść.

Oczywiście nic lepiej nie 
przyciąga klientów do firmy jak 
konkursy i zabawa. Póki co, 
konkursy organizowane jedynie 
poprzez internet nie mają tak 
dużego oddźwięku jak ogłaszane 
w mediach, jednak firma nie 
ponosi przy tej okazji 
dodatkowych kosztów.

Źródło: opracowanie własne

Society relations (firma -  społeczeństwo)

Najbliższe zewnętrzne otoczenie firmy stanowi głównie społecznosc 
lokalna, zwana również sąsiedzką. Należy wziąć pod uwagę fakt, że w jej s a 
wchodzą również pracownicy. Ważne, by działania Public Relations skierowane do 
obu tych grup były spójne, a przekazywane informacje nie wykluczały się 
wzajemnie.

Komunikacja ze społecznością sąsiedzką, która stanowi źródło nowyc 
pracowników i której codzienne życie związane jest na różne sposoby z 
organizacją, ma głównie na celu kreowanie dobrego wizerunku oraz zwiększenie 
zaufania i zrozumienia dla polityki firmy oraz jej decyzji.

Tablica 4. Analiza porównawcza narzędzi wykorzystywanych w society relations.

Narzędzia internetowe Plusy i minusy

Udział w akciach władz lokalnych. Poczta elektroniczna (e-mail), Bardzo specyficzne, a zarazem 
delikatne są działania 
skierowane na władze oraz 
znane osobistości społeczności 
lokalnej, bowiem m.in. od nich

mających na celu utrzymywanie 
dobrych stosunków 
Uczestniczenie we władzach 

_ lokalnych, dzięki czemu firma nie

pozwalająca na bezpośrednie 
kontakty pomiędzy firmą a różnymi 
jednostkami administracji lokalnej 
oraz społecznością.
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tylko wie o podejmowanych 
kwestiach, ale może również 
wpływać na podejmowane decyzje 
Osobiste kontakty z ważnymi 
osobami w społeczności lokalnej. 
Mogą być to kontakty zarówno 
przyjacielskie, jak również 
zawodowe. Często spotkania 
odbywają się z wybranymi 
grupami, np. lekarzami, 
nauczycielami, członkami 
stowarzyszeń.

Forum dvskusvine. na którym 
poruszane mogą być sprawy 
dotyczące zarówno firmy, jak i 
problemów społeczności lokalnej

zależy sukces firmy oraz stopień 
łatwości pokonywania 
problemów w sytuacjach 
kryzysowych. Z tego właśnie 
powodu bardzo ważne są 
osobiste znajomości i kontakty, 
które zazwyczaj nie wymagają 
szybkości działań, a jedynie 
starannego przygotowania i 
pielęgnowania, by wzajemne 
relacje utrzymywane były na 
odpowiednim poziomie.

Działania
Propagowanie pracowników wśród 
SDołeczności lokalnei. czyli 
informowanie społeczność lokalną 
o wybitnych pracownikach 
Unikanie niepożądanych działań i 
decyzii - zwłaszcza poprzez 
działania lobbingowe 
Soonsorina - bardzo dobrze 
rozwinięty zwłaszcza wśród 
społeczności lokalnej. Dotyczy 
praktycznie każdej dyscypliny 
życia: teatrów, galerii, sportu, 
klubów, itd.
Stypendia i praktyki dla 
najbardziej utalentowanych 
uczniów i studentów 
Naarody. dla wvróżniaiacvch sie 
Darowizny, dotacie. mecenaty, 
wspomagające szlachetne cele 
Kursy - zawodowe, hobbystyczne 
Kwestowanie, zwłaszcza przez 
organizacje nie nastawione na zysk

Wspomaganie szczytnych celów 
Np. przekazanie zysków 
uzyskanych podczas sprzedaży 
produktów bądź usług on-line na 
szczytne cele bądź rozwój lokalnej 
społeczności
Szkolenia i Kursy on-line - 
doszkalające społeczność lokalną, 
dzięki czemu zwiększają się jej 
szanse na znalezienie pracy bądź 
awans
Konkursy on-line - łatwy i tani 
sposób na przeprowadzenie 
konkursu dotyczącego firmy wśród 
lokalnej społeczności 
Kółka zainteresowań - pomoc w 
tworzeniu i prowadzeniu 
specjalnych serwisów 
internetowych, nad którymi firma 
obejmuje patronat.

Ze względu na duży obszar 
oddziaływania firmy, nawet, gdy 
bierze się pod uwagę jedynie 
społeczność lokalną, narzędzia 
internetowe sprowadzają się 
zaledwie do roli wspomagającej 
narzędzia tradycyjne. Te, wydają 
się być niezastąpione w 
działaniach prowadzących do 
uzyskania pozytywnego 
goodwill. Nic nie ma bowiem 
większego oddźwięku jak 
sponsorowanie inicjatyw 
społeczności lokalnej oraz 
wydarzeń, kwestowanie na jej 
rzecz czy ofiarowanie pomocy w 
kwestiach dotyczących nauki, 
kultury, czy poprawy warunków 
i standardów życia.
Odrębnym zagadnieniem wydaje 
się być lobbing - w Polsce często 
niestety mylony z korupcją.

Imprezy
Drzwi otwarte, pokazy, wystawy, 
mające na celu przedstawienie 
„ludzkiej twarzy” organizacji 
Imprezy okolicznościowe, często 
wywołujące silne emocje bądź 
wspomnienia, związane z ważnymi 
dla społeczności lokalnej 
wydarzeniami lub 
okolicznościami.

X

Zapraszanie społeczności 
lokalnej do firmy i działanie 
zgodnie z regułą „nic do 
ukrycia” sprawia, Ze w jej 
oczach uchodzi za otwartą i 
uczciwą. Imprezy 
okolicznościowe pozwalają 
pracownikom i ich bliskim 
poczuć się jak jedna „rodzina”.

Przekazywanie informacji
Pisma i broszury, dotyczące firmy 
bądź o różnej, interesującej treści. 
Częściowe sponsorowanie 
lokalnych wydawnictw.
Gazetki zakładowe, które poprzez 
pracowników trafiajądo lokalnej 
społeczności
Audycie w lokalnym radiu i TV. 
zazwyczaj sponsorowane, 
przedstawiające politykę firmy i jej 
osiągnięcia, często powiązane z 
działalnością na rzecz społeczności 
lokalnej i przedstawiające liczne 
analizy i badania

Macierzysta strona WWW. na 
której, każdy zainteresowany może 
znaleźć szukane informacje, jak 
również dowiedzieć się wielu 
interesujących informacji na temat 
firmy orazjej pracowników, 
dostępna 7 dni w tygodniu przez 24 
godziny na dobę 
Biuletyny informacvine on-line. 
dostępne po wejściu na stronę. 
Zazwyczaj regularnie uaktualniane 
Newslettery. e-zinv - regularnie 
przesyłane subskrybentom e-maile 
informacyjne

Najlepszych ambasadorów 
firmy, oprócz pracowników i 
lojalnych klientów, stanowią 
członkowie jej otoczenia. Warto 
zadbać, by zawsze mieli dostęp 
do najświeższych informacji 
oraz na bieżąco znali sytuację 
firmy, jej poczynania i 
planowane przedsięwzięcia. 
Narzędzia tradycyjne oraz 
internetowe powinny być 
traktowane jako uzupełniające i 
wspomagające się nawzajem.

Badania postaw społeczności lokalnej
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Audvt. wvwiadv osobiste, ankiety 
często bardzo kosztowne, a na 
rezultaty trzeba długo czekaó. 
Najczęściej ich przeprowadzenie

Formularz ankietowv - rozsvłanv 
pocztą elektroniczną bądź 
umieszczony w Internecie, tzw. 
ankieta on-line

Uwzględniając grupy społeczne 
korzystające z Intemetu, bardziej 
odpowiednie wydają się ankiety 
tradycyjne - dokładniej 
odzwierciedlają preferencje izleca się wyspecjalizowanej w tym

zakresie firmie opinie całej społeczności 
lokalnej.

Źródło: opracowanie własne

Investors relations (firma -  inwestorzy i akcjonariusze)

Public Relations ukierunkowane na akcjonariuszy, zwane również 
współwłaścicielskim bądź inwestorskim, obecnie utożsamiane jest z PR 
finansowym, gdyż dotarcie do nowych inwestorów ściśle związane jest z 
wpływaniem na różne grupy w otoczeniu. Należą do nich między innymi banki, 
maklerzy, grupy kapitałowe, stowarzyszenia, kontrahenci, związki zawodowe, itd.

W większych przedsiębiorstwach, ze względu na olbrzymie znaczenie 
działań inwestorskich, powstają odrębne jednostki zajmujące się jedynie tym 
rodzajem PR. Do głównych celów PR inwestorskiego należą przede wszystkim [9]: 
kreowanie wizerunku, wiarygodności i zaufania do firmy, uatrakcyjnianie udziałów 
w oczach potencjalnych inwestorów oraz analityków, wzrost kondycji, sprawności 
i wydajności, informowanie o potrzebach kapitałowych oraz pozyskanie 
pozytywnego goodwill przedsiębiorstwa i pracowników.

Tablica 5. Analiza porównawcza narzędzi wykorzystywanych w investors relations.
Narzędzia tradycyjne | Narzędzia internetowe I Plusy i minusy
Komunikacja
Walne zgromadzenia, czyli 
spotkanie zarządu z 
akcjonariuszami,
Imprezv okolicznościowe, na

E-mail. umożliwiaiacy 
błyskawiczną komunikację z 
inwestorami
Telekonferencie. na których zarzad

Komunikacja działu PR z 
inwestorami, podobnie jak ma to 
miejsce w przypadku Rządu oraz 
władz lokalnych, ma szczególne 
znaczenie w działalności firmy i 
wymaga wyjątkowej staranności i 
profesjonalizmu. Ważne, by 
spostrzegana była jako 
organizacja odpowiedzialna i 
gwarantująca sukces. Współpracę 
należy traktować więc bardzo 
poważnie. Istotnym elementem w 
oczach przyszłych inwestorów 
może być również stopień 
nowoczesności firmy, a co za tym 
idzie, wykorzystywanie między 
innymi innowacyjnych rozwiązań 
teleinformatycznych, chociażby 
takich jak Wirelessl, UMTS2,

które zapraszani są zarówno 
współwłaściciele firmy, jak 
również potencjalni akcjonariusze 
bądź wpływowe osoby. Mają one 
na celu podtrzymanie układów, 
dobrych stosunków oraz 
nawiązywanie nowych 
znajomości.
Dni otwarte - dla obecnych i 
potencjalnych inwestorów 
Odwiedzanie akcionariuszv. 
zazwyczaj w celu nawiązania 
współpracy, zachęty oraz 
przedstawienia oferty 

_TeJefon /  Fax oraz ooczta etosowa

wyjaśnia stan finansowy firmy, 
przedstawia aktualną sytuację i 
strategie, jak również odpowiada 
na zadawane pytania 
Cyfrowa Doczta ełosowa. 
umożliwiająca pozostawianie 
wiadomości jak w poczcie 
tradycyjnej
SMS - pomimo, że przesyłanie 
SMSów, czyli krótkich 
wiadomości tekstowych, odbywa 
się pomiędzy telefonami 
komórkowymi i praktycznie nie 
należy do narzędzi internetowych, 
jednak ze względu na ich

j Wireless -  bezprzewodowy dostęp do sieci
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) -  stały i szybki dostęp do intemetu za pomocą telefonii 

komórkowej, umożliwiający transmisję danych, głosu oraz obrazu.
GPRS (General Packet Radio Service) -  pakietowa transmisji danych za pomocą telefonu komórkowego
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- dość kosztowne w porównaniu 
do poczty elektronicznej, jednak 
bardzo skuteczne

specyficzny charakter oraz 
szybkość docierania do adresata 
umieszczam je właśnie w tej 
części.

GPRS3 czy VPN4.

Przepływ informacji
Czasonismo dla akcjonariuszy - 
najczęściej spotyka się w' firmach 
o dobrej kondycji finansowej 
RaDOrtv finansowe, bedace 
jednym z ważniejszych 
elementów komunikacji pomiędzy 
firmą i inwestorami. Od ich 
zawartości i profesjonalnego 
wyglądu zależy także 
zainteresowanie nowych, 
potencjalnych inwestorów 
Sprawozdania - mona bvć

Macierzysta strona W W W  - sieć 
pozwala z jednej strony na bieżący 
wgląd inwestorów w sytuację 
firmy, natomiast firmie na 
przekazywanie udziałowcom 
niezbędnych informacji, 
sprawozdań, raportów 
DosteD do Intranetu, dzięki 
któremu inwestorzy mogą na 
bieżąco śledzić wydarzenia w 
firmie
Wydzielony serwis, poprzez który

Przepływ informacji pomiędzy 
organizacją a obecnymi i 
przyszłymi akcjonariuszami, tak 
jak komunikacja, powinien być 
szczegółowo zaplanowany i 
przemyślany. Nie można bowiem 
pozwolić na jakiekolwiek błędy, 
zwłaszcza merytoryczne, a 
wygląd wszelkich dokumentów 
wychodzących z firmy powinien 
być spójny i zawierać jedynie 
potrzebne dane. Bardzo istotne

zarówno z działalności 
przedsiębiorstwa, jak i np. z 
przebiegu walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy 
Listv do Dotencialnych 
akcjonariuszy - zwykle bardzo 
oficjalne, zawierające informacje 
o firmie i ważnych wydarzeniach, 
skróty raportów finansowych, itd. 
Pisma oficialne. Dokumenty, 
umowy, raporty, itp.

firma może bezpośrednio 
przekazywać informacje, a nie za 
pośrednictwem mediów czy 
czasopism dla akcjonariuszy. 
Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, włączając w 
to komunikaty, dokumenty 
finansowe, giełdowe, opinie 
analityków
Serwisy finansowe - zazwyczaj 
niezależne, w których inwestorzy 
na bieżąco mogą śledzić 
wydarzenia na rynku oraz sytuację 
firmy

jest prowadzenie serwisu bądź 
wydzielonej sekcji na stronie 
macierzystej, do której o 
dowolnej porze istnieje pełen 
dostęp z każdego zakątka świata. 
Wszelkie raporty i sprawozdania 
powinny być dostępne również w 
formie tradycyjnej. Ponadto 
powinny uwzględniać niezależne 
ekspertyzy i wyniki badań.

Źródło: opracowanie własne

Government relations (firma -  rząd)

Wśród głównych powodów, dla których coraz większą uwagę poświęca się 
działaniom ukierunkowanym na administrację rządową, należy wymienić: jej silny 
wpływ na byt każdej organizacji (zwłaszcza poprzez tworzenie prawa, 
sprawowanie kontroli nad gospodarką, a tym samym przedsiębiorstwami), 
tworzeniem systemów edukacyjnych i kształcenia kadr, ustanawianie wysokości 
podatków oraz wykorzystywania zasobów naturalnych, i wiele innych.

Government relations swoimi działaniami obejmuje także władzę 
wykonawczą, legislacyjną, orzecznictwo, czyli wszystkie organizacje mające, w 
sposób bezpośredni lub pośredni, decydujące znaczenie dla funkcjonowania każdej 
firmy. Nie należy przy tym zapominać o władzach niższego szczebla.

Aby w pełni spełniać założone cele, do których przede wszystkim należą: 
poprawa warunków funkcjonowania, ograniczenie ingerencji Państwa oraz 
uzyskanie statusu firmy objętej państwową opieką i działającej zgodnie z 
wytyczonym kierunkiem, służby Public Relations powinny komunikować się 
zarówno z kierownictwem, jak i odpowiednimi jednostkami rządowymi, stosować

4 VPN (Virtual Private Network), czyli wirtualna sieć prywatna połączenie, umożliwiająca bezpieczne przesyłanie 
danych odległych od siebie lokalnych sieci komputerowych.
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zarządzanie problemowe oraz zbierać i opracowywać wszelkie dostępne 
informacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizacji.

Tablica 6. Analiza porównawcza narzędzi wykorzystywanych w government relations.

Narzędzia tradycyjne 1 Narzędzia internetowe 1 Plusy i minusy
Komunikacia --------------------------------—
Osobiste kontakty przedstawicieli i Serwisy kapitałowe, w których Komunikacja ma głównie na celu 

zmniejszanie anonimowości oraz 
zaprezentowanie firmy jako 
społecznie przyjaznej. Bardzo 
cienka jest granica pomiędzy 
informowaniem a wpływaniem na

władz firmy z ludźmi z Rządu 
Uczestnictwo w zrzeszeniach, w

zamieszczane są wszelkie 
informacje finansowe oraz 
dotyczące rynku. Rząd sceptycznie 
podchodzi do Internetu, gdyż 
istnieje duże zagrożenie 
spekulacjami oraz przypadkowymi 
błędami

których udział biorą również
przedstawiciele Rządu
Listv do urzędników - Zwykle z
gratulacjami, z okazji 
obchodzonego jubileuszu, 
niecodziennych okoliczności i 
wydarzeń.

Rząd. Firma, poprzez 
niewłaściwe działanie, może 
zostać spostrzegana jako 
nieuczciwa.

Imnrezv -----------------------------------------
Imnrezy okolicznościowe - 
otwarcie nowej fabryki lub 
oddziału, wmurowanie kamienia 
węgielnego, wykłady, pokazy, 
rocznice
Konferencje nrasowe. 
organizowane dla jednostek 
administracji
Dni otwarte, na które zapraszani sa 
wyłącznie członkowie 
administracji rządowej, bądź 
członkowie Rządu zapraszani są w 
charakterze gościa specjalnego.

X

Bardzo często praktykuje się, by 
w ważnych dla firmy 
wydarzeniach brali udział 
przedstawiciele Rządu. Celem 
tego działania, jest utrzymywanie 
dobrych stosunków z Rządem 
oraz dbanie o wizerunek firmy, 
jej wiarygodność i znaczenie. 
Konferencje oraz dni otwarte 
służą lobbingowi oraz 
pozyskiwaniu nowych 
znajomości.

Źródło: opracowanie własne

Competitors relations (firma -  konkurenci)

Najważniejszym elementem działań PR ukierunkowanych na konkurencję 
jest wspólna walka o dogodne warunki działania w ramach tej samej branży oraz 
czysta konkurencja, a nie, jak się dość często zdarza, działanie poprzez niszczenie 
rynkowych przeciwników.

Tablica 7. Analiza porównawcza narzędzi wykorzystywanych w competitors relations.

Narzędzia tradycyjne 1 Narzędzia internetowe 1 Plusy i minusy----------------------------
Komuniknr-ia --------- -----------------------------------
Osobiste kontakty PR-owców. 
głównie w celu ustalenia 
wspólnych działań oraz 
wyeliminowania przypadkowego 
pobywania się terminu imprez.

E-mail. umożliwiający błyskawiczną 
komunikację pomiędzy 
współpracującymi ze sobą 
jednostkami PR, bądź też między 
konkurencją.

Komunikacja między PR- 
owcami poszczególnych firm ma 
zazwyczaj charakter oficjalny i 
dotyczy głównie skoordynowania 
wspólnych przedsięwzięć.

_ Przepływ informacji
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Spotkania PR - zazwyczai iednei 
branży. Mogą mieć charakter 
formalny, bądź nieformalny. 
Stowarzyszenia PR - W Polsce 
działa Polskie Stowarzyszenie 
Public Relations zrzeszające PR- 
owców z różnych branż

Kalendarz imprez oraz większych 
akcji, mających głównie na celu 
eliminowanie sytuacji, w których 
osoby związane z daną branżą 
(dziennikarze, politycy, naukowcy) 
będą musieli wybierać, które 
zaproszenie przyjąć.

Wychodząc naprzeciw 
potrzebom powstało PSPR [11] 
oraz zrzeszenia branżowe, np. 
NetPR [12] czy IntemetPR [13], 
mające na celu stanie na straży 
etyki i właściwego postępowania 
oraz m.in. organizację 
kongresów

Wspólne działania
Wspólne akcie, np. badania 
rynku, prezentacje, sponsoring

Sponsoring on-line - zwłaszcza 
serwisów tematycznych

Mające na celu redukcję kosztów 
oraz wspieranie rozwoju branży

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Otaczający nas świat stawia przed biznesem coraz większe wymagania. 
Jedyną skuteczną metodą sprostania im jest umiejętne wykorzystywanie 
pojawiających się nowych rozwiązań, technik i możliwości. Można pokusić się 
również o stwierdzenie, że nie lada wyzwaniem dla działów Public Relations jest 
dbanie o nieprzerwanie pozytywną reputację organizacji. Koniecznością staje się 
znajomość oraz umiejętne posługiwanie się wszelkimi dostępnymi narzędziami, 
które pozwalają na efektywne działania oraz, poprzez określone strategie, 
osiąganie zaplanowanych celów. Powyższe zestawienia - w zależności od obszaru 
działania, czyli grup społecznych, na które mają oddziaływać - przedstawiają 
tradycyjne oraz internetowe narzędzia wykorzystywane przez PR-owców. 
Narzędzia internetowe, oprócz swojej roli wspomagającej, mogą być również 
traktowane jako efektywniejsze i pozwalające na zredukowanie ponoszonych 
kosztów zamienniki narzędzi tradycyjnych.
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ROZDZIAŁ XV 

PORTAL NA “BEZDRUCIU”

Robert DYGAS

Żyjemy w szybkim tempie korzystając z różnych udogodnień współczesnej 
techniki. Staramy się korzystać z różnych źródeł informacji, aby otrzymać 
informacje pełne i wiarygodne. Społeczeństwo polskie staje się coraz bardziej 
„mobilne” (penetracja telefonów komórkowych przekroczyła 80%) i przez to jest 
wymagające co do jakości oraz ilości przyswajanej informacji. Zmienia się sposób 
komunikacji między ludźmi oraz dostępu, przetwarzania i korzystania z informacji. 
Obecnie jest przeszło 750 min użytkowników on-line intemetu na świecie i liczba 
ta stale rośnie. Ciekawym zjawiskiem jest to, że udział użytkowników on-line 
z USA zmniejsza się w stosunku do ogólnej liczby użytkowników on-line.1 Coraz 
częściej korzystamy z intemetu, jako źródła wiedzy oraz różnego rodzaju portali 
internetowych.

Portal to obecnie modne słowo i często nadużywane. Jak je rozumieć? 
Portal to rodzaj serwisu informacyjnego, dla którego nośnikiem jest internet. Co 
ciekawe definicja ta pochodzi także z intemetu.2 Portal zawiera dział aktualnych 
wiadomości, pogody, chat, wyszukiwarkę internetową, email. W każdym portalu 
internetowym wyszukiwarka odgrywa bardzo ważną rolę, pozwalając klientom 
znaleźć poszukiwane informacje. Szczególną odmianą portalu jest wortal, 
zawierający informacje tematycznie do siebie podobne np. wortal finansowy. 
W Polsce największym portalem internetowym jest Onet.pl, który posiada ponad 
8 min użytkowników, z których każdy spędza ponad 5 godzin na tym portalu 
miesięcznie. Użytkownicy nie tylko przeglądają pocztę elektroniczną, czy czytają 
wiadomości, ale korzystają z różnych usług oraz ośrodków randkowych takich jak 
Sympatia. Jest to także oznaka zmieniających się obyczajów oraz tego, że brakuje 
czasu na tradycyjne sposoby zawierania znajomości. Coraz więcej użytkowników 
0net.pl korzysta z telefonii internetowej Onetskype, słucha muzyki oraz dokonuje 
zakupów. Porównanie portali internetowych w Polsce zostało zaprezentowane na 
rysunku nr 1.

Z danych prezentowanych na rysunku nr 1 wynika wniosek główny, że 
Onet.pl jest najbardziej rozpoznawalnym i odwiedzanym portalem w Polsce.

Portale można podzielić na internetowe (np. www.onet.pl) i mobilne (np. 
Vodafone Live). W Europie istnieje ponad 40 różnych portali mobilnych 
oferujących różne usługi dla różnych typów klientów np. młodzież, kobiety, osoby 
często podróżujące itp. W Polsce operatorzy również oferują portale mobilne

Na podstawie informacji zebranych na konferencji w Szczyrku na sesji: „Mobilność 
w sieci”, Szczyrk 22.06.2006
plwikipedia.org
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Rys. 1. Porównanie portali internetowych w Polsce.
Źródło:Onet.pl

Sposób korzystania z portali mobilnych jest inny niż z internetowych. 
Klient posiadający telefon komórkowy nie ma czasu na przeglądanie długiej listy 
wyboru, oczekuje spersonalizowanej treści dostosowanej do jego potrzeb a także 
aplikacji dzięki którym np. zapłaci rachunek za energię elektryczną. Pojawiające 
się zarzuty, że portale internetowe nie są przyjazne, gdyż dostęp do strony portala 
w telefonie komórkowym wymaga czasu dla wyświetlenia strony głównej, 
powinny być bardziej skierowane do operatorów sieci komórkowych, którzy 
odpowiedzialni są za oferty rynkowe swoich produktów a także ich ceny.

Myślę, że społeczeństwo polskie uczy się jak korzystać z pakietowej 
transmisji danych, pomimo iż ta technologia jest oferowana przez operatorów już 
od wielu lat. Poza tym klienci korzystający z telefonów komórkowych 
w większości wykorzystują telefon do rozmów oraz przesyłania krótkich 
wiadomości tekstowych, podczas gdy tylko niewielka część klientów korzysta 
w pełni z funkcji telefonu np. przeglądanie stron internetowych. Na potwierdzenie 
tej tezy można wskazać wyniki badań, które przeprowadził jeszcze nie 
komercyjnie działający w Polsce operator P4. Wyniki badań zostały przedstawione 
na rysunku nr 2.

swoim klientom i stale pracują nad rozwojem takich rozwiązań. Portal Omnix sieci 
Era jest przykładem portala mobilnego skierowanego do rynku masowego.

Onet.pl największy i najlepszy portal w Polsce o n e tp i
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Rys. 2. Wyniki badań dotyczące wykorzystania telefonów komórkowych.
Źródło: P4, lipiec 2006

Z rysunku nr 2 wynika, że tylko 4% badanych wykorzystuje telefon jako 
narzędzie do korzystania z intemetu. Czynnikami które wpływają na taki wynik nie 
jest tylko poziom wiedzy i potrzeb klientów w zakresie intemetu, ale przede 
wszystkim koszty transmisji danych, które nadal są wysokie. Miesięczny dochód 
dyspozycyjny przeciętnego Polaka jest niższy niż w krajach zachodnich, co 
z punktu widzenia ekonomicznego decyduje o preferencjach zakupowych klienta 
i przez to dokonywanej ilości transferu danych przez klienta.

Operatorzy chcąc sprostać oczekiwaniom klientów mają sporo wyzwań. 
Głównym wyzwaniem dla portali mobilnych jest model biznesowy współpracy 
operatorów telefonii komórkowej z dostawcami treści, który pozwoliłby z jednej 
strony oferować usługi klientom po przystępnych cenach a z drugiej realizować 
zysk zarówno operatorowi jak i dostawcom. Operatorzy nie są w stanie sami 
zbudować portal, z uwagi na to że nie są ani producentami ani dostawcami treści. 
Do rozwiązania pozostają także kwestie praw autorskich wykorzystywanych treści, 
które mogą stanowić poważny problem w udostępnianiu lub przekazywaniu ich 
dalej klientom w ich telefonach komórkowych. Wyjściem z tej sytuacji wydają się 
być operatorzy wirtualni ang. MVNO, których działalność często niewiele ma 
wspólnego z telefonią komórkową (mogą to być sieci supermarketów, stacje 
telewizyjne itp.) ale posiadają one klientów, znają ich potrzeby oraz upodobania 
i są w stanie dostarczyć im wymaganą treść wykorzystując w tym celu sieć 
operatora komórkowego. To tłumaczy ich naturę „wirtualności”. Innym także
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dużym wyzwaniem jest hyperpersonalizacja oferowanej treści, która oznacza 
dostosowanie treści nie tylko do potrzeb użytkownika, ale także jego wieku, 
upodobań, zwyczajów, posiadanego typu urządzenia, lokalizacji, preferencji 
kulinarnych itp. Jest to trudny i mozolny proces zarządzania relacjami z klientem, 
w którym przez długi czas operatorzy zbierają różne informacje o użytkowniku. 
Wyzwaniem od strony technologicznej jest lokalizacja użytkownika, która może 
także budzić zastrzeżenia prawne i społeczne. Użytkownik nie powinien czuć się 
śledzony przez operatora, ale mieć przekonanie, że podawana treść w zależności 
gdzie się znajduje służy jego dobru i interesom.

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed portalami jest zapewnienie 
bezpieczeństwa dokonywanych przez użytkowników transakcji. Coraz więcej ludzi 
korzysta z rozliczeń za pomocą intemetu i dokonuje różnych transakcji. Ochrona 
transakcji użytkowników powinna być kwestią najważniejszą dla portali 
internetowych i mobilnych. Brak zaufania użytkowników do portala prowadzi do 
utraty klientów i w konsekwencji kłopotów. Firmy informatyczne produkujące 
oprogramowanie, pracują z operatorami komórkowymi, nad programami, które 
umożliwiałyby zdalne blokady dostępu do danych w telefonie komórkowym dla 
osób nieautoryzowanych. Firmy informatyczne oraz operatorzy wspólnie pracują 
także nad aplikacjami, które okażą się „strzałem w dziesiątkę” i pozwolą wykonać 
plany sprzedaży. Z powyższych wyzwań wynika, że temat tak nośny jak portal 
mobilny nie jest sprawą łatwą do wdrożenia.

Jesteśmy wymagający, ale część pracy edukacyjnej powinna być dokonana 
po naszej stronie. Nie bez znaczenia jest także typ telefonu oraz jego funkcje, 
z którego korzystamy. Telefony posiadające zaawansowane aplikacje oraz 
rozwiązania najnowszej generacji pozwalają klientem na szybszy dostęp do 
wymaganych danych a także tworzyć własną treść np. zdjęcia i umieszczać je na 
portalu. Treść tworzona przez użytkowników zaczyna odgrywać coraz większą rolę 
w portalach, tworzone są listy dyskusyjne, błogi pozwalające użytkownikom na 
wymianę informacji. To jest dzisiejszy sposób komunikacji, nowoczesny, szybki. 
Usługi portalowe także ulegają ewolucji. Dzisiejszy portal to interaktywne 
multimedium, pozwalające użytkownikowi słuchać muzyki, komunikować się ze 
znajomymi w bardzo tani sposób, a także oglądać relacje na żywo z istotnych 
wydarzeń nie tylko z kraju. Portale internetowe tworzą swego rodzaju 
„społeczności” użytkowników zgrupowane wokół danej tematyki. Użytkownicy 
wiążą się z portalem w sposób emocjonalny przynależąc do takiej „społeczności”, 
gdzie każdy posiada swój blog oraz konto email na tym samym portalu. Z tego 
wynika, ze portal jako rodzaj serwisu informacyjnego oparty na intemecie, posiada 
także wymiar społeczny, co jest bardzo ważną cechą. Można by przewrotnie 
zapytać po co ludzie korzystają z portali i dlaczego chcieliby, aby portal 
internetowy był w ich telefonie komórkowym? Odpowiedzi może być tyle ilu jest 
użytkowników intemetu, bo zależy to od indywidualnych potrzeb i intencji klienta. 
Moim zdaniem portal internetowy czy mobilny jest odpowiedzią na 
zapotrzebowanie w informację współczesnego człowieka.
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KORZYSTANIE Z NOWYCH TECHNOLOGII: 
UWARUNKOWANIA, SPOSOBY I KONSEKWENCJE*

Dominik Batorski

Problematyka społecznych aspektów korzystania z nowych technologii ma 
kilka istotnych wymiarów. Warto omówić niektóre z nich nieco bardziej 
szczegółowo:

Pierwszym wymiarem jest kwestia dyfuzji innowacji, a więc 
upowszechniania się dostępu do komputerów i intemetu oraz ich wykorzystania. 
Istotne w tym miejscu pytania dotyczą tego, kto korzysta z tych technologii, a kto 
nie, oraz jakie są uwarunkowania korzystania z nowych technologii i w jaki sposób 
następuje ich upowszechnienie.

Drugim wymiarem jest problem związany z jakością życia i 
nierównościami społecznymi. Przede wszystkim wymaga rozstrzygnięcia kwestia 
tego, czy korzystanie z komputerów i intemetu ma związek z nierównościami 
społecznymi, czy też nie? Problem „cyfrowego podziału” -  znacznego 
zróżnicowania pod względem wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, itp., 
między osobami korzystającymi z nowych technologii i tymi, którzy nie posiadają 
do nich dostępu jest faktem (Batorski, 2005a). Nie jest jednak do końca jasne, czy 
różnice te przyczyniają się do utrwalania istniejących nierówności lub też 
tworzenia nowych ich wymiarów, czy też nie są źródłem wykluczenia społecznego. 
W tym ostatnim przypadku należałoby uznać, że nowe technologie wpływają 
raczej na jakość życia, niż na nierówności społeczne i wykluczenie.

Trzecim istotnym wymiarem są konsekwencje korzystania z komputerów i 
intemetu. Zależą one oczywiście nie od samego faktu wykorzystywania tych 
technologii, ale raczej od sposobu ich użycia i tego, co się w życiu codziennym 
użytkownika zmienia. Warto te zmiany rozpatrywać na kilku różnych poziomach. 
Szczególnie istotne pytania dotyczą:

o relacji społecznych (np. czy ich ilość i jakość zmienia się w wyniku 
korzystania z sieci?); 

o psychiki; 
o pracy;
o funkcjonowania instytucji; 
o kultury.

Każdy z tych aspektów ma również swoją dynamikę, a badania panelowe -  
powtarzane na tej samej próbie respondentów są unikalną okazją do analizowania 
zmian zachodzących w czasie i efektów korzystania z sieci na życie osób 
korzystających i niekorzystających z tych technologii. Dlatego też niniejsze 
opracowanie obok diagnozy uwarunkowań i sposobów wykorzystania nowych

Aneks stanowi reprint rozdziału 7 opracowania „Diagnoza Społeczna 2005” wydanego 
przez Vizja Press & IT pod red. prof. J. Czapińskiego i T. Panka -  ISBN: 83-60283-10-9. 
Autorem rozdziału 7 jest dr Dominik Batorski.
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technologii w Polsce przedstawia również analizę wybranych konsekwencji ich 
wykorzystania.

1 Komputery i internet w gospodarstwach domowych 

1.1 Komputery

Komputery są w prawie 45 proc. gospodarstw domowych. Komputery 
stacjonarne w 44 proc. gospodarstw, natomiast 3,5 proc. posiada laptopy. Odsetek 
gospodarstw, wyposażonych wyłącznie w komputery przenośne jest znikomy. 
Laptopy są na ogół dodatkowym, a nie podstawowym sprzętem komputerem. 
Wśród gospodarstw posiadających komputer zaledwie 1,5 proc. posiada wyłącznie 
komputer przenośny. Gospodarstwa, w których jest przynajmniej jeden laptop to 
niecałe 8 proc. skomputeryzowanych gospodarstw.

Spośród gospodarstw wyposażonych w komputery prawie 12 proc. posiada 
więcej niż jeden komputer (10 proc. posiada dwa). 3 proc. gospodarstw posiada 
zarówno komputery stacjonarne, jak i przenośne.

Komputer posiadają przede wszystkim gospodarstwa osób pracujących 
oraz takie w których są osoby uczące się (im więcej osób uczących się tym 
większy odsetek gospodarstw z komputerami). Dodatkowe pozytywne znacznie ma 
też liczba osób w gospodarstwie i wyższe miesięczne dochody na głowę 
mieszkańca. Duże znaczenie ma też wielkość miejscowości zamieszkania, 
ponieważ gospodarstwa z większych miejscowości mają znacznie większą szansę 
na posiadanie komputera.

Wśród gospodarstw domowych nie posiadających komputera, nieco ponad 
46 proc. deklaruje, że nie posiada komputera z przyczyn finansowych. Można więc 
powiedzieć, że istnieje znaczna liczba gospodarstw domowych, które odczuwają 
potrzebę posiadania komputera jednak nie mogą sobie na niego pozwolić.

Powody finansowe jako przyczynę braku laptopa deklaruje 36 proc. 
gospodarstw domowych, które nie posiadają takie sprzętu. Oznacza to, że spora 
część gospodarstw domowych nie odczuwa potrzeby posiadania komputera 
przenośnego.

Przy znacznym tempie rozwoju technologii komputerowych duże 
znaczenie ma jakość posiadanego sprzętu. Samo posiadanie komputera nie oznacza 
jeszcze możliwości pełnego jego wykorzystania. Dlatego też, badaliśmy jak dawno 
zostały zakupione komputery używane w gospodarstwach domowych oraz czy i 
kiedy były modernizowane. Badaliśmy również posiadanie różnych akcesoriów 
komputerowych.

Prawie 27 proc. gospodarstw domowych posiadających komputer w marcu 
2005 zakupiło go w 2004 roku lub na początku 2005. W 2003 roku komputer 
kupiło 20 proc. tych gospodarstw, a w 2002 14 proc.. Oznacza to, że spora częsc 
gospodarstw posiadających komputer kupiła go stosunkowo dawno. Warto 
zestawić te dane z informacją o przeprowadzonych modernizacjach posiadanego 
sprzętu. Pozwoli to w przybliżeniu określić jaka część gospodarstw dysponuje
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sprzętem, który trudno jest uznać za nowy.
Zakupu lub modernizacji komputera w 2004 lub na początku 2005 roku 

dokonało 45 proc. gospodarstw posiadających komputery w marcu 2005 (18 proc. 
wszystkich gospodarstw). Kolejne 21 proc. dokonało zakupu lub modernizacji 
komputera w 2003 roku. Natomiast rok wcześniej zrobiło to 13 proc. gospodarstw 
posiadających komputer. Oznacza to, że aż 21 proc. gospodarstw deklarujących 
posiadanie komputera ma sprzęt mający ponad 3 lata (14 proc. minimum 4 lata). 
Tym samym możemy stwierdzić, że wymiana sprzętu odbywa się stosunkowo 
powoli i wiele gospodarstw wyposażonych jest w komputery przestarzałe. Być 
może jednak komputery te w zupełności zaspakajają potrzeby tych gospodarstw. 
Na podstawie Diagnozy Społecznej nie jesteśmy jednak w stanie tego ustalić.

Warto jeszcze przyjrzeć się wyposażeniu gospodarstw domowych w 
akcesoria i inny sprzęt komputerowy. Tabela 1.1 przedstawia jaki procent 
gospodarstw domowych posiadających komputer wyposażony jest w sprzęt 
określonego rodzaju. Posiadane akcesoria są do pewnego stopnia wyznacznikiem 
niektórych możliwości wykorzystania domowego komputera.

Tablica 1.1. Akcesoria komputerowe w gospodarstwie domowym. Procent 
gospodarstw posiadających komputer.

Mikrofon 34,4
Kamera internetowa 6,1
Nagrywarka CD 54,8
Skaner 26,3
Drukarka 73,0
Tuner telewizyjny 25,0

Odtwarzacz DVD posiada prawie 30 proc. wszystkich gospodarstw 
domowych. Natomiast posiadanie nagrywarki DVD deklaruje niecałe 11 proc..

1-2 Dostęp do internetu

Dostęp do internetu deklaruje prawie 26 proc. gospodarstw domowych. 
■Jest to nieco ponad 57 proc. gospodarstw wyposażonych w komputer. Coraz 
częściej posiadanie komputera oznacza równocześnie posiadanie dostępu do 
internetu. W porównaniu do rokiem 2003, kiedy niewiele ponad 50 proc. 
gospodarstw posiadających komputery miało dostęp do internetu, sytuacja zmieniła 
się jednak bardzo nieznacznie.

Dostęp do internetu posiadają gospodarstwa osób pracujących -  przede 
wszystkim pracujących na własny rachunek lub w sektorze publicznym. Liczba 
osób pracujących ma swoje dodatkowe pozytywne znaczenie. Ważna jest również 
obecność w gospodarstwie domowym osób uczących się — im więcej osób 
uczących się tym większy odsetek gospodarstw z dysponujących dostępem do 
internetu. Podobnie jak w przypadku posiadania komputera, duże znaczenie ma też
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wielkość miejscowości zamieszkania -  gospodarstwa z większych miejscowości 
mają znacznie większą szansę na posiadanie dostępu. Dostęp do intemetu jest też 
częstszy w gospodarstwach o większej liczbie osób i wyższych miesięcznych 
dochodach na głowę mieszkańca.

Tablica 1.2. Powody braku dostępu do intemetu.

Powód braku dostępu do internetu

Proc.
wszystkich

gospodarstw
domowych

Proc. 
gospodarstw z 
komputerem, 
bez internetu

Brak odpowiedniego sprzętu 4,7 14,7
Wystarczające możliwości korzystania z 
intemetu gdzie indziej

3,2 13,0

Internet nie jest nam potrzebny, 4,4 16,9
Internet nie ma nic ciekawego do 
zaoferowania

0,7 1,2

Względy prywatności lub bezpieczeństwa 0,9 3,0
Internet może być szkodliwy, np. może 
demoralizować dzieci, zabierać czas

2,5 11,0

Koszty dostępu są zbyt duże 13,3 63,4
Brak odpowiednich umiejętności korzystania 1,0 3,8 _
Inny powód 2,5 9,3 .
Zamierzamy założyć dostęp w tym roku 2,5 12,1

40 proc. gospodarstw domowych, które nie posiadają dostępu do intemetu 
w domu, podaje jako powód przyczyny finansowe. Powody, dla których dostępu 
do intemetu nie posiadają gospodarstwa domowe wyposażone w komputery 
zostały przedstawione w tabeli 1.2. Nieco ponad 58 proc. podało tylko jeden 
powód. Dwa powody podało 27 proc. a trzy — 11 proc.
1.3 Wykorzystanie domowych komputerów i dostępu do intemetu

Jak pokazały już badania Diagnozy Społecznej 2003, znaczna część osób 
mieszkających w gospodarstwach domowych posiadających komputery i dostęp do 
intemetu, nie korzysta z tych technologii (Batorski, 2004). Ta sama tendencja jest 
widoczna również w 2005 roku.

Spośród osób, które posiadają komputer w domu, aż 30 proc. w ogóle 
komputera nie wykorzystuje. Jest to olbrzymia grupa osób -  ponad 15 proc. 
Polaków w wieku 16 i więcej lat. Co więcej wśród osób, które mają w domu 
komputer i z komputerów korzystają, aż 8 proc., wykorzystuje ten sprzęt wyłącznie 
w innych miejscach.
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Tablica 1.3. Użytkownicy komputerów wśród osób mieszkających w 
gospodarstwach posiadających komputer oraz użytkownicy intemetu w 
gospodarstwach z dostępem.

korzystający 
z komputera 

w gosp.z 
komputerem

użytkownicy 
internetu w 

gosp.z 
dostępem do 

sieci
Ogółem 69,8 71,5
Płeć
mężczyzna 71,5 75,1
kobieta 68,4 68,2
Wiek
do 24 lat 95,4 96,8
25-34 lata 86,7 92,8
35-44 lata 71,7 72,8
45-59 lat 54,0 53,0
60-64 lata 37,0 34,8
65+ lat 16,5 17,2
Wykształcenie bez uczących się
podstawowe i niżej 18,2 22,0
zasadnicze zaw./ gimnazjum 49,6 46,2
średnie 73,3 68,2
wyższe/ policealne 88,4 84,4
uczący się 97,1 97,1
Wielkość miejscowości zamieszkania
powyżej 500tys. 81,6 78,1
200-500tys. 78,1 78,5
100-200tys. 74,3 77,1
20-100tys. 73,0 71,6
do 20tys. 67,3 69,3
wieś 58,1 59,5
Status społeczno-zawodowy
prac. sek. pub. 81,7 80,7
prac. sek. pryw 75,3 78,7
przedsiębiorcy 75,3 73,4
rolnicy 41,7 36,1
renciści 42,4 44,8
emeryci 28,4 27,0
uczniowie i studenci 97,1 97,1
bezrobotni 68,0 62,9
bierni zawodowo 56,5 54,7
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Także w gospodarstwach, w których jest dostęp do intemetu, jest spora 
grupa osób, które z intemetu nie korzystają wcale. W marcu 2005 było to prawie 
29 proc. dorosłych osób mieszkających w tych gospodarstwach. Gdyby osoby te 
zaczęły korzystać z intemetu, to liczba użytkowników powiększyłaby się o ponad 
8 proc. Polaków. Obecnie dostęp do intemetu we własnym domu ma 29 proc. 
Polaków w wieku 16 i więcej lat. Niecałe 20 proc. z tego dostępu korzysta.

Kim są osoby, które posiadają w domu komputer lub komputer z dostępem 
do intemetu, ale z tych technologii nie korzystają? Największe znaczenie mają 
różnice związane z wiekiem i wykształceniem -  z domowego komputera i dostępu 
do intemetu znacznie częściej korzystają osoby młodsze i lepiej wykształcone bądź 
uczące się (tabela numer 7.1.3). Dla przykładu wśród osób posiadających w domu 
komputer, korzysta z niego 95 proc. osób mających do 24 lat i nieco mniej osób w 
wieku 25-34. Jednak już powyżej 45 roku życia użytkowników jest stosunkowo 
niewiele -  w grupie 45-59 jest to 54 proc. a wśród osób powyżej 65 roku życia 
zaledwie 17 proc.. Bardzo podobne są różnice związane z wiekiem w przypadku 
korzystania z intemetu w gospodarstwach domowych posiadających dostęp do 
sieci. Warto też podkreślić duże różnice związane z wykształceniem -  domowe 
technologie wykorzystują prawie wszystkie osoby uczące się i dużo ponad 80 proc. 
osób z wykształceniem wyższym. Wśród osób z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym korzysta już mniej niż połowa, natomiast wśród osób z 
wykształceniem podstawowym korzysta znacznie mniej.

Warto podkreślić, że choć występują również inne różnice -  na przykład 
związane z płcią (mężczyźni korzystają częściej), miejscem zamieszkania (częściej 
domowy komputer i dostęp do intemetu wykorzystują osoby z większych 
miejscowości), to jednak nie są to różnice bardzo duże. Nieco większe dodatkowe 
znaczenie ma natomiast status społeczno zawodowy. Jak można się spodziewać 
znacznie częściej domowy sprzęt komputerowy wykorzystują osoby uczące się 
(97 proc.) i pracujące (powyżej 75 proc. i 80 proc. dla pracowników sektora 
publicznego).

Tak znaczna liczba osób, które posiadają w domu komputer i dostęp do 
intemetu, ale z tych technologii nie korzystają świadczy o kilku ważnych 
sprawach. Po pierwsze, wyniki te pokazują, że stopień wykorzystania komputerów 
i intemetu w Polsce mógłby być znacznie większy. Po drugie, okazuje się, że w 
wielu przypadkach problemem i przyczyną nie korzystania z komputerów i 
intemetu nie jest wcale brak dostępu i możliwości skorzystania z tych technologii. 
Jest to kolejny argument potwierdzający tezę o tym, że to nie względy finansowe 
są głównym czynnikiem powodującym niewielkie wykorzystanie komputerów i 
intemetu w Polsce. Znacznie ważniejsze wydają się kwestie związane z brakiem 
odpowiedniej motywacji lub potrzeby korzystania, a także z brakiem odpowiednich 
umiejętności.

1.4 Telefon stacjonarny

Istotnym wskaźnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest też 
rozwój telefonii, zarówno komórkowej, jak i stacjonarnej. Telefon staje się coraz
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częstszym narzędziem dostępu do usług (np. bankowych) i informacji. Z drugiej 
strony wraz z upowszechnieniem się telefonów komórkowych i stopniowym 
spadkiem kosztów połączeń, jak również wraz z pojawieniem się telefonii 
internetowej znaczenie telefonów stacjonarnych może maleć.

W marcu 2005 roku telefon stacjonarny posiadało 80 proc. gospodarstw 
domowych. Ponad połowa gospodarstw domowych (53 proc.), które nie posiadają 
telefonu stacjonarnego nie ma go ze względów finansowych. Dostęp do telefonu w 
domu ma prawie 81 proc. Polaków (bez względu na wiek). Nie oznacza to jednak, 
że prawie co piąty Polak dostępu do telefonu nie ma. Jeżeli uwzględnimy również 
telefony komórkowe, to okaże się, że ponad 88 proc. Polaków posiada w domu 
telefon stacjonarny lub telefon komórkowy. Tym samym dla prawie 7,5 proc. 
Polaków telefon komórkowy jest jedynym telefonem (a jeśli uwzględnimy 
wyłącznie osoby dorosłe to prawie 9 proc.).

Brak telefonu stacjonarnego w gospodarstwie domowym jest mocno 
związany z wielkością miejscowości. W największych miastach telefonu nie 
posiada 9 proc. gospodarstw. W miastach od liczących od 20 do 500tyś. 
mieszkańców telefonu nie posiada między 15 a 18 proc.. Najgorsza sytuacja jest w 
najmniejszych miastach i na wsi, gdzie stacjonarnej linii telefonicznej nie posiada 
odpowiednio 24 i 28 proc. gospodarstw.

Spore znaczenie ma również typ gospodarstwa domowego i status 
społeczno-ekonomiczny. Rzadziej telefon stacjonarny posiadają małżeństwa 
posiadające trójkę i więcej dzieci (23 proc. bez telefonu) i rodziny niepełne 
(30 proc.). Bardzo często telefonu stacjonarnego nie posiadają również 
gospodarstwa nierodzinne -  telefonu nie ma 32 proc. gospodarstw 
jednoosobowych i 41 proc. wieloosobowych. Jeśli spojrzymy na grupy społeczno- 
ekonomiczne, to okaże się, że telefonu stacjonarnego najczęściej nie posiadają 
gospodarstwa osób utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych (47 proc. z nich 
nie ma telefonu), bezrobotnych (32 proc.) i rencistów (29 proc.). Najlepiej jest w 
gospodarstwach osób przedsiębiorców -  zaledwie 9 proc. z nich nie posiada 
telefonu stacjonarnego.

2 Korzystanie z komputerów

Korzystanie z komputerów przynajmniej od czasu do czasu deklaruje 
obecnie nieco ponad 43 proc. osób w wieku 16 i więcej lat. W ciągu dwóch lat od 
marca 2003 do marca 2005, odsetek osób korzystających z komputera zwiększył 
się o ponad 7 proc. Faktycznie przyrost nowych użytkowników był większy, 
jednak mniej więcej 13 proc. osób, które w 2003 roku korzystały z komputerów 
obecnie deklarują, że ich nie używają. W ciągu jednego tygodnia korzystanie z 
komputerów deklaruje 40 proc. Polaków.

Korzystaniu z komputerów sprzyja wiele różnych czynników (tabela 5.1). 
Najważniejszym jest wykształcenie. Osoby lepiej wykształcone korzystają z 
komputerów zdecydowanie częściej, choć należy zaznaczyć, że najwięcej 
użytkowników jest wśród osób uczących się. Aż 90 proc. uczniów (mających
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przynajmniej 16 lat) i studentów deklaruje korzystanie z komputera. Wśród osób z 
wykształceniem wyższym użytkowników jest 75 proc. W kolejnych grupach 
odsetek osób korzystających z komputerów jest znacznie niższy i wynosi 50 proc. 
dla osób z wykształceniem średnim, 25 proc. dla osób z wykształceniem 
zawodowym lub gimnazjalnym. Z komputerów prawie nie korzystają osoby, które 
zakończyły edukacje z wykształceniem podstawowym -  zaledwie 6 proc. z nich 
deklaruje się jako użytkownicy.

Kolejnym czynnikiem istotnym dla używania komputera jest wiek (wykres 
2.1). Korzystają przede wszystkim osoby młodsze. Odsetek użytkowników w 
zależności od wieku przedstawia wykres 2.1. Wśród dzieci i młodzieży odsetek 
korzystających z komputerów rośnie wraz z wiekiem, osiągając maksimum dla 17- 
latków. Aż 94 proc. z nich korzysta z komputerów. Następnie w kolejnych -  
starszych grupach wiekowych użytkowników jest coraz mniej.

wiek

UWAGI: cl 7 -  pytanie w kwestionariusza! gospodarstwa domowego, p74 -  pytanie 
w kwestionariuszu indywidualnym (Aneks 1)

Wykres 2.1. Korzystanie z komputera w zależności od wieku. Deklaracje głowy 
gospodarstwa domowego i respondentów indywidualnych.

Czynnikiem bardzo mocno związanym z korzystaniem z komputerów jest 
praca. Najwięcej użytkowników jest wśród pracowników sektora publicznego -  z 
komputerów korzysta prawie 72 proc. z nich. Znaczna liczba użytkowników jest 
również wśród pracujących na własny rachunek (64 proc.) lub w sektorze 
prywatnym (55 proc.).

Dla korzystania z komputerów dodatkowe znaczenie ma również
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mieszkanie w większej miejscowości. W największych miastach z komputerów 
korzysta prawie 60 proc. mieszkańców w wieku 16 i więcej lat, podczas gdy na wsi 
takich osób jest zaledwie 30 proc. Dysproporcje pomiędzy różnymi 
miejscowościami są więc bardzo znaczne. Jednak porównując je z różnicami ze 
względu na wielkość miejscowości zamieszkania występującymi w 2003 roku 
możemy stwierdzić, że różnice te powoli zaczynają maleć.

Znaczącym czynnikiem sprzyjającym korzystaniu z komputerów jest fakt 
posiada dzieci. Jest to związane ze znacznie częstszym posiadaniem komputera w 
gospodarstwie domowym, w którym są dzieci w wieku szkolnym. Także 
posiadanie większej liczby przyjaciół sprzyja korzystaniu z komputerów. Być 
może jest to efekt porównywania się do innych osób lub umiejętności 
zdobywanych w sposób nieformalny. Korzystaniu z komputerów sprzyjają również 
wyższe dochody na osobę w gospodarstwie domowym. Co ciekawe znaczenia nie 
ma pleć -  niewielka różnica w korzystaniu między mężczyznami (44 proc. 
korzystających) a kobietami (42,4 proc.) wynika z innych różnic i nie jest istotna 
statystycznie.

W porównaniu z 2003 rokiem maleją niektóre różnice związane z 
korzystaniem z komputerów, inne natomiast rosną. Z pewnością mniejsze są 
obecnie różnice związane z wykształceniem. Na znaczeniu zyskuje wiek, który jest 
obecnie lepszym predyktorem korzystania z komputera niż był w 2003 roku. 
Aczkolwiek przeciętny wiek osoby korzystającej z komputerów jest obecnie o 
półtora roku wyższy niż w 2003 roku. Nie zmienia się za to znaczenie wielkości 
miejscowości zamieszkania.

2.1.Umiejętności korzystania z komputerów

Nie wszystkie osoby korzystające z komputerów potrafią w pełni 
wykorzystywać ich możliwości. Oprócz samego faktu korzystania istotne są 
również umiejętności posiadane przez użytkowników.

Samoocena umiejętności korzystania z komputera jest bardzo niska 
(wykres 2.2). Zaledwie 30 proc. użytkowników ocenia że ich umiejętności są dobre 
lub bardzo dobre, z tym że wyższy poziom deklaruje co piąty z nich. 52 proc. 
deklaruje posiadanie przeciętnych umiejętności, a 22 proc. ocenia własne 
kompetencje jako niskie.

Użytkownicy deklarujący posiadanie większych umiejętności korzystania z 
komputera to przede wszystkim osoby młodsze, lepiej wykształcone, częściej są to 
mężczyźni i osoby z gospodarstw domowych o wyższym dochodzie na osobę. 
Wyższe umiejętności deklarują osoby nie posiadające dzieci, uczniowie i 
mieszkańcy większych miejscowości. Podsumowując te wyniki należy podkreślić, 
że te same czynniki, które mają znaczenie dla faktu posiadania komputera są 
również znaczące dla umiejętności korzystania z niego. Osoby należące do grup, w 
których użytkowników komputerów jest więcej, jeśli korzystają z komputerów, to 
mają też wyższe umiejętności niż pozostali użytkownicy.
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Wykres 2.2: Deklarowane umiejętności posługiwania się komputerem w 2003 i 2005 roku 
( proc. osób korzystających z komputerów).

Co ciekawe dodatkowym czynnikiem, który jest w istotny sposób 
związany z deklarowanymi umiejętnościami korzystania z komputerów jest liczba 
przyjaciół, z którymi utrzymywany jest regularny kontakt. Z im większą liczbą 
osób kontaktują się osoby korzystające z komputerów, tym wyższe deklarują 
umiejętności korzystania. Jest to prawdopodobnie związane z możliwością 
uzyskania pomocy i uczenia się od swoich znajomych. Na taką interpretację 
wskazuje też to, że wyższe umiejętności posiadają osoby z grup, dla których 
prawdopodobieństwo korzystania z komputera jest wyższe. Osoby takie mają 
wśród swoich przyjaciół więcej osób, które również z komputerów korzystają i 
łatwiej im jest w sposób nieformalny uzyskać od nich pomoc i nauczyć się lepszej 
obsługi komputerów.

Rozkład umiejętności korzystania z komputerów jest podobny do tego 
sprzed dwóch lat. Brak jest też istotnych statystycznie różnic średnich.

Osoby, które korzystają z komputerów przynajmniej dwa lata deklarują 
obecnie nieco wyższe umiejętności (różnica jest istotna statystycznie). Oznacza to, 
że wraz ze stażem korzystania z komputerów rosną również umiejętności 
korzystania.

2.2. Miejsce korzystania z komputerów

Zdecydowana większość osób korzystających z komputerów {11 proc. z 
nich) deklaruje, że korzysta w domu. 38 proc. użytkowników używa komputera w 
miejscu pracy. 22 proc. w szkole lub na uczelni. W kawiarenkach internetowych

bardzo wysokie wysokie przeciętne

Deklarowane umiejętności posługiwania się komputerem

niskie
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9 proc., natomiast 20 proc. korzysta u znajomych lub rodziny. 3 proc. 
użytkowników deklaruje również korzystanie w innych miejscach.

Warto przyjrzeć się od czego zależy korzystanie z komputerów w 
poszczególnych miejscach. W miejscu pracy komputerów używają raczej 
użytkownicy lepiej wykształceni i lepiej zarabiający, starsi. Znaczenie ma również 
sam fakt pracy, zwłaszcza w sektorze publicznym.

W kawiarenkach internetowych korzystają osoby młodsze, z gospodarstw 
domowych o niższych dochodach na osobę. Zdecydowanie częściej mężczyźni niż 
kobiety.

U znajomych bądź rodziny z komputera korzystają osoby, młodsze, z 
gospodarstw domowych o niższych dochodach na osobę. Mieszkańcy większych 
miejscowości, raczej z małych gospodarstw domowych, bez dzieci. Częściej 
mężczyźni i osoby kontaktujące się z większą liczbą członków rodziny.
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Wykres 2.3. Miejsce korzystania z komputera w 2005 i 2003 roku.

W porównaniu do roku 2003 zmienia się struktura korzystania z komputerów 
(wykres 2.3). W ciągu dwóch lat znacznie wzrósł odsetek osób korzystających z 
komputera w domu. Mniej jest natomiast użytkowników korzystających z 
komputerów w szkole lub na uczelni oraz w kawiarenkach internetowych. Wynika 
to ze wzrostu liczby użytkowników, wśród osób starszych, które się już nie uczą. 
Mniejsza liczba osób korzystających z kawiarenek internetowych, to również efekt 
tego, że komputerów używa obecnie więcej osób starszych. Jednak największe 
znaczenie wydaje się mieć zwiększanie dostępności komputerów (również 
intemetu) w gospodarstwach domowych. W ciągu dwóch lat zmalał nieco odsetek 
użytkowników, którzy wykorzystują komputer w pracy. Jednak korzystanie w 
pracy rośnie wśród osób, które korzystają przynajmniej dwa lata (aż 49 proc. z nich 
wykorzystuje komputery w pracy). U znajomych lub rodziny z komputerów 
korzysta cały czas ten sam odsetek użytkowników.

j D2003 ■ 2005 1

77.5%

w pracy w domu w szkole/ na w kawiarence u znajomych/ w innym miejscu
uczelni internetowej rodziny
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Osoby korzystające z komputerów spędzają przy komputerze średnio 15 i 
pół godziny tygodniowo. 6 proc. w ogóle nie korzystało, a kolejne 53 proc. 
korzystało do 10 godzin. Powyżej godziny dziennie, czyli przynajmniej 7 godzin 
tygodniowo korzysta 58 proc. użytkowników. 21 proc. użytkowników komputerów 
deklaruje korzystanie powyżej 25 godzin tygodniowo. A 13 proc. powyżej 35 
godzin w tygodniu.

Warto w tym miejscu, przynajmniej wstępnie, odnieść się do często 
poruszanego problemu uzależnienia od komputera. Jak zostało przed chwilą 
pokazane, tylko niewielka część użytkowników poświęca bardzo dużo czasu na 
korzystanie z komputera. Co więcej znaczna część z nich -  prawie trzy czwarte, to 
osoby pracujące. W przypadku sporej części z nich korzystanie z komputerów 
może być związane z pracą. Tak więc z pewnością znaczna część intensywnego 
korzystania z komputerów nie jest związana z uzależnieniem. Tym samym 
problem nadużywania komputerów dotyczy stosunkowo niedużej grupy osób.

Czas spędzany przy komputerze zależy od kilku różnych czynników. 
Najmocniej związany jest z umiejętnościami korzystania z komputera -  osoby 
deklarujące wyższe umiejętności spędzają znacznie więcej czasu korzystając z 
komputerów. Co ciekawe znaczenia dla czasu spędzanego z komputerem nie ma 
wiek użytkowników. A dokładniej wpływ wieku jest pośredni, zapośredniczony 
przez inne czynniki w tym umiejętności korzystania.

Średnia liczba godzin jaką przeciętny użytkownik spędza tygodniowo 
przed komputerem wzrosła między marcem 2003 a marcem 2005 o nieco ponad 
godzinę. Wzrost ten jest związany z kilkoma zjawiskami. Po pierwsze, część osób, 
które korzystały z komputerów w 2003 roku, obecnie już z nich nie korzysta. 
Osoby te poświęcały na korzystanie z komputerów znacznie mniej czasu niż Ci, 
którzy nadal z nich korzystają. Po drugie, wraz ze stażem korzystania z 
komputerów i wzrostem umiejętności korzystania wzrasta czas poświęcany na 
korzystanie. Użytkownicy, którzy korzystają przynajmniej dwa lata korzystają 
obecnie o 3 godziny tygodniowo dłużej niż w 2003 roku (około 18 i pół godziny). 
Wzrost długości korzystania jest też efektem wzrostu dostępności komputerów i 
łatwiejszego dostępu do nich, przede wszystkim większej możliwości korzystania 
w domu.

3. Korzystanie z internetu

Z internetu od czasu do czasu korzysta ponad trzy czwarte użytkowników 
komputerów, czyli 33,4 proc. Polaków w wieku 16 i więcej lat. W ciągu jednego 
tygodnia korzysta nieco ponad 27 proc. Polaków. Tym samym około 11 proc. osób 
deklarujących, że korzystali kiedyś z internetu lub poczty elektronicznej nie 
korzystało z sieci w tygodniu poprzedzającym badanie. Część z tych osób nie 
korzysta z internetu w ogóle, a cześć korzysta rzadziej niż raz w tygodniu.

Osób, które deklarują, że korzystają z internetu i wykorzystywały go w

2.3. Czas spędzany przy komputerze
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jakiś sposób (podają wykorzystywanie przynajmniej jednej funkcji intemetu) jest 
31,7 proc. Tym samym możemy uznać, że około 2 proc. Polaków, którzy 
korzystali kiedyś z intemetu, obecnie uznaje się za niekorzystających lub 
praktycznie z intemetu nie korzysta.

Liczba osób korzystających z intemetu systematycznie rośnie. Coraz 
większy jest również odsetek użytkowników komputerów korzystających z 
intemetu. Obecnie 3A użytkowników komputerów używa również intemetu -  
przyrost o 5 proc. w stosunku do marca 2003. Oznacza to, że korzystanie z 
intemetu jest coraz ważniejszym sposobem wykorzystania komputerów.

Co ciekawe dość znaczny odsetek osób, które korzystały z intemetu w 
2003 roku obecnie z niego nie korzysta. Jeżeli przyjrzymy się osobom, które 
deklarowały w 2003 roku, że korzystają z intemetu to okaże się, że 15 proc. z nich 
w 2005 już w intemetu nie korzysta. Również nie wszystkie osoby, które 
faktycznie korzystały z intemetu (podawały korzystanie z przynajmniej jednej 
funkcji intemetu), korzystają z niego także teraz. Ponad 16 proc. użytkowników z 
2003 roku obecnie z intemetu nie korzysta. Przyrost użytkowników jest więc 
znacznie większy niż to widać w najbardziej podstawowych statystykach 
dotyczących liczby użytkowników. Znaczny odsetek osób przestających korzystać 
z intemetu nie jest wyłącznie polska specyfiką i zjawisko to jest obserwowane 
również w innych krajach (Katz, Rice i Aspden, 2001; Katz i Rice, 2002).

Z intemetu korzystają przede wszystkim osoby młodsze, lepiej 
wykształcone, osoby uczące się, mieszkające w większych miejscowościach i 
pracujące (tabela 3.1). Znacznie mają również dochody w gospodarstwie 
domowym -  im wyższe tym większa szansa, że mieszkające w nich osoby 
korzystają z sieci. Rzadziej korzystają kobiety, rolnicy, bezrobotni i emeryci.

Zdecydowanie największe znacznie dla korzystania z intemetu ma wiek. 
Osoby młodsze korzystają znacznie częściej -  wśród osób do 24 roku życia prawie 
trzy czwarte korzysta z intemetu (tabela 3.1). Z intemetu korzysta prawie połowa 
osób w wieku 25-34 lat. W kolejnej grupie wiekowej (35-44) korzysta już tylko 
35 proc. osób. A wśród osób powyżej 60-tego roku życia korzystających z 
intemetu jest już bardzo niewiele.

Kolejną zmienną mocno związaną z korzystanie z intemetu jest 
wykształcenie. Dla przejrzystości w tabeli 3.1 wyodrębnione zostały osoby, które 
nie zakończyły jeszcze swojej edukacji. Wśród uczących się aż 84 proc. osób 
deklaruje korzystanie z intemetu. Gorzej jest wśród osób, które swoją edukację już 
zakończyły. Generalnie im wyższy poziom wykształcenia tym wyższy odsetek 
internautów. Wśród osób z wykształceniem wyższym z intemetu korzysta prawie 
dwie trzecie. Natomiast wśród osób z wykształceniem podstawowym mniej niż 
4 proc.

Wyraźny jest również związek faktu korzystania z intemetu z wielkością 
miejscowości zamieszkania. Im większa miejscowość tym większy jest odsetek 
mieszkańców deklarujących korzystanie z intemetu. W miastach mających 
powyżej 500 tysięcy mieszkańców z sieci korzysta nieco ponad połowa. W 
miastach mających od 100 do 500 tysięcy mieszkańców niewiele mniej -  45 proc. 
mieszkańców korzysta z intemetu. Znacznie mniej użytkowników jest w
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najmniejszych miejscowościach -  w miastach do 20 tysięcy z intemetu korzysta co 
trzecia osoba, a na wsi co piąta.

Nieco mniejsze znaczenie ma płeć. Z intemetu korzystało dotychczas 
35 proc. mężczyzn i prawie 32 proc. kobiet.

Tablica 3.1. Deklarowane korzystanie z intemetu.

Kategoria społeczno-demograficzna
Deklarowane 
korzystanie z 

internetu
Ogółem 33,4
Płeć Mężczyzna 35,2

Kobieta 31,8
wiek w 6 przedziałach do 24 lat 72,7

25-34 lata 49,2
35-44 lata 35,2
45-59 lat 21,6
60-64 lata 7,6
65+ lat 2,8

wykształcenie na czterech 3,6

15,2

poziomach podstawowe i niżej 
zasadnicze

(z wyróżnieniem uczących się) zaw./gimnazjum
średnie 36,7
wyższe/policealne 65,5
uczący się 84,2

wielkość miejscowości zamieszkania powyżej 500tys. 50,4
200-500tys. 45,3
100-200tys. 44,2
20-100tys. 37,0
do 20tys. 33,0
wieś 20,9

status społeczno-zawodowy prac. sek. publicznego 55,6
prac. sek. prywatnego 42,2
Przedsiębiorcy 52,3
Rolnicy 10,6
Renciści 12,3
Emeryci 5,4
uczniowie i studenci 84,2
bezrobotni (rejestr) 21,3
inni bierni zawodowo 21,1
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Warto przyjrzeć się również korzystaniu z intemetu ze względu na status 
społeczno-zawodowy. Korzystają przede wszystkim uczniowi i studenci (84 proc. 
używa intemetu), a także osoby pracujące. Więcej internautów jest wśród 
pracowników sektora publicznego (56 proc.) i wśród pracujących na własny 
rachunek (52 proc.) niż wśród pracowników sektora prywatnego (42 proc.). Z 
intemetu korzysta bardzo niewiele emerytów (5 proc.) rencistów (12 proc.) i 
rolników (11 proc.).

3.1. Miejsce korzystania z internetu

63 proc. osób korzystających z intemetu łączy się z siecią z domu, a 
32 proc. z pracy. W szkole lub na uczelni korzysta z intemetu 24 proc. jego 
użytkowników. 14 proc. korzysta w kawiarenkach internetowych, a 23 proc. u 
znajomych lub rodziny. Dodatkowo 3 proc. internautów deklaruje korzystanie w 
innych miejscach.

W porównaniu z 2003 rokiem większy odsetek internautów łączy się z 
siecią z domu (wykres 3.1). W marcu 2005 roku z intemetu we własnym domu 
korzystało 63 proc. internautów, podczas gdy dwa lata wcześniej takich 
użytkowników było niecałe 53 proc. W tym samym okresie praktycznie nie zmienił 
się odsetek użytkowników łączących się z siecią w pracy. Zmniejszeniu ulega 
natomiast odsetek internautów korzystających w szkole lub na uczelni z 28 proc. w 
2003 do 24 proc. w 2005. Mniej jest również korzystających w kawiarenkach 
internetowych -  spadek z ponad 19 proc. do 14 proc. Odsetek użytkowników 
intemetu, którzy łączą się z siecią u znajomych lub rodziny nie zmienił się w 
sposób istotny. Tym samym należy stwierdzić, że wzrost liczby użytkowników 
intemetu jest związany przede wszystkim ze zwiększeniem dostępności intemetu w 
gospodarstwach domowych. Inne czynniki istotne dla zmiany struktury korzystania 
z intemetu są podobne, jak w przypadku korzystania z komputerów.

100%
£3 2003 B2005

90%

70%

w  pracy w  domu w  szkole/ na w  kawiarence u znajomych/ w  innym miejscu
uczelni internetowej rodziny

Wykres 3.1. Miejsce korzystania z intemetu w 2003 i 2005 roku ( proc. osób 
korzystających z intemetu).
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Sam fakt korzystania z intemetu niewiele mówi o osobie korzystającej. 
Ważną zmienną jest ilość czasu spędzanego w internecie.

Użytkownicy intemetu spędzają w sieci średnio 8 i pół godziny 
tygodniowo. Ponieważ jednak pytanie zadane w kwestionariuszu dotyczyło 
korzystania w przeciągu 7 dni poprzedzających badanie, to lepiej jest przyjrzeć się 
osobom, które korzystały z intemetu w tym okresie. Osoby te korzystały średnio 9 
i pół godziny, a więc ponad godzinę dziennie. Jednak spora część korzysta 
umiarkowanie intensywnie -  prawie 62 proc. osób, które korzystały z intemetu w 
ciągu tygodnia poprzedzającego badanie spędziło w sieci, w tym okresie do 7 
godzin. Do 14 godzin tygodniowo korzysta prawie 80 proc. użytkowników. 
Użytkowników, którzy korzystają znacznie więcej nie jest dużo, 10 proc. 
użytkowników deklaruje spędzanie w sieci od 15 do 21 godzin w tygodniu. Nieco 
poniżej 10 proc. korzysta ponad 21 godzin tygodniowo.

Liczba godzin spędzanych w internecie zależy od podobnych czynników 
jak sam fakt korzystania z intemetu. Więcej czasu spędzają w sieci użytkownicy 
młodsi, lepiej wykształceni, mieszkający w większych miejscowościach. Dłużej 
korzystają też mężczyźni i osoby o większych dochodach na głowę w 
gospodarstwie domowym.

Jak można się również spodziewać ilość czasu poświęcana na korzystanie z 
komputera i intemetu jest związana ze znajomością języków obcych. Z tym, że 
jedynym językiem, który ma rzeczywiste i statystycznie istotne znaczenie dla czasu 
korzystania jest język angielski. Jest to o tyle istotne, że znajomość angielskiego 
pozwala korzystać z intemetu w dużo lepszy i pełniejszy sposób. Większość stron 
w sieci jest w języku angielskim i znacznie więcej można znaleźć informacji po 
angielsku niż w języku polskim. Osoby, które nie znają języka angielskiego 
korzystają średnio niecałe 6 i pół godziny tygodniowo, znający ten język tylko 
biernie korzystają średnio nieco ponad 8 i pół godziny tygodniowo. Najwięcej z 
intemetu korzystają osoby znające angielski czynnie i biernie -  średnio ponad 10 
godzin tygodniowo. Zależność ta jest widoczna również jeśli chodzi o korzystanie 
z komputerów.

W porównaniu z 2003 rokiem średnia liczba godzin spędzanych w 
internecie wzrosła o jedną trzecią. W marcu 2003 przeciętny użytkownik spędzał w 
sieci nieco ponad 6 godzin tygodniowo1. Obecna średnia to 8 i pół godziny.

Przyczyn zwiększenia liczby godzin spędzanych w internecie przez 
użytkownika jest przynajmniej kilka. Po pierwsze, znacznie więcej użytkowników, 
korzysta z sieci w domu i więcej ma stałe łącze. Po drugie, nieco większa jest 
również liczba miejsc, w których przeciętny użytkownik korzysta z intemetu. 
Konsekwencją większej dostępności intemetu jest też intensywniejsze jego 
wykorzystanie przez nowych użytkowników. Osoby które zaczęły korzystać z sieci 
między styczniem 2004 a marcem 2005 spędzają w sieci tygodniowo prawie 6 i pół 
godziny. Dwa lata wcześniej, nowi użytkownicy (zaczynający między styczniem

3.2. Czas spędzany w internecie

1 Uwzględniając również tych użytkowników intemetu, którzy w tym okresie nie korzystali.
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2002 a marcem 2003) korzystali koło 4 godzin 40 minut tygodniowo. Po trzecie, 
wraz ze stażem korzystania z intemetu użytkownicy zaczynają bardziej 
wszechstronnie korzystać z sieci i wykorzystują większą liczbę funkcji intemetu2 i 
poświęcają na to więcej czasu. Osoby, które korzystały z sieci przed marcem 2003 
roku, spędzają obecnie w sieci 10 godzin i 20 minut w porównaniu do 6,9 dla osób, 
które zaczęły korzystać po marcu 2003. Różnica ta wynika ze wzrostu 
intensywności korzystania z intemetu wraz ze stażem. Jeśli przyjrzymy się 
osobom, które korzystały z sieci zarówno w marcu 2003, jak i marcu 2005, to 
okaże się, że obecnie poświęcają na korzystanie z sieci znacznie więcej czasu (o 3 
godziny i 45 minut tygodniowo więcej). Jest to bardzo duży wzrost (od 6,6 do 
10,3).

Tablica 3.2 Czas poświęcany na oglądanie telewizji (przeciętnie dziennie w okresie 
jednego tygodnia) w zależności od korzystania z technologii.

Czas
oglądania
telewizji

nie 
korzysta z 
komputera

korzysta
tylko

komputer

korzysta z 
komputera 
i internetu

Ogółem

nie ogląda 
telewizji 2,4% 1,8% 3,0% 2,6%

mniej niż 
godzinę 7,8% 9,8% 13,6% 9,9%

od godziny 
do dwóch 
godzin

26,6% 31,9% 35,7% 30,2%

od dwóch do
trzech
godzin

25,0% 30,9% 27,0% 26,3%

od trzech 
godzin do 
czterech 
godzin

16,5% 12,7% 9,5% 13,8%

powyżej
czterech
godzin

21,7% 12,8% 11,2% 17,3%

' Ten problem zostanie dokładnie zbadany w dalszej części tekstu.
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Wykres 3.2 Zmiana czasu poświęcanego na różne czynności jako efekt korzystania z
intemetu.

Ludzie nie zawsze zdają sobie sprawę z tego w jaki sposób korzystanie z 
nowych technologii zmieniło ich życie. Warto jednak sprawdzić co o tym myślą i 
w jaki sposób zmienia się czas, który na różne czynności poświęcają. Wykres 3.2 
prezentuje rozkład odpowiedzi na pytanie o zmianę czasu poświęcanego na różne 
czynności w efekcie korzystania z komputerów (i intemetu). Zdecydowana 
większość osób uważa, że czas jaki poświęcają na różne czynności nie zmienił się, 
a jeśli się zmienił, to nie było to efektem korzystania z komputerów. Zdecydowanie 
najwięcej użytkowników komputerów deklaruje, że zmniejszył się czas jaki 
poświęcają na oglądanie telewizji. I rzeczywiście jeśli porównamy osoby, które z 
komputerów i intemetu korzystają oraz tych, którzy z nich nie korzystają, to okaże 
się, że użytkownicy znacznie mniej czasu spędzają przed telewizorami. Co 
pokazuje tabela numer 3.2. Być może jednak wynika to również z innych 
czynników -  na przykład różnic wieku i wykształcenia między użytkownikami i 
osobami, które z komputerów i intemetu nie korzystają.

Korzystanie z komputerów i intemetu odbywa się więc głównie kosztem 
czasu poświęcanego na oglądanie telewizji. Część użytkowników deklaruje 
również, że zmniejszył się czas jaki poświęcają na inne czynności związane z 
uczestnictwem w kulturze (przede wszystkim czytanie gazet i książek), a także 
kontaktami z innymi ludźmi. Właściwie w przypadku wszystkich środków 
przekazu korzystanie z komputerów, a przede wszystkim z intemetu powoduje dla 
wielu osób zmniejszenie czasu poświęcanego na konsumpcję innych mediów.
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Należy jednak zaznaczyć, że zdecydowana większość użytkowników deklaruje, że 
ich czas poświęcany na różne czynności nie uległ zmianie. Z pewnością można 
powiedzieć, że użytkownicy intemetu znacznie mniej czasu poświęcają na 
oglądanie telewizji.

3.3. Sposoby korzystania z internetu

Internet może być wykorzystywany na bardzo różne sposoby i fakt 
korzystania z sieci może oznaczać wiele bardzo różnych działań. Dlatego też nie 
jest możliwe mówienie o konsekwencjach (psychologicznych, społecznych lub 
ekonomicznych) korzystania z intemetu w ogólności. Znacznie większy sens ma 
rozważenie efektów konkretnych sposobów korzystania z sieci. To od tego, co 
użytkownicy w sieci robią zależy w największym stopniu to, co internet będzie 
oznaczał w ich życiu. Zanim rozważymy konsekwencje korzystania z sieci 
przyjrzyjmy się jak Polacy z intemetu korzystają. Wynik przedstawia tabela 3.3.

Tablica 3.3. Czynności wykonywane w internecie. Procent użytkowników 
korzystających ostatnio (w ciągu 1 tygodnia), którzy w tym okresie wykonywali 
daną czynność oraz procent wszystkich użytkowników, którzy daną czynność 
wykonywali kiedykolwiek (w ostatnim tygodniu lub wcześniej).

Czynność
Ostatnio 

i proc.)
Wszystkie

(proc.)

Nr
czynności

na
wykresie

7.3.2
Poczta elektroniczna (e-mail) 67 80 1
Komunikatory internetowe 45 61 2
Czaty 16 52 3
Fora i grupy dyskusyjne 10 35 4
Internetowa telefonia 13 31 5
Wideokonferencje 3 17 6
Przeglądanie stron WWW 77 90 7
Szukanie materiałów do pracy lub 59 76 8nauki
Kursy przez internet 5 19 9
Poszukiwanie pracy 12 33 10
Kupowanie produktów 11 33 11
Korzystanie z banku 17 25 12
Płacenie rachunków 13 22 13
Uczestnictwo w aukcjach 9 24 14internetowych
Granie w gry sieciowe 15 34 15
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Ściąganie oprogramowania 17 38 16
Ściąganie muzyki, filmów 22 42 17
Tworzenie i modyfikacje własnej 7 21 18strony WWW /

Twórczość 5 16 19
Instytucje 25 49 20
Formularze 12 34 21
Słuchanie radia, muzyki przez 25 48 22internet
Oglądanie telewizji 7 26 23
Praca przez sieć na komputerze 21 36 24domowym

Pytania zadane w kwestionariuszu dotyczyły czynności wykonywanych w 
czasie sesji internetowych, zarówno kiedykolwiek, jak i w okresie ostatniego 
tygodnia. Czynności wykonywane kiedykolwiek są wskaźnikiem zainteresowań 
użytkowników, a także ich kompetencji -  pokazują umiejętności (także 
techniczne), potrzebne do wykonywania danej czynności (DiMaggio, Hargittai, 
2001). Dlatego też ogólną liczbę czynności wykonywanych kiedykolwiek w sieci 
będziemy traktowali również jako wskaźnik umiejętności i wszechstronności 
korzystania. Natomiast sposób korzystania z sieci w ostatnim tygodniu jest raczej 
wskaźnikiem rzeczywistych zachowań —  tego w jaki sposób i jak intensywnie 
wykorzystują internet jego użytkownicy.

Jak zostało powiedziane wyżej korzystanie z intemetu może oznaczać 
bardzo różne czynności. Nie jest zadaniem tego opracowania systematyzowanie 
tych różnych sposobów użycia. Warto jednak omówić sposób wykorzystywania 
intemetu używając kilku kategorii i sfer, które wiążą się z korzystaniem z 
intemetu.

Dwa najbardziej podstawowe aspekty wykorzystania intemetu to aspekt 
informacyjny i komunikacyjny. Internet często jest postrzegany jako miejsce, w 
którym znaleźć można olbrzymią ilość informacji i wiedzy, jak w wielkiej 
bibliotece lub archiwum. Z drugiej strony jest to również narzędzie komunikacji. 
Oczywiście narzędzie dość specyficzne (Batorski, 2005b). Oprócz tych dwóch 
najważniejszych kategorii warto jeszcze przyjrzeć się specyficznym 
zastosowaniom intemetu, związanym z edukacją, pracą, administracją publiczną, 
ekonomią i uczestnictwem w kulturze.

Przyjrzyjmy się na początek aspektowi informacyjnemu. 90 proc. osób 
deklarujących korzystanie z intemetu przegląda strony WWW. Jest to również 
najczęściej wykonywana czynność (61 proc. osób korzystających w jednym 
tygodniu).

Zastanawiająca jest dość liczna grupa osób, które nie korzystają z 
podstawowych funkcji intemetu takich jak poczta elektroniczna, czy przeglądanie 
stron WWW. Często są to osoby, które wykorzystują internet w bardzo małym 
stopniu. Prawdopodobnie mogą to być również osoby, które nie korzystają z
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intemetu samodzielnie, ale przez osoby trzecie (dziecko, znajomych, sekretarkę, 
itp.).

Warto przyjrzeć się związkowi między poszczególnymi czynnościami 
wykonywanymi w intemecie. Wykres 3.3 przedstawia wyniki skalowania 
wielowymiarowego -  mapę czynności wykonywanych w intemecie. Wymiar 
poziomy (V3) jest bardzo mocno związany z popularnością danego sposobu 
korzystania z intemetu. Wymiar pionowy (V4) jest nieco bardziej skomplikowany, 
związany jest z charakterem danej czynności. Na dole są czynności związane z 
pracą, kontaktem z instytucjami i ekonomicznymi aspektami korzystania z sieci. 
Czynności znajdujące się w górnej części wykresu są związane przede wszystkim z 
rozrywką.
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Wykres 3.3.Skalowanie wielowymiarowe dla czynności wykonywanych w intemecie w 
okresie

Liczba czynności wykonywanych przez użytkowników w sieci jest bardzo 
różna. Wykorzystywanie przynajmniej jednej z analizowanych funkcji intemetu 
deklaruje 31,7 proc. Polaków. Natomiast 26 proc. deklaruje wykorzystywanie 
przynajmniej jednej funkcji w okresie tygodnia poprzedzającego badania.

Liczba czynności wykonywanych kiedykolwiek może być wskaźnikiem 
posiadanych umiejętności korzystania z intemetu. Im więcej zastosowań intemetu 
użytkownik wykorzystuje tym wyższe są jego kompetencje. Warto więc sprawdzić 
od czego zależy większa różnorodność wykorzystywania intemetu.

Ilość funkcji, w jakich internet jest wykorzystywany, zależy przede
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wszystkim od wieku użytkownika i od czasu trwania kontaktu z tą technologią. 
Zdecydowanie wszechstronniej wykorzystują internet użytkownicy młodsi i ci, 
którzy wcześniej zaczęli z niego korzystać. Ważna jest też pleć -  mężczyźni 
korzystają z większej liczby funkcji intemetu. Bardzo ważna jest też ilość i rodzaj 
miejsc, w których dana osoba może z sieci korzystać. Najistotniejsze znaczenie ma 
tutaj możliwość korzystania w domu. Co ciekawe ten czynnik praktycznie 
eliminuje różnice związane z miejscem zamieszkania i znacznie ogranicza różnice 
związane z dochodami. Innymi słowy, bez względu na wielkość miejscowości 
zamieszkania wszechstronniej korzystają ci, którzy mają dostęp do sieci w domu.

Dla wszechstronnego używania intemetu znaczenie mają również 
wykształcenie i liczba przyjaciół z którymi użytkownik ma regularny kontakt. 
Więcej różnych czynności w sieci wykonują osoby lepiej wykształcone oraz 
posiadające więcej przyjaciół. Ten ostatni fakt może być związany ze społecznym 
rozprzestrzenianiem się umiejętności korzystania z niektórych funkcji intemetu, a 
także z większej motywacji do wykorzystywania różnych internetowych narzędzi 
komunikacyjnych.

Jak zostało pokazane wyżej doświadczeni użytkownicy intemetu 
wykorzystują go na więcej różnych sposobów niż użytkownicy nowi. Warto w tym 
miejscu poświęcić chwilę uwagi na rozstrzygnięcie problemu źródeł tego 
pozytywnego związku między stażem korzystania z intemetu a liczbą sposobów 
jego wykorzystania. Po pierwsze, możliwe jest, że osoby, które wcześniej z 
intemetu zaczęły korzystać są bardziej zainteresowane technologią i mają większe 
potrzeby korzystania z sieci. W tym przypadku należałoby oczekiwać, że osoby, 
które kiedyś zaczynały korzystać z intemetu korzystały wtedy z intemetu w sposób 
bardziej wszechstronny niż osoby, które zaczynają korzystać obecnie. Nazwijmy to 
„hipotezą potrzeb”. Po drugie, możliwe jest, że wraz z długością korzystania z 
intemetu rośnie liczba wykonywanych w nim czynności. „Hipoteza 
doświadczenia” głosiłaby zatem, że: im większe jest doświadczenie użytkowników 
i im więcej umiejętności uda im się nabyć tym wszechstronniej z intemetu 
korzystają. Korzystając z panelowego charakteru badań zweryfikowaliśmy obie te 
hipotezy.

Zanim przejdziemy do testowania hipotez potrzebne jest jeszcze jedno 
zastrzeżenie. Obecnie użytkownicy intemetu wykorzystują go w bardziej 
wszechstronny sposób niż w marcu 2003. Jeżeli porównamy czynności, których 
wykonywanie w sieci badaliśmy zarówno w 2003, jak i w 2005 roku, to okaże się, 
że obecni użytkownicy wykonują więcej różnych czynności (średnio 5,5 z 12 
czynności, w porównaniu z 4,4 w marcu 2003). Także pod względem 
intensywności wykorzystania intemetu istnieje istotna różnica. Obecnie 
użytkownicy wykonują o 0,4 czynności tygodniowo więcej. Różnice te nie są 
jednak związane z postawionymi hipotezami i nie mogą być argumentem za ich 
prawdziwością.

W celu przetestowania drugiej z hipotez (doświadczenia) sprawdziliśmy 
jak zmieniły się zachowania i sposób korzystania z intemetu osób, które korzystały 
z niego zarówno w 2003 roku, jak i obecnie. Pierwsza hipoteza (potrzeb) została 
zweryfikowana poprzez porównanie sposobu korzystania użytkowników, którzy
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zaczęli korzystać z sieci w 2002 lub na początku 2003 roku3, z tymi, którzy 
korzystają od 2004 lub początku 2005 roku.

Wykonane analizy pokazują, że osoby korzystające z intemetu w 2003 i w 
2005 roku, korzystają z coraz większej ilości jego funkcji. Warto podkreślić, że 
wzrost ten dotyczy nie tylko liczby funkcji, które użytkownicy robili dotychczas 
(wzrost średniej liczby z 4,5 do nieco ponad 6 różnych czynności), ale również 
aktywności wykonywanych w przeciągu jednego tygodnia (wzrost o prawie 1 
czynność). Podsumowując uzyskane wyniki należy stwierdzić, że „hipoteza 
doświadczenia” została potwierdzona -  wraz ze wzrostem stażu korzystania z 
intemetu rośnie wszechstronność i intensywność jego wykorzystania.

Bardzo ciekawy jest wynik weryfikacji „hipotezy potrzeb”. Okazuje się, że 
obecnie nowi użytkownicy intemetu korzystają z niego bardziej wszechstronnie niż 
osoby, które zaczynały korzystać dwa lata wcześniej. Tym samym należy odrzucić 
hipotezę o tym, że osoby, które wcześniej zaczynały korzystać z intemetu były 
większymi jego entuzjastami i bardziej wszechstronnie z niego korzystały.

Większa liczba czynności wykonywanych w intemecie przez 
doświadczonych użytkowników jest zatem wyłącznie efektem zdobywanego 
doświadczenia i wzrostu umiejętności.

3.4. Komunikacja i relacje społeczne w sieci

Jednym z najważniejszych aspektów intemetu jest komunikacja. Do 
niedawna komunikacja poprzez internet była prawie wyłącznie komunikacją 
tekstową. Obecnie coraz częściej wykorzystywane są również rozmowy głosowe i 
internetowa telefonia.

Warto w tym miejscu dokonać systematyzacji internetowych narzędzi 
komunikacyjnych i krótkiej ich charakterystyki. Systematyzacja ta zostanie 
uzupełniona o dane dotyczące popularności poszczególnych narzędzi i osób z nich 
korzystających (tabela 3.2).

Największą popularnością cieszy się poczta elektroniczna (e-mail). 
Korzystało z niej nieco ponad 80 proc. osób, które kiedykolwiek korzystały z 
intemetu. Regularnie -  przynajmniej raz w tygodniu sprawdza pocztę dwie trzecie 
osób, które w tym czasie korzystają z intemetu.

Dużą popularnością cieszą się również komunikatory internetowe. 
Najbardziej znanymi przykładami są Gadu-Gadu, Tlen, a zagranicą ICQ. 
Komunikatory służą przede wszystkim do prowadzenia rozmów tekstowych w 
czasie rzeczywistym. Wykorzystuje je 61 proc. osób korzystających z intemetu w 
Polsce. Robią to stosunkowo regularnie gdyż w przeciągu jednego tygodnia z 
komunikatorów korzysta 45 proc. użytkowników. Podobnie jak inne wyniki 
dotyczy to wyłącznie osób mających przynajmniej 16 lat. Rzeczywista popularność 
komunikatorów jest znacznie wyższa, gdyż korzysta z nich bardzo wiele 
nastolatków.

Znaczny odsetek internautów korzystał również z czatów (nieco ponad

3 Są to osoby, które korzystały z intemetu w momencie badania w marcu 2003 roku.
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połowa). W odróżnieniu od komunikatorów, czaty są narzędziem komunikacji, 
które częściej wykorzystywane jest do rozmów grupowych oraz do rozmów z 
osobami, które nie są znane poza intemetem. Warto podkreślić, że mimo iż wielu 
internautów z czatów korzystało, to jednak niewielu robi to regularnie. Spośród 
osób, które korzystają z intemetu, tygodniowo zaledwie 16 proc. komunikuje się na 
czatach.

Dość podobna sytuacja jest z forami i grupami dyskusyjnymi. Fora i grupy 
są poświęcone konkretnym tematom i na ogół odstępstwa od nich nie są miel 
widziane. Często jest to narzędzie komunikacji grup zainteresowań oraz 
fachowców i profesjonalistów. Korzystało z nich około 35 proc. internautów, a 
tygodniowo robi to 10 proc.

Stosunkowo niedawno zyskującym popularność sposobem komunikacji 
przez internet jest internetowa telefonia (VoIP). Coraz więcej firm oferuje tanie 
rozmowy głosowe. Możliwe jest zarówno komunikowanie się z innymi 
użytkownikami (posiadającymi internet i komputer z mikrofonem) jak i z 
posiadaczami tradycyjnych telefonów. W tym pierwszym przypadku połączenia są 
darmowe4.

Tablica 3.3. Kontakty przez internet (proc.)

Z kim kontakt W ostatnim 
tygodniu Kiedykolwiek

Rodzina 31. 58 .
W spółpracownicy 29. 44
Przyjaciele i znajomi 50. 70
Osoby, z którymi brak innego kontaktu 22 46
Osoby poznane w intemecie 16. 40.
Osoby o podobnych zainteresowaniach 16 . 36
Sympatia 17 . 29

Przyjrzyjmy się teraz temu z kim nawiązywane są kontakty przez internet. 
Tabela 3.3 przedstawia komunikację z osobami z różnych grup w ciągu jednego 
tygodnia (procenty dotyczą osób, które korzystały w tym okresie) oraz 
kiedykolwiek (w tygodniu przed badaniem lub wcześniej).

Obserwacja zachowań w ciągu jednego tygodnia pozwala w dokładniejszy 
sposób oszacować jak często wykorzystywane są różne funkcje intemetu i jak 
często mają miejsce określone rodzaje komunikacji. Tygodniowo z intemetu 
korzysta 26 proc. Polaków. 50 proc. z nich kontaktuje się w tym czasie ze 
znajomymi. 31 proc. wykorzystuje internet do kontaktów z osobami z rodziny. 
Trudno więc uznać internet za narzędzie, które wyrywa człowieka z kontekstu 
społecznego dotychczasowych relacji. 29 proc. użytkowników wykorzystuje 
internet do kontaktów z osobami z pracy. Często też internet jest wykorzystywany

4 Nie uwzględniając kosztu sprzętu i dostępu do intemetu.
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do kontaktu z osobami, z którymi w inny sposób kontakt byłby trudny lub w ogóle 
nie byłby możliwy. Takie zastosowanie deklaruje 22 proc. osób korzystających 
tygodniowo z intemetu.

Kontakt z osobami o podobnych zainteresowaniach podtrzymuje za 
pośrednictwem intemetu 16 proc. Taki sam procent komunikuje się z osobami 
poznanymi przez internet. To stosunkowo niewiele. W marcu 2003 roku 21 proc. 
użytkowników komunikowało się w jednym tygodniu z osobami poznanymi w 
sieci.

Istotnym pytaniem jest też to ile spośród znajomości zawieranych w 
intemecie ma większe znaczenie dla użytkownika i ile takich relacji przenosi się 
poza internet. Inaczej mówiąc, jest to pytanie o to, ile osób dewirtualizowało 
znajomości. Prawie 17 proc. osób, które korzystają z intemetu spotkało osobiście 
kogoś poznanego przez internet. Oznacza to, że stosunkowo niewiele kontaktów 
nawiązywanych w intemecie kończy się przeniesieniem relacji poza sieć. Tylko 
niecała połowa osób, które kiedykolwiek poznały kogoś przez internet spotkała 
później osobiście przynajmniej jedną z tak poznanych osób.

Warto jeszcze dodać, że aż 22 proc. osób, które korzystają tygodniowo z 
intemetu nie używa go do komunikacji. Tyle użytkowników deklaruje brak 
komunikacji z osobami z grup wymienionych w tabeli 3.3.

3.5. Komunikacja internetowa a relacje społeczne użytkowników

Wiele istotnych pytań dotyczących społecznych konsekwencji korzystania 
z intemetu związanych jest z potencjalnymi zmianami ilości i jakości więzi 
społecznych w efekcie używania intemetu (Kraut i inni, 1998, 2001). Z pewnością 
nie warto zastanawiać się nad ogólnymi konsekwencjami korzystania z intemetu. 
Medium to może być bowiem wykorzystywane na tak wiele różnych sposobów, że 
trudno jest mówić o samych konsekwencjach korzystania z niego. Dużo bardziej 
zasadne byłoby rozważenie konsekwencji poszczególnych sposobów korzystania z 
intemetu.

Osoby korzystające z komputerów mają podobną liczbę relacji co 
użytkownicy intemetu (brak jest statystycznie istotnych różnic). Jednak osoby, 
które poznają kogoś przez internet mają większą liczbę przyjaciół - średnio prawie 
o jedną osobę więcej (fakt ten może wynikać z innych różnic -  np. wieku).

Istnieją jednak większe różnice jeśli uwzględnimy szersze kręgi społeczne. 
Liczba osób -  przyjaciół i znajomych, z którymi użytkownicy intemetu utrzymują 
kontakt jest znacznie większa niż dla osób nie korzystających z sieci. Brak jest 
natomiast różnic jeśli chodzi o kontakty z osobami z rodziny.

Warto też podkreślić, że osoby korzystające z intemetu mają znajomych 
mieszkających w większej odległości. Tylko 54 proc. osób, z którymi kontakt 
utrzymują osoby korzystające z intemetu mieszka w tej samej miejscowości lub nie 
dalej niż lOkm, dla osób nie korzystających jest to 58 proc. Internet pomaga więc 
podtrzymywać relacje na odległość.

Osoby, które spotkały osobiście kogoś poznanego przez internet posiadają 
znacznie więcej przyjaciół i znajomych niż użytkownicy, którzy przez internet
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znajomości nie zawierali (średnio około 9 przyjaciół i 15 znajomych w porównaniu 
do 7 i 10 dla nie korzystających). Nie jest to jednak efektem zawierania 
znajomości, a raczej nowe znajomości są zawierane przez osoby, które są bardziej 
towarzyskie i posiadają wielu przyjaciół i znajomych.

Między rokiem 2003 a 2005 liczba przyjaciół zwiększyła się. Jednak 
korzystanie z intemetu i komputerów nie miało na ten fakt istotnego wpływu. 
Użytkownicy sieci nie doświadczają ani spadku liczby przyjaciół, ani też jego 
wzrostu. Sam fakt poznawania ludzi przez internet też nie ma istotnego wpływu na 
liczbę przyjaciół. Świadczy to prawdopodobnie o tym, że znajomości nawiązywane 
przez internet to raczej słabe więzi a nie bliskie przyjaźnie.

Wyniki te można interpretować następująco: korzystanie z intemetu nie ma 
istotnego wpływu na liczbę posiadanych przyjaciół. Jednak użytkownicy sieci, 
którzy mają więcej przyjaciół są bardziej skłonni do nawiązywania relacji również 
w sieci.

3.6. Zmiany zachowań komunikacyjnych internautów

Sposoby wykorzystania intemetu do kontaktów z innymi osobami 
zmieniają się dość znacznie (wykres 3.3). W porównaniu z marcem 2003 więcej 
użytkowników deklaruje zastosowanie intemetu do kontaktów z rodziną 
współpracownikami, przyjaciółmi i znajomymi. Więcej osób wykorzystuje sieć do 
komunikacji z osobami o podobnych zainteresowaniach. Co ciekawe brak jest 
zmian jeśli chodzi o komunikację przez internet z osobami, z którymi nie ma 
innego kontaktu. Dokładnie taki sam odsetek użytkowników deklarował takie 
wykorzystanie intemetu w marcu 2003 i 2005. Nieco mniej użytkowników 
nawiązuje obecnie nowe relacje w intemecie.

Ciekawe jest również porównanie, jak zmieniły się zachowania 
komunikacyjne użytkowników, którzy korzystają z intemetu już przynajmniej dwa 
lata. Pytanie jakie warto tutaj postawić dotyczy tego, czy wraz ze stażem 
korzystania z intemetu większe jest jego wykorzystanie do celów 
komunikacyjnych i czy doświadczeni użytkownicy kontaktują się obecnie z 
większą ilością osób niż kiedyś, czy wręcz przeciwnie.

Osoby, które korzystały z intemetu przed marcem 2003 i nadal z niego 
korzystają komunikują się obecnie z większą liczbą osób. Znacznie większa część 
z nich deklaruje wykorzystanie intemetu do komunikacji z rodziną 
współpracownikami, znajomymi i przyjaciółmi, osobami o podobnych 
zainteresowaniach lub tymi, z którymi nie ma w tej chwili innego kontaktu. 
Zmianie nie uległ tylko odsetek osób wykorzystujących internet do nawiązywania 
relacji.

264



100%

90% 

80% - 

70% 

60% - 

50% ■ 

40% 

30% - 

20%  • 

10%  • 

0%

Wykres 3.3. Komunikacja internetowa z różnymi grupami osób (kiedykolwiek) w 2003 i
2005 roku.

Powyższe rozważania dotyczą wyłącznie rodzaju kontaktów i komunikacji 
z różnymi osobami przez internet. Oprócz samego faktu komunikowania się z 
innymi osobami ważna jest również intensywność takiej komunikacji. 
Najważniejsza hipoteza, jaką można w tym miejscu postawić dotyczy wzrastania 
wraz z rozwojem intemetu, częstości komunikacji z osobami znanymi spoza sieci. 
Można to wyjaśnić w następujący sposób: z intemetu korzysta coraz więcej osób, 
wraz ze wzrostem liczby użytkowników, osoby korzystające z sieci mają coraz 
więcej znajomych spoza intemetu, którzy z sieci korzystają. W konsekwencji coraz 
większa część komunikacji poświęcana jest na podtrzymywanie istniejących relacji 
zamiast na nawiązywane nowych. Innym uzasadnieniem może być wzrost 
średniego wieku internautów, co ma pośredni wpływ na rodzaj kontaktów 
internetowych, jako że to głównie młodsi internauci są skłonni nawiązywać relacje 
w sieci.
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Wykres 3.4. Komunikacja internetowa z różnymi grupami osób w okresie jednego 
tygodnia, w 2003 i 2005 roku.

Bliższe przyjrzenie się użytkownikom intemetu w latach 2003-2005 
pozwala stwierdzić prawdziwość powyższych rozważań. Obecnie w okresie 
jednego tygodnia większa część użytkowników komunikuje się z osobami z 
rodziny, przyjaciółmi lub znajomymi oraz ze współpracownikami. Mniejszy jest 
natomiast odsetek użytkowników, którzy w tym samym czasie komunikują się z 
osobami poznanymi w intemecie, osobami o podobnych zainteresowaniach (ta
grupa to również często osoby znane z forów i tematycznych grup dyskusyjnych,
niż spoza sieci).

Zmiana zachowań komunikacyjnych użytkowników intemetu nie wynika 
tylko i wyłącznie z przyrostu liczby korzystających z sieci i innych zachowań 
nowych użytkowników. Zmieniają się również kontakty osób, które z intemetu 
korzystają już od dłuższego czasu. Osoby te kontaktują się obecnie znacznie 
częściej niż dwa lata wcześniej z rodziną, znajomymi i współpracownikami. Brak 
jest natomiast zmian jeśli chodzi o wykorzystanie intemetu do podtrzymania relacji 
z osobami, z którymi nie ma innego kontaktu. Komunikacja z osobami poznanymi 
w intemecie jest rzadsza niż dwa lata wcześniej.

Osoby, które korzystają z intemetu ponad dwa lata mają obecnie bardziej 
różnorodne kontakty niż miały dwa lata temu (komunikują się z większą liczbą 
różnych osób). Natomiast osoby, które zaczęły korzystać z intemetu po marcu 
2003 kontaktują się obecnie z osobami z mniejszej liczby kategorii, niż osoby, 
które korzystają dłużej. Obie te obserwacje dotyczą zarówno relacji w ogóle, jak i
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komunikacji w ciągu jednego tygodnia. Zasadne jest więc stwierdzenie, że wraz ze 
stażem korzystania z internetu rośnie różnorodność relacji podtrzymywanych przez 
sieć.

3.7. Komputery i internet w pracy

Warto więcej miejsca poświęcić innym sposobom wykorzystania internetu. 
Pierwszym jest wykorzystanie związane z pracą. Z komputerów korzysta prawie 
56 proc. pracujących. Prawie 38 proc. Polaków używających komputery 
wykorzystuje je w miejscu pracy. 32 proc. korzystających z internetu łączy się z 
siecią w miejscu pracy. Z internetu korzysta 40 proc. pracujących.

Dla wielu z tych osób internet jest ważnym narzędziem ułatwiającym bądź 
wspomagajcym wykonywaną pracę. Sporo osób (76 proc. internautów) 
wykorzystuje internet do szukania materiałów, które są potrzebne w pracy lub do 
nauki. Szukanie materiałów i informacji użytecznych dla użytkownika jest 
wykonywane stosunkowo często -  prawie 60 proc. osób, które w ciągu jednego 
tygodnia korzystają z sieci deklaruje wykorzystanie internetu właśnie w ten 
sposób.

Internet staje się także coraz ważniejszym miejscem szukania pracy. 
Prawie jedna trzecia osób, które korzystały dotychczas z internetu deklaruje, że 
poszukiwało pracy przez sieć. Tygodniowo szukanie pracy przez internet deklaruje 
12 proc. użytkowników. Jest to całkiem pokaźna grupa osób.

Pracy przez internet szukają znacznie częściej młodsi i lepiej wykształceni 
użytkownicy internetu. Częściej robią to mężczyźni niż kobiety. Co ciekawe osoby 
szukające pracy przez sieć, stosunkowo rzadko są bezrobotne -  zaledwie 16 proc. 
szukających zatrudnienia w ten sposób to zarejestrowani bezrobotni. Bierni 
zawodowo stanowią 8 proc. szukających pracy przez internet. Nieco ponad połowa 
szukających posiada pracę, w ich przypadku internet jest zapewne dobrym i mniej 
angażującym sposobem na znalezienie nowej pracy. 20 proc. szukających pracy to 
uczniowie lub studenci.

Korzystanie z komputera domowego i internetu w celach związanych z 
pracą deklaruje 36 proc. osób korzystających z internetu, a regularnie robi to 
20 proc. Użytkownicy internetu, którzy wykorzystują domowy komputer do celów 
związanych z pracą zawodową, to częściej mężczyźni, osoby lepiej wykształcone i 
młodsze, o wyższych dochodach. W ten sposób z komputera domowego częściej 
korzystają też osoby mieszkające w większych miejscowościach oraz posiadające 
dzieci. Szczególnie ten ostatni czynnik może oznaczać, że posiadanie dzieci 
sprzyja przenoszeniu pracy do domu i poświęcanie większej ilości czasu na pracę 
w domu.

Do komunikacji ze współpracownikami internet wykorzystywało 44 proc. 
osób, które z niego korzystały. Regularne kontakty tego rodzaju są jednak nieco 
rzadsze. W jednym tygodniu ze współpracownikami kontaktuje się 29 proc. osób, 
które w tym okresie korzystają z internetu. Odsetek ten jest oczywiście znacznie 
wyższy wśród internautów pracujących (36 proc.), szczególnie w sektorze 
prywatnym, niż wśród niepracujących (9 proc.).
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3.8. Nauka przez internet

Internet jest istotnym źródłem informacji i wiedzy na każdy lub prawie 
każdy temat. Dlatego też 76 proc. osób, które korzystały z intemetu 
wykorzystywało go do szukania informacji i materiałów, które są potrzebne w 
pracy lub do nauki. Materiałów szuka 59 proc. osób korzystających z intemetu w 
okresie jednego tygodnia.

Osoby, które wykorzystywały internet do szukania materiałów, to częściej 
osoby uczące się. Aż 91 proc. uczących się użytkowników szukało materiałów w 
sieci. Stosunkowo często wykorzystują internet w ten sposób osoby pracujące 
(74 proc.).

Internet to nie tylko zasób informacji i wiedzy, którą użytkownicy mogą 
sobie przyswajać. Coraz popularniejsze staje się również nauczanie na odległość i 
uczestniczenie w kursach i szkoleniach prowadzonych przez internet. Coraz więcej 
uczelni umożliwia uczestniczenie w wybranych zajęciach bez konieczności 
przebywania na uczelni. W kursach prowadzonych przez internet brało do tej pory 
19 proc. osób, które korzystały z intemetu. W ostatnim okresie (tydzień 
poprzedzający moment badaniach) w edukacji przez sieć uczestniczyło prawie 5 
proc. użytkowników łączących się z siecią w tym czasie.

Przede wszystkim są to osoby młodsze, mężczyźni i osoby o wyższych 
dochodach. Spośród różnych grup społeczno-zawodowych najwięcej osób 
uczestniczących w kursach przez internet jest wśród osób uczących się i 
pracujących w sektorze prywatnym.

3.9. Zastosowania ekonomiczne internetu

Bardzo ważną sferą wykorzystania intemetu są różnego rodzaju działania 
związane z ekonomią, zakupami, zarządzaniem pieniędzmi, dysponowaniem 
dochodami. Największa grupa użytkowników intemetu wykorzystujących go w ten 
sposób kupowała produkty przez internet. Ten sposób użycia sieci deklaruje 
33 proc. użytkowników. Zakupy przez internet nie sąjednak robione bardzo często. 
Wśród osób, które aktywnie korzystają z intemetu w przeciągu tygodnia 
dokonywanie zakupu deklaruje 11 proc.

Nieco rzadziej miejscem dokonywania zakupów są aukcje internetowe. 
Jednak w ich przypadku istotna jest również możliwość sprzedania. Uczestniczenie 
w aukcjach deklaruje 24 proc. użytkowników intemetu. W przeciągu tygodnia na 
aukcje zagląda 9 proc. aktywnych użytkowników.

Coraz popularniejsze staje się również korzystanie z banku przez sieć. 
Oprócz banków inemetowych umożliwiają to również tradycyjne banki. Z takiej 
możliwości obsługi konta bankowego korzysta 25 proc. internautów. Spora część z 
nich robi to dość regularnie -  tygodniowo około 17 proc. użytkowników. Dostęp 
do banku przez internet sprzyja również większej demokratyzacji rynku 
finansowego. Łatwiejsze staje się inwestowanie i obrót akcjami i więcej osób może 
to robić.

Z obsługiwaniem konta bankowego przez internet ściśle wiąże się również
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uproszczenie wykonywania różnych czynności finansowych. Dobrym przykładem 
może być płacenie rachunków przez internet. Dotychczas z takiej możliwości 
skorzystało 22 proc. użytkowników intemetu. Mniej więcej połowa z nich płaciła 
rachunki w tygodniu poprzedzającym badanie.

Istnieją bardzo duże różnice dochodów pomiędzy użytkownikami 
korzystającymi z różnych funkcji ekonomicznych intemetu (bankowości 
internetowej, zakupów, płacenia rachunków), a tymi, którzy z nich nie korzystają. 
Co ciekawe brak jest różnic w dochodach między internautami uczestniczącymi w 
aukcjach internetowych, a tymi, którzy w nich nie uczestniczą. Powyższe wyniki 
należy najprawdopodobniej odczytywać jako znak, że zamożni użytkownicy sieci 
korzystają z niej w inny sposób niż ci, którzy mają mniejsze dochody. Zmienną 
pośredniczącą może być dostęp do sieci w domu i lepszy rodzaj tego dostępu. 
Alternatywnym wyjaśnieniem byłoby uznanie, że umiejętność wykorzystania 
intemetu w określony sposób przyczynia się do znacznego wzrostu dochodów. Jest 
jednak mało prawdopodobne, żeby ten mechanizm miał, aż tak duże znaczenie.

Podobne są efekty wykorzystywania komputera domowego do pracy 
zawodowej. Tu tym bardziej zmienną pośredniczącą może być posiadanie 
komputera i lepszego łącza.

Osoby korzystające z komputerów i intemetu zarabiają więcej od osób nie 
korzystających. Nie jest to dziwne -  różnica ta wynika przede wszystkim z różnic 
wykształcenia, rodzaju wykonywanej pracy, miejsca zamieszkani i innych różnic 
między osobami korzystającymi i niekorzystającymi z intemetu. Warto jednak 
zastanowić się, a badania panelowe to umożliwiają, jakie są konsekwencje 
korzystania z intemetu dla dochodów. Jak się okazuje przyrost dochodów jest 
większy wśród osób które z intemetu korzystają. Jeśli sprawdzimy zmianę 
dochodów osobistych między marcem 2003 i 2005, to okaże się, że osoby, które 
korzystają z intemetu doświadczają większego wzrostu dochodów5. W ciągu 
dwóch lat dochody osób, które w tym okresie nie korzystały z sieci zwiększyły się 
o około lOOzł., natomiast wzrost dochodów osób, które korzystają z intemetu był 
jeszcze o ponad 80zł wyższy. Co ciekawe samo korzystanie z komputerów nie ma 
praktycznie żadnego znaczenia -  istotny jest fakt korzystania z intemetu.

3.10. Administracja w sieci

Obecność administracji publicznej w intemecie to dostęp do informacji za 
stron WWW urzędów i instytucji publicznych. Dzięki intemetowi dostęp ten może 
być znacznie ułatwiony. Oczywiście istotną kwestią która tutaj nie będzie szerzej 
rozważana jest to na ile urzędy publiczne są przygotowane do tego by umieszczać 
informacje w sieci, tak aby poszukujący ich obywatele mieli do nich łatwy dostęp.

Uzyskiwanie informacji ze stron internetowych instytucji publicznych 
deklaruje prawie połowa osób, które korzystały z intemetu. Ten sposób 
uzyskiwania informacji od instytucji jest stosunkowo często wykorzystywany -  
deklaruje go co czwarta osoba korzystająca z intemetu w jednym tygodniu.

5 Dotyczy to osób, które miały dochody zarówno w 2003, jak i w 2005 roku.
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W ten sposób z intemetu częściej korzystają użytkownicy lepiej 
wykształceni, uczący się, mieszkający w większych miejscowościach. Ten ostatni 
fakt może być związany z większymi potrzebami -  w większych miejscowościach 
uzyskanie informacji z instytucji lub urzędów może być nieco trudniejsze. Z 
drugiej strony w mniejszych miejscowościach sieć mogłaby pozwolić na kontakty 
z instytucjami mieszczącymi się w innych miejscowościach. Częściej też 
informacji na stronach urzędów poszukują mężczyźni niż kobiety. A także osoby o 
wyższych dochodach i mające większe sieci społeczne.

Pobieranie lub wypełnianie formularzy i druków urzędowych jest nieco 
rzadsze niż poszukiwanie informacji. Dotychczas przynajmniej raz używało 
intemetu w ten sposób 34 proc. użytkowników. W przeciągu jednego tygodnia 
kontakt z formularzami urzędowymi ma około 12 proc. użytkowników. Są to 
przede wszystkim osoby lepiej wykształcone, mężczyźni i osoby o wyższych 
dochodach na głowę w gospodarstwie domowym.

3.11. Internet i inne media, uczestnictwo w kulturze i rozrywka

Najczęściej dostrzegane są komunikacyjne i informacyjne aspekty 
intemetu. Jednak internet jest też narzędziem dostarczającym rozrywki i 
ułatwiającym lub nawet umożliwiającym uczestnictwo w kulturze. Co więcej 
korzystanie z sieci może być związane nie tylko z biernym odbiorem treści 
kulturowych, ale również z własną aktywnością użytkowników. Związek intemetu 
z kulturąjest niezwykle znaczący i należałoby poświęcić mu osobne opracowanie. 
W tym miejscu rozważone zostaną jedynie niektóre aspekty wykorzystania 
intemetu w konsumpcji i tworzeniu treści kulturowych. Ważnym elementem 
korzystania z intemetu są również różne zastosowania go do rozrywki. Badania 
Diagnozy Społecznej pozwalają przybliżyć stopień wykorzystania intemetu w 
takim właśnie celu.

Ściąganie muzyki i filmów deklaruje 42 proc. użytkowników intemetu. 
Znaczna część z nich robi to dość regularnie, aż 22 proc. osób korzystających 
tygodniowo z intemetu ściąga muzykę lub filmy. Są to użytkownicy lepiej 
wykształceni, nie posiadający dzieci, mieszkający w większych miejscowościach, 
o wyższych dochodach na głowę w gospodarstwie domowym, młodsi (również 
bardziej depresyjni), mężczyźni.

Spora grupa internautów deklaruje również słuchanie radia i muzyki przez 
internet. Aż 48 proc. użytkowników kiedyś w ten sposób z sieci korzystała, 
natomiast wśród osób korzystających w przeciągu jednego tygodnia, ten sposób 
użycia intemetu deklamje co czwarty. W tym przypadku również częściej są to 
młodsi mężczyźni z większych miast, raczej lepiej wykształceni i bez dzieci. 
Znacznie rzadsze jest oglądanie telewizji i materiałów filmowych przez internet. 
Dotychczas robiło to 26 proc. użytkowników, a tygodniowo korzysta w ten sposób 
około 7 proc.. Osoby te to częściej bezrobotni, młodsi mężczyźni, o wyższych 
dochodach i skłonności do depresji.

Dzięki intemetowi znacznie większa liczba osób może publikować i 
upowszechniać swoją twórczość. Chodzi tu zarówno o utwory muzyczne, grafikę i
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fotografię, jak również utwory literackie. Takie walory mają z pewnością niektóre 
pamiętniki publikowane w intemecie, poezje i inne formy literackie. Umieszczanie 
w intemecie jakiejś własnej twórczości deklaruje 16 proc. internautów. Co 
dwudziesty użytkownik robił to w ciągu tygodnia poprzedzającego badanie. 
Mogłoby się wydawać, że nie jest to bardzo duża grupa osób, jednak z pewnością 
internet stwarza unikalne możliwości prezentacji własnej twórczości i sprzyja 
aktywności potencjalnych twórców. Osoby zamieszczające różne formy twórczości 
w intemecie to częściej mężczyźni, raczej młodsi użytkownicy, nie uczący się i 
bardziej depresyjni.

Nieco więcej użytkowników intemetu (21 proc. kiedykolwiek, a 7 proc. w 
jednym tygodniu) tworzyło lub modyfikowało własną stronę internetową.

Stosunkowo częstym i najbardziej typowym wykorzystaniem intemetu do 
rozrywki jest granie w gry sieciowe. Dotychczas w tego typu gry grał co trzeci 
użytkownik intemetu. W miarę regularnie w ten sposób korzysta 15 proc. 
użytkowników. Znacznie częściej są to osoby młode poniżej 24 roku życia, 
zdecydowanie częściej mężczyźni niż kobiety. Co ciekawe więcej osób grających 
w gry sieciowe jest wśród użytkowników z miast średniej wielkości, a najmniej w 
największych miastach i na wsi. W gry grają częściej osoby uczące się lub nie 
mające wyższego wykształcenia. Większy odsetek graczy jest także wśród 
rencistów i bezrobotnych.

3.12. Zmiany sposobów korzystania z internetu

Jedną z istotniejszych zmian związanych z korzystaniem z intemetu jest 
wzrost intensywności korzystania. W marcu 2003 w ciągu tygodnia przynajmniej 
jedną czynność w sieci wykonywało nieco ponad 13 proc. Polaków. W 2005 jest to 
dokładnie dwa razy więcej (prawie 27 proc.).

Osoby, które zaczęły korzystać z intemetu przed marcem 2003, 
wykorzystują obecnie internet na więcej różnych sposobów niż to robiły dwa lata 
wcześniej6. Co więcej właściwie każde z możliwych zastosowań intemetu jest 
obecnie wykorzystywane przez większą liczbę użytkowników. Szczególny wzrost 
dotyczy funkcji ekonomicznych, przede wszystkim robienia zakupów w sieci. Aż 
20 proc. osób korzystających z intemetu ponad dwa lata zaczęło robić zakupy w 
intemecie. Duży wzrost dotyczy również korzystania z banku przez internet, 
obecnie w ten sposób korzysta z sieci ponad 32 proc. użytkowników z minimum 
dwuletnim stażem, podczas, gdy do marca 2003 w ten sposób korzystało z sieci 
niecałe 17 proc. z nich. Znacznie więcej osób uczestniczy też w aukcjach 
internetowych. W ten sposób korzysta z intemetu prawie dwa razy większy odsetek 
użytkowników niż dwa lata wcześniej.

Nieco inaczej wygląda to, jak często ci doświadczeni użytkownicy 
korzystają z poszczególnych funkcji i jak wiele z nich wykorzystują w okresie 
jednego tygodnia. Okazuje się, że rzadziej zdarza im się korzystać z czatów i forów

6 Porównanie dotyczy wyłącznie osób, które nadal z intemetu korzystają. Około 15 proc. użytkowników z 2003 
roku obecnie z sieci nie korzysta.
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dyskusyjnych. Częściej natomiast korzystają z poczty elektronicznej, 
komunikatorów. Nieco większy odsetek robi zakupy w sieci, korzysta z banku lub 
uczestniczy w aukcjach internetowych. Użytkownicy z minimum dwuletnim 
stażem częściej też przeglądają strony WWW i szukają materiałów przydatnych do 
pracy lub nauki. Brak jest natomiast różnic jeśli chodzi o granie w gry sieciowe, 
ściąganie muzyki lub filmów oraz tworzenie bądź modyfikowanie własnej strony 
internetowej. Czynności te wykonuje obecnie taki sam odsetek osób 
korzystających z intemetu przynajmniej dwa lata, co w marcu 2003 roku.

Rzadsze korzystanie z czatów i forów dyskusyjnych przez doświadczonych 
użytkowników może wynikać z kilku różnych przyczyn. Po pierwsze, być może 
mniejsza jest popularność tych narzędzi (na przykład kosztem wzrostu 
popularności blogów). Po drugie, może to wynikać z dojrzewania użytkowników, 
którzy wraz z wiekiem zaczynają mniej korzystać z niektórych funkcji 
komunikacyjnych. Szczególnie, że czaty i fora dyskusyjne służą przed wszystkim 
komunikacji z osobami, których nie zna się poza intemetem, a wraz z wiekiem 
maleje potrzeba nawiązywania nowych kontaktów. Biorąc pod uwagę ten ostatni 
fakt, możliwe jest również, że wraz ze wzrostem liczby osób korzystających z 
intemetu, dotychczasowi użytkownicy komunikują się w większym stopniu z 
osobami znanymi poza intemetem i mniej mają czasu na nawiązywanie nowych 
znajomości na czatach i forach. Za tym ostatnim przemawia wzrost częstości 
korzystania z poczty elektronicznej i komunikatorów, czyli tych narzędzi 
komunikacji internetowej, które służą raczej do komunikacji z osobami, które się 
zna spoza intemetu.

Przedstawione tu hipotezy nie wykluczają się wzajemnie, a raczej wydają 
się uzupełniać. Wymagają jednak lepszego zweryfikowania. W przypadku 
pierwszej hipotezy można sprawdzić, czy maleje popularność czatów i forów i czy 
obecnie korzysta z nich mniejszy, czy większy odsetek wszystkich internautów 
(nie tylko tych doświadczonych -  korzystających minimum dwa lata). Dla drugiej 
możliwości warto sprawdzić jak zmienia się korzystanie z poszczególnych funkcji 
ze względu na wiek użytkowników. W przypadku trzeciej hipotezy warto byłoby 
sprawdzić jak zmieniają się zachowania komunikacyjne użytkowników internetu, 
zarówno wszystkich, jak i tych doświadczonych. Zasadnicze pytanie dotyczy tego, 
czy komunikacja z osobami znanymi spoza intemetu jest obecnie częstsza niż dwa 
lata wcześniej, a komunikacja z osobami poznanymi w sieci rzadsza.

Odpowiednie analizy pozwalają pokazać, że prawdziwa jest hipoteza 
pierwsza. Obecnie mniejszy odsetek internautów korzysta regularnie (w okresie 
jednego tygodnia) z czatów i forów dyskusyjnych. Zmiana ta może wynikać ze 
zmiany struktury wiekowej polskich internautów. Z sieci korzysta coraz więcej 
osób starszych (średni wiek użytkownika intemetu jest o prawie dwa lata większy 
niż w 2003 roku), które są mniej zainteresowane poznawaniem nowych osób i 
komunikacją na czatach i grupach dyskusyjnych.
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4 Korzystanie z telefonów komórkowych

Technologią, której upowszechnienie nastąpiło znacznie szybciej niż 
korzystanie z intemetu są telefony komórkowe. Korzystanie z nich i posiadanie 
własnego aparatu deklaruje prawie połowa (47,4 proc.) Polaków w wieku 16 i 
więcej lat. Jeżeli uwzględnilibyśmy również dzieci i telefony przez nie posiadane, 
to użytkowników jest 43,4. 1,2 proc. Polaków (bez względu na wiek) posiada 
więcej niż jeden telefon komórkowy.

Z telefonów komórkowych korzystają znacznie częściej mężczyźni niż 
kobiety (tabela 5.1). Własny telefon posiada 53 proc. mężczyzn i tylko 44 proc. 
kobiet. Jednak podobnie jak w przypadku korzystania z komputerów i intemetu 
znacznie silniej różnicującymi czynnikami są wiek i wykształcenie. Własny telefon 
komórkowy posiada nieco ponad 75 proc. osób, które nie skończyły jeszcze 35 
roku życia. Wśród osób starszych odsetek użytkowników spada -  wśród osób w 
wieku 35-44 lat jest to 55 proc.. W kolejnych grupach wiekowych użytkowników 
jest coraz mniej — wśród osób mających 65 i więcej lat zaledwie co dziesiąta osoba 
posiada własny telefon komórkowy.

Znacznie więcej użytkowników telefonów komórkowych jest nie tylko 
wśród osób z wykształceniem wyższym (69 proc.), ale również z wykształceniem 
średnim (53 proc.). Najwięcej jest jednak użytkowników wśród osób uczących się 
(76 proc.). Dla porównania wśród osób z wykształceniem podstawowym z 
własnego telefonu komórkowego korzysta zaledwie 16 proc..

Niezwykle istotny jest również fakt pracy. Wśród osób pracujących 
odsetek posiadaczy telefonów komórkowych jest bardzo duży. Najczęściej własną 
komórkę posiadają przedsiębiorcy (80 proc.). Oprócz nich jedyną grupą osób, które 
podobnie często wykorzystują telefony komórkowe są studenci i uczniowie 
(mający przynajmniej 16 lat) -  aż trzy czwarte z nich posiada własny telefon.

Telefony komórkowe wykorzystywane przez Polaków są stosunkowo 
nowe. 12,7 proc. użytkowników deklaruje, że obecny aparat posiada nie dłużej niż 
3 miesiące. 9,5 proc. od 3 do 6 miesięcy; 24,7 proc. od pół do roku; nieco więcej -  
26,5 proc. posiada obecnie wykorzystywany telefon od roku do dwóch lat i prawie 
taka sama liczba osób powyżej dwóch lat.

Prawie 53 proc. użytkowników telefonów komórkowych posiada telefon 
na abonament. Telefonów na kartę używa nieco mniej użytkowników (około 
47 proc.).

SMSy wysyła 86 proc. osób korzystających z telefonów komórkowych, 
natomiast MMSy niecałe 13 proc.. Z rodziną i współpracownikami raczej się 
rozmawia, natomiast do znajomych częściej pisze się SMSy.

5. Korzystanie z nowych technologii

Przeglądając wyniki dotyczące uwarunkowań korzystania z komputerów, 
intemetu i telefonów komórkowych można zauważyć, że we wszystkich tych 
przypadkach znaczenie mają te same czynniki. Wyniki te podsumowuje tabela 5.1.
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Z nowych technologii korzystają przede wszystkim osoby młodsze i lepiej 
wykształcone. Spore znaczenie ma również fakt uczenia się bądź pracowania.

Tablica 5.1. Korzystanie z nowych technologii: komputerów, intemetu i telefonów 
komórkowych oraz umiejętności korzystania z komputera.

G n ę  a. korzystanie z 
kcmptiicri

korzystanie z 
intemetu

posuułuie
tdLefcnu

komórkowej©

undgfbioid  
kor zy stania. z 
komputera

tariyrtarae i

l*manDiacyjno
irfocmMyjreych

Ogółem 43,1 33,4 48,1 u
23,9

Reć

ntacayana. 44,0 35,2 52,9 1,3
27/5

<obieU ................. .  .........«2,4 31,8 43,8 1.1
24,5

WWc

io 24 lat 80 73 76 1/ 37

25-34 h u 60 49 75 1,4 42

55-44 h u 50 35 55 l i 27

♦5-59 ht 34 22 37 O fi 13

50-64 lau 12 8 22 O fi 3

55+ht 4 3 10 0,7 2

ftfykształtenie ber uuąicyth **
aodsuwowe iniśej 6 4 16 o,s> 2

»sądnie» zswJgirrmzjum 26 15 45 0,2 11

t« dnie 52 37 53 1,1 28

*yas»/policealne 75 65 69 i ą 34

iCĄcy sit 90 84 76 o <53

ftMkc«' nig'fco\wmzma<sikania

aowyiej 500tys. 59 50 60 1,2 41

200-500 5̂- 54 45 53 u 3<5

100-200^. 50 44 58 i ą 34

20-lOOtys. 49 37 52 u 28

io 20ys. 44 33 51 u 27

Mts 30 21 38 i , i 13

Stalui *pcłeczn.o-zawodowy

arac. sek pub. 72 56 63 43

auc. sek piyw 55 42 68 33

ar»dsi$biorcy 64 52 80 47

plnicy 20 11 33 7

renciści 18 i : 26 9

tmoyu 9 5 17 3

Kaniowie i  stauhnci 90 84 76 63

aearobotni 33 21 47 16

aiemi ntwodowo 31 21 38 13

Warto w tym miejscu zastanowić się jak wygląda korzystanie ze 
wszystkich tych technologii jednocześnie. Można przypuszczać, że ze wszystkich 
korzystają te same osoby. Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć na wykresie 
5.1.

Korzystanie z różnych technologii informacyjno komunikacyjnych 
pokrywa się ze sobą. W efekcie aż 26 proc. Polaków korzysta zarówno z 
komputera i intemetu, jak i z telefonu komórkowego. Równocześnie bardzo duża
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grupa osób (ponad 41 proc.) nie korzysta z żadnej z tych technologii. Stosunkowo 
duży odsetek osób, które wykorzystują wyłącznie telefony komórkowe, to efekt 
większego rozpowszechnienia tej technologii (mimo tego, że jest to technologia 
dostępna krócej niż komputery i internet). Korzystanie z komputera wiąże się na 
ogół z korzystaniem również z innych technologii -  najczęściej zarówno intemetu, 
jak i komórek, jednak mniej więcej po 6 proc. Polaków korzysta z komputera i 
jednej z tych technologii. Osób, które wykorzystują wyłącznie komputery jest 
niecałe 5 proc..

Ponieważ korzystanie z różnych technologii informacyjno 
komunikacyjnych jest tak mocno ze sobą powiązane, to istnieje również duży 
związek korzystanie ze wszystkich tych technologii z czynnikami społeczno- 
demograficznymi. Jak możemy zaobserwować w tabeli numer 5.1, osób które 
korzystają ze wszystkich trzech omawianych technologii jest znacznie więcej 
wśród osób młodszych (np. 57 proc. osób w wieku do 24 lat) niż osób starszych. 
Niezwykle istotnym czynnikiem jest wykształcenie, wśród osób które mają 
wykształcenie wyższe użytkowników jest 54 proc., jeszcze więcej jest ich wśród 
osób, które cały czas się uczą lub studiują (65 proc.). Rzadko jednak zdarzają się 
osoby korzystające zarówno z komputerów, intemetu i komórek wśród osób z 
wykształceniem zawodowym (11 proc.), a prawie ich niema wśród osób z 
wykształceniem podstawowym (2 proc.).

komputer, internet, 
komórka

internet + komórka 

komputer + komórka 

komputer + internet 

tylko komórka 

tylko internet

tylko komputer

nie korzysta z nowych 
technologii

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
procent populacji 16«-

Wykres 5.1. Korzystanie z nowych technologii: komputerów, intemetu i telefonów 
komórkowych -  rozkład rozłączny.
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EUROPA I SPOŁECZEŃSTWO GLOBALNEJ INFORMACJI 
ZALECENIA DLA RADY EUROPEJSKIEJ

Na spotkaniu Rady Europejskiej w grudniu 1993 roku w Brukseli postanowiono 
zwrócić się do grupy wybitnych osobistości z prośbą o przygotowanie raportu na 
zebranie mające się odbyć w dniach 24 - 25 czerwca 1994 roku na wyspie Korfu w 
sprawie konkretnych posunięć do rozważenia przez Wspólnotę i kraje 
członkowskie w kwestii infrastruktur w zakresie informacji. Na podstawie tego 
raportu Rada uchwali program wykonawczy definiujący dokładne procedury 
działania i konieczne środki.

Bruksela, 26 maja 1994

Spis treści

Rozdział I: Społeczeństwo informacji - nowe drogi wspólnego 
życia i pracy
Rewolucyjne wyzwanie dla podejmujących decyzje 

Partnerstwo na rzecz nowych miejsc pracy 

Jeżeli wykorzystamy sposobność 

Wspólny twór czy ciągle podzielona Europa?

Czego możemy oczekiwać...

Wyzwanie społeczne 

Czas aby iść naprzód 

Plan działania

Nowe rynki w europejskim społeczeństwie informacji 

Rozdział II: Rewolucja kierowana przez rynek

Zerwanie z przeszłością
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Kończąc z monopolem

Umożliwiając rynek

W kierunku pozytywnego rezultatu

Rozdział III: Uzupełnienie porządku działania

Ochrona praw własności intelektualnej (IPR)

Prywatność

Zabezpieczenie elektroniczne ('szyfrowanie), ochrona prawna i 
bezpieczeństwo

Własność środków przekazu ('mediów')

Rola polityki współzawodnictwa 

Technologia

Rozdział IV: Elementy budowy społeczeństwa informacji

Sposobność dla Unii - wzmocnienie istniejących sieci połączeń i 
przyspieszenie tworzenia nowych

Potrzebne sa nowe podstawowe usługi

Wyznaczanie szlaku - dziesięć zastosowań w celu utworzenia 
społeczeństwa informacji

Rozdział V: Finansowanie społeczeństwa informacji - zadanie 
dla prywatnego sektora

Rozdział VI: Następne kroki

Plan działania -  podsumowanie zaleceń

Raport ten ma zachęcić Unię Europejską, aby zawierzyła mechanizmom 
rynkowym jako mocy napędowej przenoszącej nas w wiek informacji.
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Oznacza to, że na szczeblu europejskim oraz w krajach członkowskich muszą być 
poczynione działania w celu usunięcia zakorzenionych postaw, które umieszczają 
Europę w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej:

* oznacza to popieranie myślenia w kategoriach przedsiębiorczości, aby 
umożliwić pojawienie się nowych dynamicznych sektorów gospodarki
* oznacza to utworzenie wspólnego podejścia do przepisów, aby 
wprowadzić konkurencyjny ogólnoeuropejski rynek usług informacji
* NIE OZNACZA to większej sumy pieniędzy publicznych, pomocy 
finansowej, subsydiów, kapitalizmu państwowego (dirigisme), lub 
protekcjonizmu.

Oprócz konkretnych zaleceń, Grupa proponuje Plan działania na bazie konkretnych 
inicjatyw partnerstwa pomiędzy prywatnymi i publicznymi sektorami gospodarki, 
aby przenieść Europę do społeczeństwa informacji.

Rozdział 1

Społeczeństwo informacji - nowe drogi wspólnego życia i pracy

Rewolucyjne wyzwanie dla podejmujących decyzje

Na całym świecie technologie informacji i telekomunikacji wywołują nową 
rewolucję przemysłową mającą już teraz takie znaczenie i zasięg jak te w 
przeszłości.

Jest to rewolucja oparta na informacji, która sama jest wyrazem ludzkiej 
wiedzy. Postęp technologiczny umożliwia nam przetwarzanie, przechowywanie, 
odzyskiwanie i przekazywanie informacji w każdej możliwej formie - ustnej, 
pisemnej lub wizualnej - nie ograniczonej przez dystans, czas i objętość.

Rewolucja ta daje olbrzymi nowy potencjał inteligencji ludzkiej i stanowi 
wartość, która zmienia charakter wspólnej pracy i życia razem.

"Rewolucja ta daje olbrzymi nowy potencja! ludzkiej inteligencji oraz..
zmienia sposób w jaki pracujemy razem i razem żyjemy. " -

Europa już uczestniczy w tej rewolucji, ale z podejściem, które ciągle jest 
za bardzo fragmentaryczne i które może pomniejszyć oczekiwane korzyści. 
Społeczeństwo informacji jest środkiem do osiągnięcia tak wielu celów Unii. 
Musimy zatem zrobić to właściwie i zrobić to właściwie teraz.

Partnerstwo na rzecz nowych miejsc pracy

Zdolność Europy do brania udziału, do dostosowania się oraz 
wykorzystania nowych technologii i możliwości, które w konsekwencji powstają, 
będzie wymagała partnerstwa pomiędzy indywidualnymi osobami, pracodawcami i 
rządami zaangażowanymi we wprowadzanie zmian. Jeżeli pokierujemy zmianami
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stającymi przed nami z determinacją i zrozumieniem implikacji społecznych, 
wszyscy na tym skorzystamy w dłuższym wymiarze czasu.

Nasze wysiłki były podtrzymywane przez przekonanie wyrażone w Białej 
Księdze Komisji pod tytułem "Rozwój, Współzawodnictwo i Zatrudnienie”, że 
"...ogromny potencjał dla nowych usług związanych z produkcją, konsumpcją, 
kulturą i odpoczynkiem, utworzy wiele nowych miejsc pracy... ". 
Jednak nic nie stanie się automatycznie. Musimy działać, aby zapewnić, że te 
miejsca pracy powstaną tutaj wkrótce. A oznacza to wspólne działanie sektorów 
publicznego i prywatnego.

Jeżeli wykorzystamy sposobność

Wszystkie rewolucje tworzą niepewność, naruszają ciągłość - lecz także 
otwierają nowe możliwości. Obecna rewolucja nie jest wyjątkiem. Sposób w jaki 
odpowiemy, sposób w jaki obrócimy obecne szanse w rzeczywiste korzyści, będzie 
uzależniony od tego jak szybko zdołamy znaleźć się w europejskim społeczeństwie 
informacji.

Wobec zupełnie niezwykłych postępów technologicznych i możliwości 
gospodarczych, wszyscy przodujący światowi gracze przemysłowi dokonują 
przeglądu swoich strategii oraz opcji.

Wspólny twór czy ciągle podzielona Europa?

Pierwsze kraje, które wkroczą do społeczeństwa informacji uzyskają 
największe korzyści. One to ustalą porządek rzeczy dla wszystkich, którzy pójdą w 
ich ślady. Dla kontrastu kraje, które odkładają decyzje lub preferują rozwiązania 
częściowe, mogą doświadczyć katastrofalnego spadku inwestycji i zmniejszenia 
liczby miejsc pracy.

Znając jej historię, możemy być pewni, że Europa skorzysta z nadarzającej 
się okazji. Utworzy ona społeczeństwo informacji.

Jedynym pytaniem pozostaje, czy będzie to strategiczny twór dla całej 
Unii, czy bardziej podzielony i o wiele mniej efektywny zbiór indywidualnych 
inicjatyw krajów członkowskich z konsekwencjami we wszystkich obszarach 
polityki, od pojedynczego rynku do połączenia wielu.

"Jedynym pytaniem pozostaje, czy będzie to strategiczny twór dla całej 
Unii, lub bardziej podzielony i o wiele mniej efektywny zbiór indywidualnych 
inicjatyw krajów członkowskich ".

Czego możemy oczekiwać dla:..

* obywateli Europy oraz konsumentów:

Bardziej opiekuńczego społeczeństwa europejskiego ze znacznie wyższą 
jakością życia i większym wyborem usług i rozrywek.
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* twórców różnorodności:

Nowych sposobów wykorzystania ich zdolności twórczych w miarę powstawania 
nowych produktów i usług w ramach społeczeństwa informacji.

* regionów Europy:

Nowych możliwości wyrażenia tradycji kulturowych i indywidualności oraz dla 
tych pozostających na peryferiach geograficznych Unii zmniejszenia odległości i 
oddalenia.

* rządów i administracji:

Bardziej sprawnych, przejrzystych i żywo reagujących usług społecznych, 
znajdujących się bliżej obywatela i oferujących usługi o niższym koszcie.
* europejskiego biznesu oraz małych i średniej wielkości przedsiębiorstw:

Sprawniejszego zarządzania i organizacji, dostępu do kształcenia i innych usług, 
połączeń informatycznych między klientami a dostawcami tworzącymi większą 
konkurencyjność.

* europejskich operatorów telekomunikacji

Zdolność dostarczania stale rozszerzającego się zakresu nowych usług o wysokiej 
wartości dodanej.

* dostawców urządzeń i oprogramowania; przemysłów komputerowego i 
elektroniki użytkowej:

Nowe i dynamicznie rosnące rynki dla ich produktów w kraju i za granicą.

Wyzwanie społeczne

Szeroka dostępność nowych narzędzi informacji i usług stworzy nowe 
możliwości budowy równiejszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa oraz 
popierania indywidualnych osiągnięć. Społeczeństwo informacji posiada potencjał 
polepszenia jakości życia obywateli Europy, sprawności naszej społecznej i 
ekonomicznej organizacji oraz umocnienia spójności.

"Społeczeństwo informacji posiada potencjał polepszenia jakości życia obywateli 
Europy, sprawności naszej społecznej i ekonomicznej organizacji oraz umocnienia

spójności."
Rewolucja informacji wywołuje głębokie zmiany w sposobie w jaki 

postrzegamy nasze społeczeństwa oraz w ich strukturze. Przedstawia to dla nas 
poważne wyzwanie: albo wykorzystamy szansę i opanujemy ryzyko, albo ugniemy 
się przed nim razem ze wszystkimi niepewnościami z tego wynikającymi. Główne 
ryzyko leży w tworzeniu społeczeństwa dwuwarstwowego bogatych i biednych w 
którym tylko część populacji ma dostęp do nowej technologii, swobodriie z jej 
używa i może w pełni czerpać z niej korzyści. Istnieje niebezpieczeństwo, że 
jednostki odrzucą nową kulturę informacji oraz jej instrumenty. Takie ryzyko jest 
integralną częścią procesu zmiany strukturalnej. Musimy stawić mu czoła przez
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przekonanie ludzi, że nowe technologie zawierają perspektywy zasadniczego kroku 
naprzód w kierunku społeczeństwa informacji, które w mniejszym stopniu będzie 
podlegało takim ograniczeniom jak skostniałość, inercja oraz podziały. Przez 
połączenie zasobów, które tradycyjnie były oddzielne i odległe, infrastruktura 
informacji wyzwoli nieograniczony potencjał zdobywania wiedzy, innowacji i 
twórczości.
* Opanowanie ryzyka, maksymalizacja korzyści

Zatem musimy znaleźć drogi, aby opanować ryzyko i zmaksymalizować 
korzyści. Nakłada to na instytucje administracji publicznej odpowiedzialność za 
wprowadzanie zabezpieczeń i zapewnienie spójności nowego społeczeństwa. 
Trzeba będzie zapewnić sprawiedliwy dostęp do infrastruktury dla wszystkich, a 
także powszechność usług, których definicja musi wyłonić się razem z technologią. 
Duży wysiłek musi być włożony w zapewnienie szerokiej akceptacji publicznej 
oraz rzeczywistego użycia nowej technologii. Przygotowanie Europejczyków na 
nadejście społeczeństwa informacji jest zadaniem pierwszoplanowym. Edukacja, 
szkolenie i promocja z konieczności będą odgrywały centralną rolę. Opisany w 
Białej Księdze cel nadania obywatelom Europy prawa do oświaty i kształcenia w 
ciągu całego życia, znajduje tutaj pełne uzasadnienie. Aby jak najskuteczniej 
podnosić świadomość, należy zachęcać do podejmowania lokalnych inicjatyw, 
publicznych bądź prywatnych.

"Przygotowanie Europejczyków na nadejście społeczeństwa informacji jest 
zadaniem pierwszoplanowym. Edukacja, szkolenie i promocja z konieczności będą

odgrywały centralną rolę. "
Nadejście społeczeństwa informacji odbywa się równolegle ze zmianami 

ustawodawstwa pracy oraz powstawaniem nowych zawodów i umiejętności. 
Ciągły dialog pomiędzy partnerami społecznymi będzie niezwykle ważny, jeżeli 
mamy przewidzieć i kierować transformacją miejsca pracy. Ten zgodny wysiłek 
powinien być odbiciem nowych zależności w miejscu pracy spowodowanych 
zmieniającym się środowiskiem. Bardziej szczegółowe rozważenie tych zagadnień 
wykracza poza zakres tego raportu. Grupa pragnie podkreślić, że przeznaczeniem 
Europy jest zmiana i dla naszego dobra jest wykorzystanie nadarzającej się okazji. 
Infrastruktura informacji może okazać się niezwykłym instrumentem służącym 
ludziom Europy oraz doskonalącym nasze społeczeństwo przez pełne odbicie 
często wyjątkowych wartości, które nadają znaczenia naszemu życiu.

Ostatecznie dodatkowa wartość wniesiona przez nowe narzędzia oraz 
ogólne powodzenie społeczeństwa informacji będą uzależnione od wkładu 
wniesionego przez pojedyncze osoby oraz ludzi razem pracujących.

Czas aby przeć naprzód

Dlaczego taki pośpiech? Ponieważ konkurencyjni dostawcy systemów 
sieci i usług spoza Europy stają się coraz bardziej aktywni na naszych rynkach. Oni 
są przekonani, tak jak my powinniśmy być przekonani, że jeżeli Europa pojawi się 
za późno, naszym dostawcom technologii i usług zabraknie siły przebicia, aby 
zdobyć udział w ogromnych globalnych możliwościach, jakich się oczekuje. Nasze
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firmy przeniosą się do bardziej atrakcyjnych miejsc, aby prowadzić działalność. 
Nasze rynki eksportowe znikną. Musimy im udowodnić, że mylą się.

Fala nie czeka na żadnego człowieka, a jest to rewolucyjna fala, która 
przelewa się przez życie ekonomiczne i społeczne. Musimy przeć naprzód. Na 
szczęście nie musimy borykać się z częstym w Europie problemem nadrabiania 
opóźnienia. W pewnym dziedzinach mamy duże osiągnięcia, w innych musimy 
dokonać więcej - ale jest to prawdziwe również dla innych narodów świata, które 
zajmują się handlem.

Ważność sektora była widoczna podczas Rundy Urugwajskiej negocjacji 
GATT. Niewątpliwie nastąpi wzrost tej ważności.

Nie powinniśmy być sceptyczni jeżeli chodzi o szanse sukcesu. Posiadamy 
znaczące zdolności technologiczne, gospodarcze i twórcze. Jednakże 
rozprzestrzenianie informacji jest ciągle zbyt ograniczone i za drogie. Z tym 
możemy sobie szybko poradzić przez reformy administracyjne.

Świadomość społeczna w zakresie technologii była jak dotąd ograniczona. 
To musi ulec zmianie. Politycy nie dość systematycznie poświęcają uwagę tym 
zagadnieniom. Sektor prywatny oczekuje nowego sygnału.

"Politycy nazbyt incydentalnie poświęcają tym zagadnieniom. Sektor prywatny
oczekuje nowego sygnału. "

Plan działania

Raport ten przedstawia naszą wizję społeczeństwa informacji oraz 
korzyści, które może przynieść obywatelom i instytucjom gospodarczym. 
Wskazuje on na obszary w których działanie jest konieczne obecnie, aby rozpocząć 
przejście, kierowane przez rynek, do nowego wieku oraz wskazuje czynniki, które 
mogą nas tam zaprowadzić.

Zgodnie z mandatem Rady, doradzamy Plan Działania oparty na 
konkretnych inicjatywach włączających partnerów z połączonych sektorów 
publicznego i prywatnego. Ich celem jest stymulacja rynków, aby mogły one 
szybko osiągnąć masę krytyczną.

W sektorze tym siłą napędową będą inwestycje prywatne. Środowiska 
monopolistyczne, anty-konkurencyjne są prawdziwymi przeszkodami dla takich 
inwestycji. Sytuacja tutaj jest zupełnie odmienna od innych inwestycji 
infrastrukturalnych, gdzie publiczne środki są ciągle elementem krytycznym, jak 
na przykład w transporcie.

Sektor ten jest w stanie przyspieszonej ewolucji. Rynek będzie go napędzał 
i decydował o zwycięzcach i pokonanych. Biorąc pod uwagę potęgę i przenikanie 
technologii, rynek ten jest rynkiem globalnym.

"Rynek będzie go napędzał ...głównym zadaniem rządu jest zabezpieczyć
konkurencyjne siły.... "

286



Głównym zadaniem rządu jest zabezpieczyć konkurencyjne siły i zapewnić 
zdecydowane i trwałe przyjęcie dla społeczeństwa informacji, aby ciążenie popytu 
finansowało rozwój tutaj i wszędzie.

Podzielając naszą wizję i doceniając jej pilność, europejskie czynniki 
decyzyjne mogą uczynić perspektywę odnowionego rozwoju ekonomicznego i 
społecznego nieskończenie jaśniejszą.

Nowe rynki w europejskim społeczeństwie informacji

Informacja posiada efekt powielacza, który pobudzi każdy sektor 
ekonomiczny. Przy taryfach ustalanych rynkowo, powstanie szeroka gama nowych 
zastosowań i usług informacyjnych:

* od usług drogich, których podwyższony koszt jest uzasadniony przez 
wartość korzyści z nich wynikających, do produktów o obniżonych 
cenach, opracowanych dla masowej konsumpcji;
* od usług dla społeczności biznesowej, które mogą być dostosowane do 
potrzeb konkretnego klienta, po usługi normowe, które będą sprzedawane 
w dużych ilościach przy niskich cenach;
* od usług i aplikacji, które wykorzystują istniejącą infrastrukturę, 
urządzenia peryferyjne i sprzęt (sieci telefoniczne i TV kablowej, systemy 
nadawcze, personalne komputery, odtwarzacze CD i zwykłe odbiorniki 
TV), do tych, które będą realizowane na drodze nowych technologii takich 
jak zintegrowane techniki szerokopasmowe, które instaluje się obecnie.

* Rynki dla gospodarki
Duże i małe firmy oraz profesjonalni użytkownicy przewodzą już w 

eksploatowaniu nowych technologii, aby podnieść sprawność ich zarządzania i 
systemów produkcji. Więcej radykalnych zmian w organizacji gospodarki jest w 
drodze.

Świadomość tych trendów oraz możliwości w kołach gospodarczych są 
ciągle niższe w Europie porównując ze Stanami Zjednoczonymi. Firmy nie 
wykorzystują w pełni potencjału do wewnętrznej reorganizacji i do przystosowania 
związków z dostawcami, kontrahentami i klientami. Mamy do obsłużenia wiele 
zamkniętego popytu.

"Świadomość tych trendów oraz możliwości w kołach gospodarczych jest ciągle 
niższa w Europie porównując ze Stanami Zjednoczonymi. "

Na rynkach gospodarki prowadzenie telekonferencji jest jednym z dobrych 
przykładów aplikacji wartej promocji, dużo wysiłku jest także poświęcane na 
świecie udoskonaleniu telehandlu i elektronicznej wymiany dokumentów 
(Electronic Document Interchange (EDI)).

Obydwa oferują takie zalety cenowe i czasowe, że po ich zastosowaniu 
elektroniczne procedury szybko stają się preferowanymi sposobami prowadzenia 
działalności gospodarczej. Zgodnie z niektóiymi szacunkami koszt obsługi 
elektronicznego zamówienia stanowi jedną dziesiątą kosztu papierowego
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ekwiwalentu, podczas kiedy komunikat poczty elektronicznej (e-mail) jest szybszy, 
bardziej niezawodny i może zaoszczędzić 95% kosztu faksu.

Systemy elektronicznych płatności wprowadzają już bezgotówkowe 
społeczeństwo w pewnych częściach Europy. Posiadamy znaczną przewagę nad 
resztą świata w technologii inteligentnych kart i ich zastosowań. Jest to obszar 
potencjalnego rynku globalnego.

* Rynki dla małych i średniej wielkości przedsiębiorstw

Chociaż 12 milionów małych i średniej wielkości przedsiębiorstw 
europejskich słusznie uważa się za kręgosłup gospodarki europejskiej, to jednak 
powinny one lepiej zarządzać informacją i zasobami menedżerskimi.

Potrzebne są im połączenia o łatwym dostępie do efektywnych, pod 
względem kosztu, sieci dostarczających informacji na temat produkcji i możliwości 
rynkowych. Konkurencyjność całego sektora przemysłowego zaostrzy się, jeżeli 
ich stosunki z dużymi przedsiębiorstwami będą oparte na nowych technologiach.

Powiązania sieciowe z uniwersytetami, instytutami naukowymi i 
laboratoriami polepszyłyby ich perspektywy jeszcze bardziej, przez pomoc w 
usunięciu chronicznych braków badawczo-rozwojowych (R&D). Połączenia 
sieciowe zmniejszą również izolację małych i średniej wielkości przedsiębiorstw w 
mniej uprzywilejowanych regionach Europy, pomagając im podwyższyć jakość ich 
produktów i znaleźć większe rynki zbytu.

* Rynki dla konsumentów

Oczekuje się, że będą one bogato zaopatrzone w usługi od domowych 
transakcji bankowych i telezakupów, do niemal nieograniczonego wyboru 
rozrywek na żądanie.

W Europie podobnie jak w Stanach Zjednoczonych pojawią się rynki 
masowej konsumpcji jako podstawowe siły napędowe społeczeństwa informacji. 
Doświadczenie amerykańskie pokazuje już teraz, że rynki rozwojowe napotykają 
na szereg przeszkód i niepewności.

Mając dany wysoki początkowy koszt nowych usług rozrywkowych typu 
płać-za-pokaz oraz odpowiednich urządzeń, jak również wysoki koszt 
doprowadzenia przewodów światłowodowych do domu, duży rynek masowej 
konsumpcji rozwinie się łatwiej, jeżeli usługi rozrywkowe będą częścią szerszego 
pakietu usług. Może obejmować również dane informacyjne, programy kulturalne, 
wydarzenia sportowe oraz także telemarketing i telezakupy. Płać-za-pokaz za 
bezpośrednie (on-line) usługi, jak również reklama, będą konieczne jako źródło 
dochodu. W pewnym zakresie istniejąca infrastruktura satelitarna i telefoniczna 
może pomóc obsłużyć rynek konsumencki w początkowej fazie.

W obecnej chwili rynek ten jest ciągle tylko w postaci zarodkowej w 
Europie, a jego rozwój zabierze więcej czasu niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
więcej niż 60% domostw jest wyposażonych w kablowe systemy TV które mogą
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również przesyłać tekst i dane. W Europie tylko 25% ma podobne wyposażenie, a 
liczby te maskują ogromne różnice pomiędzy krajami, np. Belgią (92%) i Grecją 
(1-2%).

Inna statystyka: w Stanach Zjednoczonych 34 komputery PC przypadają na 
każdych stu (100) obywateli. Europejska ogólna liczba to 10 na każdych stu 
obywateli, jednakże na przykład Zjednoczone Królestwo, przy 22 komputerach na 
stu obywateli, jest bliżej poziomu penetracji przez komputery w Stanach 
Zjednoczonych.

Brak usług informacyjnych oraz niski poziom świadomości komputerowej 
mogą okazać się upośledzeniem w Europie. Sieci telekomunikacji są jednak 
porównywalne co do wielkości i pokrycia terenu, ale pozostają w tyle pod 
względem używalności. Sieci te mogą zatem służyć jako podstawowe łącza 
dostępu dla początkowych usług, ale stymulacja zastosowań użytkowych będzie 
ciągle konieczna.

Takie słabości strukturalne nie powinny jednak zatrzymać postępu. 
Technologiczny sukces Europy w zakresie CD-ROM i CD-I mógłby stać się bazą 
aplikacji i usług niesieciowych w okresie wczesnych lat formowania się 
społeczeństwa informacji. Te usługi dostępne na płytach kompaktowych mają 
znaczący potencjał eksportowy, jeżeli europejski przemysł audio-wizualny z 
powodzeniem przeciwstawi się obecnej przewadze Stanów Zjednoczonych pod 
względem ilości tytułów.

W terminologii rynkowej francuska sieć Minitel oferuje już zachęcający 
przykład, że europejscy konsumenci są przygotowani kupować usługi 
informacyjne i transakcyjne na ekranie, jeżeli cena jest właściwa. Dociera ona 
prawie do 30 milionów prywatnych i instytucjonalnych abonentów przez sześć 
milionów małych terminali i dostarcza około 15000 różnych usług.

Minitel stworzył wiele nowych miejsc pracy, bezpośrednio i pośrednio, 
przez podwyższenie sprawności handlowej i konkurencyjności.

W Zjednoczonym Królestwie, sukces programu Homestead popieranego 
przez społeczeństwo, używając CD-I, jest przykładowy, jak również 
przykładowym jest pomyślne wprowadzenie (amerykańskiego) specjalnego kanału 
telezakupów.

Natomiast w Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek konsumencki jest 
bardziej zaawansowany, video-na-żądanie oraz zakupy w domu mogą okazać się 
najpopularniejszymi usługami.

* Rynki audio-wizualne

Naszym największym problemem strukturalnym jest słabość finansowa i 
organizacyjna europejskiego przemysłu programowego. Pomimo niezwykłego 
bogactwa dziedzictwa europejskiego oraz potencjału naszych twórców, większość 
programów i większość nabytych praw autorskich nie są w europejskich rękach. 
Szybko rozwijający się europejski rynek usług domowych może dostarczyć 
europejskiemu przemysłowi sposobności rozwinięcia bazy krajowej oraz 
wykorzystania podwyższonych możliwości eksportowych.
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Lingwistyczny podział rynku długo był uważany za niedogodność dla 
europejskiego przemysłu rozrywkowego i audio-wizualnego, szczególnie w 
zderzeniu z językiem angielskim posiadającym przygniatającą przewagę na rynku 
światowym - odbicie wiodącej roli Stanów Zjednoczonych w produkcji oraz, co 
ważniejsze, w dystrybucji. Ta przewaga, która zaczyna się od kina i kontynuowana 
jest przez telewizję, ma wszelkie szanse rozszerzenia się na obszary audio
wizualne. Jednakże, kiedy produkty będą łatwo dostępne dla konsumentów, 
znajdzie się więcej szans wyrażenia wielorakości kultur i języków w które Europa 
obfituje.
"...kiedy produkty będą łatwo dostępne dla konsumentów, znajdzie się więcej szans 
wyrażenia wielorakości kultur i języków w które Europa obfituje. "

Przemysł audio-wizualny Europy jest także obciążony ograniczeniami 
administracyjnymi. Niektóre z nich wkrótce staną się przeżytkiem ze względu na 
rozwój nowych technologii, hamując rozwój dynamicznego rynku europejskiego.

Komisja wydała Zieloną Księgę na temat przemysłu audio-wizualnego 
mającą być pierwszym krokiem stymulującym debatę nad nowymi wyzwaniami.

Rozdział 2

Rewolucja kierowana przez rynek

Zemanie z przeszłością

Grupa jest przekonana, że technologiczny postęp i ewolucja rynku 
oznaczają, że Europa musi zerwać z procedurami, które należą do czasów 
poprzedzających nadejście rewolucji informacji.

Podstawowym zagadnieniem dla wyłonienia się nowych rynków jest 
potrzeba nowego systemu przepisów, umożliwiającego pełne współzawodnictwo. 
Będzie to warunkiem wstępnym mobilizacji kapitału prywatnego potrzebnego dla 
innowacji, wzrostu i rozwoju.

Aby działać prawidłowo, nowy rynek wymaga, aby wszyscy uczestnicy 
byli wyposażeni w ekwipunek umożliwiający pomyślne uczestnictwo, albo 
przynajmniej by nie startowali z obciążeniami

Wszyscy powinni działać zgodnie z jasnymi zasadami w jednej, 
sprawiedliwej i konkurencyjnej strukturze.

Grupa zaleca krajom członkowskim przyspieszyć odbywający się proces 
liberalizacji sektora telekomunikacyjnego poprzez:

• otworzenie dla konkurencji infrastruktur i usług znajdujących się ciągle w 
obszarze monopolu

• usunięcie niekomercyjnych politycznych obciążeń i ograniczeń 
budżetowych nałożonych na firmy telekomunikacyjne

290



• sporządzenie jasnych harmonogramów i ustalenie dat ukończenia 
wprowadzania praktycznych zarządzeń, aby osiągnąć zamierzone cele

Kończąc z monopolem
Jest to prawdziwe tak dla firm telekomunikacyjnych jak i dla innych. 

Obecnie powszechnie uważa się za konieczne i pożądane, by polityczne obciążenia 
zostały usunięte, taryfy dostrojone i stworzone właściwe struktury regulacyjne. 
Nawet działalność tych firm, których pozycja rozwijała się w okresie ostatnich lat, 
nie odpowiada całkowicie wymaganiom.

Jest rzeczą możliwą, aby skończyć z monopolem. W przyszłości wszyscy 
licencjonowani publiczni operatorzy powinni podjąć część odpowiedzialności (np. 
powszechne zobowiązanie usługowe oraz zastrzeżenie równego dostępu do sieci i 
usług).
Konkurencyjne środowisko wymaga następujących rzeczy:
* uwolnienie firm telekomunikacyjnych od politycznych ograniczeń, takich jak:

- subsydiowanie funkcji publicznych;
-zewnętrzne działania rozwojowo-badawcze;
- wkłady na cele planowania przestrzennego i zarządzania;
- samodzielne dźwiganie ciężaru odpowiedzialności za całość usług;

* odpowiedniej struktury regulacyjnej zaprojektowanej, aby osiągnąć:
- regulację rynku celem umożliwienia powstania i ochrony konkurencji

- środowisko, którego działanie jest możliwe do przewidzenia, aby 
umożliwić strategiczne planowanie i inwestycje;
* dostrojenie taryf

Umożliwienie funkcjonowania rynku

Grupa zaleca utworzenie organu administracyjnego na poziomie europejskim, 
którego zasady działalności będą wymagały natychmiastowej uwagi.

By umożliwić skuteczne funkcjonowanie rynku, Grupa określiła 
następujące cele i zalecenia:

* Ewolucja w zakresie przepisów

Zidentyfikować i ustanowić minimum potrzebnych mechanizmów 
regulacyjnych na szczeblu europejskim, aby zapewnić szybkie powstanie 
sprawnych europejskich infrastruktur i usług informacji. Zasady działalności tego 
organu władzy, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie tego mechanizmu 
regulacyjnego, są sprawą, która będzie wymagała natychmiastowej uwagi.

Pilność tej sprawy jest w bezpośredniej zależności od panujących 
warunków rynkowych. Istnieje oczywiste wymaganie określenia nowych "zasad 
gry" jak najszybciej. Rynek będzie wtedy w sytuacji umożliwiającej

291



przewidywanie nadchodzących struktur oraz pojawi się sposobność, dla tych 
którzy pragną działać szybko, aby czerpać korzyści z ich wysiłków.
Organ administracji będzie musiał rozpatrzyć;

• regulację tych operacji, które ze względu na zasięg obejmujący całą 
Wspólnotę, wymagają rozpatrzenia na poziomie europejskim. Będą to 
między innymi: licencjonowanie, połączenia sieciowe we właściwym 
czasie i miejscu, zarządzanie wspólnymi skąpymi zasobami (np. 
przydzielanie częstotliwości radiowych, numery abonenckie) oraz 
doradztwo w sprawach ogólnych dla prawodawców w krajach 
członkowskich.

• jedną wspólną strukturę regulacyjną obowiązującą wszystkie firmy, co 
będzie oznaczało usunięcie nierównych warunków dostępu do rynku. 
Będzie musiał także zapewnić warunki dostępu do sieci i korzystania z 
usług oparte na zasadach przejrzystości i braku dyskryminacji, uzupełnione 
przez praktyczne zasady rozwiązywania konfliktów i szybkich środków 
przeciw nadużyciom.

* Wzajemne połączenia i wspólne działanie
Dwie właściwości są niezbędne dla rozprzestrzeniania infrastruktury 

informacji wymaganej przez społeczeństwo informacji: jedną jest bezszwowe 
wzajemne połączenie sieci oraz drugą, że usługi i aplikacje, które na nich budują, 
powinny móc ze sobą współpracować.

W przeszłości polityczna wola połączenia narodowych sieci telefonicznych 
kończyła się setkami milionów połączeń abonenckich po całym świecie. Podobna 
determinacja polityczna i odpowiadający wysiłek są wymagane, aby utworzyć 
znacznie bardziej złożone infrastruktury informacji.

Wzajemne połączenie sieci i wspólne działanie usług i aplikacji są zalecane
jako podstawowe cele Unii.

Wyzwanie polega na dostarczeniu wzajemnych połączeń dla szeregu 
różnych warunków sieciowych (np. stacjonarne i nowego typu sieci, takie jak 
przenośne i satelitarne) oraz podstawowych usług (np. zintegrowany serwis sieci 
cyfrowej (Integrated Service Digital Network (ISDN)). Obecnie pozycje finn 
monopolistycznych ulegają erozji w tych szybko rozwijających się obszarach.

Wspólne decyzje firm aktywnych w telekomunikacji muszą być 
bezzwłocznie podjęte, aby zapewnić szybkie rozszerzenie podstawowych usług 
europejskich poza telefonię. Polepszy to ich konkurencyjną pozycję vis-a-vis 
pozaeuropejskich firm na ich własnych rynkach.

Europejskie społeczeństwo informacji wyłania się na wielu różnych 
płaszczyznach. Europejska infrastruktura przekształca się ustawicznie w coraz 
ściślejszą pajęczynę sieci, specyficznych usług, zastosowań i urządzeń, których 
opracowaniem, dystrybucją i obsługą zajmują się różne źródła na świecie.

W sprawnej i rozszerzającej się infrastrukturze informacji takie elementy 
powinny pracować razem.
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Złożenie różnych części tego skomplikowanego systemu, aby sprostać 
wyzwaniu współpracy byłoby niemożliwe bez jasnych zasad. Normy są takimi 
zasadami.

Normy systemów otwartych będą odgrywały zasadniczą rolę w budowie 
europejskiej infrastruktury informacji.

Instytuty normalizacji zajmują zaszczytne miejsce w tworzeniu norm 
europejskich, ale proces normalizacji w obecnej postaci wzbudza szereg 
wątpliwości co do adekwatności do zadań, braku współpracy oraz priorytetów, 
które nie są dostatecznie dostosowane do wymagań rynku.

Działania są konieczne na trzech różnych poziomach:

• na poziomie firm, zamówień rządowych oraz inwestorów:

W ślad za przykładem sukcesu cyfrowej ruchomej telefonii GSM, gracze 
rynkowi (przemysł, firmy telekomunikacyjne, użytkownicy) mogliby sporządzić 
Memorandum Porozumienia (Memoranda o f Understanding (MoU)), aby ustalić 
wymagania techniczne dla konkretnych zastosowań. Wymagania te stanowiłyby 
potem punkt wyjścia dla kompetentnej instytucji normalizacji. Tego rodzaju 
mechanizm odpowie zadowalająco na potrzeby rynku.

Firmy telekomunikacyjne, organy odpowiedzialne za zamówienia rządowe 
oraz inwestorzy powinni przyjąć jednolite rozwiązania bazujące na otwartych 
normach świadczenia i pozyskiwania usług informacyjnych, aby doprowadzić do 
globalnego współdziałania systemu.

• na poziomie europejskich instytucji normalizacyjnych:

Europejska polityka normalizacyjna powinna być przeegzaminowana w 
świetle powyższego. Kiedy rynek nie dostarcza zadowalających rozwiązań 
technicznych, aby osiągnąć jeden z celów Unii Europejskiej, powinno się szukać 
mechanizmu selekcji lub opracowywania odpowiednich technologii.

Współpraca (sieci) w skali światowej powinna być promowana i zapewniona.

Grupa zaleca przeegzaminowanie europejskiego procesu normalizacji, w celu 
poprawy jego tempa pracy i skrócenia czasu reakcji na sygnały rynkowe.

* Pilne działanie w celu dostosowania taryf

"Obniżka międzynarodowych taryf długodystansowych oraz dla linii leasingowych 
wywoła zwiększone wykorzystanie infrastruktur, generując dodatkowe dochody i 
jednocześnie zapewniając duże wzmocnienie dla usług ogólnych i odkrywczych 
zastosowań"
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Obniżka międzynarodowych taryf długodystansowych oraz dla linii 
leasingowych wywoła zwiększone wykorzystanie infrastruktur, generując 
dodatkowe dochody i jednocześnie zapewniając duże wzmocnienie dla usług 
ogólnych i odkrywczych zastosowań.

W większości przypadków obecna niezadowalająca sytuacja taryfowa jest 
wynikiem pozycji monopolistycznych firm telekomunikacyjnych oraz szeregu 
ograniczeń uwarunkowanych politycznie.

Wprowadzenie konkurencyjnego udostępniania usług i infrastruktur 
znaczy, że firmy telekomunikacyjne będą zdolne do dostosowywania swoich taryf 
do warunków rynkowych. Znalezienie nowej równowagi pomiędzy taryfami 
międzynarodowymi i długodystansowymi a lokalnymi jest krytycznym krokiem w 
tym procesie.

Grupa zaleca jako sprawę pilną dostosowanie taryf międzynarodowych, 
długodystansowych i linii leasingowych, aby obniżyć je do poziomu stawek 
stosowanych w innych zaawansowanych uprzemysłowionych regionach.

Dostosowaniu poziomu taryf powinien towarzyszyć sprawiedliwy podział 
obowiązków w zakresie usług publicznych pomiądzy firmami telekomunikacyjnymi.

Dwa elementy powinny towarzyszyć procesowi:
- firmy telekomunikacyjne uwolnione od ograniczeń budżetowych 
narzuconych politycznie;
- sprawiedliwy i proporcjonalny podział obciążenia pomiędzy wszystkimi 
firmami telekomunikacyjnymi w związku z zapewnieniem powszechnych 
usług.

* Popieranie powstania masy krytycznej
Segmenty rynku bazujące na nowych infrastrukturach informacji nie mogą 

zapewnić wystarczających zysków od poczynionych nakładów inwestycyjnych bez 
określonego poziomu popytu. W większości przypadków, sama konkurencja nie 
dostarczy takiej masy, lub dostarczy jej za wolno.
Szereg posunięć powinno być zrobione, aby osiągnąć ten cel:

• współpraca powinna być podsycana pomiędzy konkurentami tak, aby 
stworzyć wymagane rozmiary i pęd w określonych obszarach rynku. 
Wspomniane już Memorandum Porozumienia GSM jest prototypowym 
przykładem jak korzystnym może być takie podejście.

• porozumienie pomiędzy władzami państwowymi, aby osiągnąć wspólne 
wymagania techniczne oraz zaangażowanie w ich zastosowanie przy 
tworzeniu usług na poziomach narodowym oraz europejskim.

• szeroka promocja i używanie istniejących i tworzonych europejskich sieci i 
usług.
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• kampanie szerzenia świadomości szczególnie skierowane na administrację 
państwową, małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa oraz instytucje 
edukacyjne.

Zaleca się rozwijanie świadomości społecznej. Szczególna uwaga powinna być 
poświęcona sektorowi gospodarczemu małych i średniej wielkości 
przedsiębiorstw, administracji państwowej oraz młodszemu pokoleniu.

W dodatku, każdy zaangażowany w budowę społeczeństwa informacji 
musi być przygotowany, aby dostosować strategie i stworzyć związki 
umożliwiające wkład i czerpanie korzyści, czyli umożliwiające ogólny wzrost tej 
dziedziny.

* Zapewnić światowy zasiąg

Grupa sądzi, że otwartość europejskiego rynku powinna znaleźć swój 
odpowiednik na rynkach i w sieciach informacji innych regionów świata. Jest 
sprawą największej wagi dla Europy, aby podjęte zostały odpowiednie kroki, 
które gwarantują równy dostęp.

Ponieważ infrastruktury informacji są tworami bez granic w środowisku 
otwartego rynku, społeczeństwo informacji zasadniczo posiada globalne rozmiary.

Działania zalecane przez ten raport będą prowadziły do prawdziwie 
otwartego środowiska, gdzie dostęp jest zapewniony dla wszystkich. Otwarcie to 
powinno znaleźć swojego odpowiednika na rynkach i w sieciach innych regionów 
świata. Ma to pierwszorzędne znaczenie dla Europy, aby odpowiednie kroki 
zostały poczynione w celu zagwarantowania równego dostępu.

W kierunku pozytywnego rezultatu

Zarysowane powyżej odpowiedzi na wyzwania stawiane przez powstające 
społeczeństwo informacji będą pozytywne dla wszystkich włączonych w jego 
tworzenie i robiących z niego użytek.
Firmy telekomunikacyjne, kablowe i satelitarne mogły w pełni wykorzystać 
możliwości rynkowe w sposób dla nich dogodny oraz poszerzyć swój udział w 
rynku.
Przemysły usługowe będą zdolne zaoferować nowatorskie produkty po 
atrakcyjnych cenach.
Obywatele i użytkownicy będą korzystali z szerszego zakresu konkurencyjnych 
usług.
Dla dostawców sprzętu telekomunikacyjnego i oprogramowania poszerzy się 
rynek.

Kraje, które już wybrały szybszą liberalizację, doświadczają gwałtownego 
wzrostu rynków krajowych, które zapewniają nowe możliwości dla firm 
telekomunikacyjnych, firm dostarczających usługi oraz przemysłu. Dla innych 
ceną do zapłacenia za wolniejsze tempo liberalizacji będą trudniejsze wyzwanie
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bardziej dynamicznych konkurentów zagranicznych oraz mniejszy rynek krajowy. 
Czas ucieka. Jeżeli działanie nie zostanie przyspieszone, wiele korzyści opóźni się 
lub nie zostanie nigdy osiągnięte.

Zasadniczym zaleceniem Grupy jest, aby rządy popierały przyspieszenie 
liberalizacji poprzez sporządzenie przejrzystych harmonogramów oraz ustalenie 
dat zakończenia działań z praktycznymi celami do osiągnięcia.
W tym kontekście Rezolucja Rady z roku 1993 pozostaje użytecznym punktem 
odniesienia. Rządy powinny w najlepszy sposób skorzystać z wbudowanej w nią 
elastyczności, aby wykorzystać nadarzające się sposobności oferowane przez 
rosnący konkurencyjny rynek nawet przed określonymi przez nią datami. Powinny 
one przyspieszyć otwieranie dla konkurencji infrastruktur oraz usług, które ciągle 
znajdują się w obszarze monopolu, ja k  również usunąć polityczne obciążenia 
nałożone na ich narodowe firmy telekomunikacyjne.

Rozdział 3

Uzupełnienie porządku działania

Kilka zagadnień powinno być skonfrontowanych równolegle z 
koniecznymi działaniami, aby utworzyć społeczeństwo informacji kierowane przez 
otwarty, konkurencyjny rynek. Różniące się narodowe regulacyjne zarządzenia 
niosą z sobą rzeczywiste zagrożenie fragmentacji rynku wewnętrznego.

Znajdują się tutaj dwa różne zestawy problemów: jeden związany ze 
społecznością gospodarczą, drugi bardziej z indywidualnymi jednostkami i 
społeczeństwem informacji ze specyficznym odniesieniem do prywatności.

W trakcie przechodzenia do społeczeństwa informacji regulacyjne czynniki 
w określonych domenach jak własność intelektualna, prywatność oraz własność 
środków przekazu są wymagane na szczeblu europejskim, aby zmaksymalizować 
korzyści jednego rynku dla wszystkich. Tylko rozmiary rynku wewnętrznego są 
wystarczające, aby motywować i przyciągać wymagane środki finansowe dobrze 
działających ogólnoeuropejskich sieci informacyjnych.

Dlatego stosowanie reguły jednego rynku w którym występuje wolność 
ruchu towarów i usług dla dobra wszystkich Europejczyków musi być naszym 
głównym celem.

Społeczeństwo informacji jest tworem globalnym.
Grupa zaleca, aby działania Unii były skierowane na stworzenie wspólnych i 
uzgodnionych ramowych czynników

Ochrona praw własności intelektualnej (IPR)

Podczas gdy jest dużo informacji w domenie publicznej, jest również 
informacja zawierająca dodatkową wartość, która jest prywatną własnością i 
wymaga ochrony poprzez wprowadzenie praw własności intelektualnej. Prawa
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własności intelektualnej są ważnym czynnikiem rozwoju konkurencyjnego 
przemysłu europejskiego, zarówno w obszarze technologii informacji i ogólnie w 
całym szerokim przekroju różnych sektorów przemysłu i kultury.

Zdolności twórcze oraz innowacja są dwoma najważniejszymi atutami 
Unii. Kontynuowanie ich ochrony powinno być ważnym priorytetem na zasadzie 
wyważonych rozwiązań, które nie wpływają negatywnie na siły rynkowe.

Globalna natura usług, które będą dostarczane przez sieci informacji 
oznacza, że Unia będzie musiała brać udział w ochronie własności intelektualnej. 
W przeciwnym razie powstaną poważne trudności, jeżeli systemy regulacyjne w 
różnych częściach świata będą pracowały na niekompatybilnych zasadach, albo 
będą tworzyły niejasności prawne.

Grupa uważa, że ochrona praw własności intelektualnej musi stawić czoła 
nowym wyzwaniom warunków globalnych oraz multimedia muszą w dalszym 
ciągu posiadać wysoki priorytet zarówno na poziomie europejskim jak i 
międzynarodowym.

Na tym Globalnym rynku informacji wspólne reguły muszą być 
uzgodnione i wprowadzone przez wszystkich. Europa jest szczególnie 
zainteresowana zapewnieniem, że ochrona praw własności intelektualnej otrzyma 
pełną uwagę oraz wysoki poziom ochrony zostanie utrzymany. Ponadto w miarę 
postępów technologii regularne światowe konsultacje będą wymagane ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, zarówno z dostawcami jak i z 
użytkownikami.

Inicjatywy obecnie w toku w Europie, takie jak proponowana Dyrektywa 
na temat prawnej ochrony elektronicznych baz danych, powinny być ukończone w 
trybie pilnym. W międzyczasie istniejące systemy prawne, zarówno narodowe jak i 
używane przez Unię, będą musiały być przeegzaminowane, w celu stwierdzenia 
czy są one właściwe dla nowego społeczeństwa informacji I czy stymulują rozwój 
nowych produktów i usług multimedialnych. Tam, gdzie to konieczne będą 
musiały być poczynione modyfikacje.

W szczególności łatwość z jaką przetworzona cyfrowo informacja może 
być przesyłana, manipulowana oraz dostosowywana, wymaga rozwiązań, 
zabezpieczających jej dostawców. Jednocześnie elastyczność i sprawność w 
procesie otrzymywania zezwolenia na wykorzystanie będzie warunkiem 
dynamicznego rozwoju europejskiego przemysłu multimedialnego.

Prywatność

Zapotrzebowanie na ochronę prywatności zwiększy się w miarę wzrostu 
potencjału nowych technologii w kierunku zabezpieczania (nawet 1 poprzez 
granice narodowe) i manipulowania szczegółowej informacji o jednostkach ze 
źródeł danych, dźwiękowych i wizualnych. Brak zaufania konsumentów z
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pewnością podważyłby szybki rozwój społeczeństwa informacji bez 
ogólnoeuropejskiego podejścia do bezpieczeństwa prawnego.

Europa przewodzi światu w kwestii ochrony podstawowych praw jednostki 
w odniesieniu do przetwarzania danych personalnych. Zastosowanie nowych 
technologii potencjalnie wpływa na obszary wysokiej wrażliwości, takich jak 
zdjęcia osób, ich porozumiewanie się, ich przemieszczanie się oraz zachowania. 
Biorąc to pod uwagę, jest całkiem możliwe, że kraje członkowskie zareagują na te 
sytuacje poprzez zastosowanie ochrony włączając w to kontrolę graniczną nowych 
technologii i usług.

Różnice w poziomie ochrony takich zasad prywatności tworzą 
niebezpieczeństwo, że narodowe władze administracyjne mogłyby ograniczyć 
swobodne udostępnianie szerokiego zakresu nowych usług w krajach 
członkowskich w celu ochrony danych personalnych.

Grupa uważa, Że brak zaufania konsumentów z pewnością podważyłby 
szybki rozwój społeczeństwa informacji bez ogólnoeuropejskiego podejścia do 
bezpieczeństwa prawnego. Biorąc pod uwagę ważność zagadnienia i uczulenie 
na kwestię prywatności, wymagana jest szybka decyzja krajów członkowskich 
w sprawie proponowanej Dyrektywy ustalającej generalne zasady ochrony 
danych.

Zabezpieczenie elektroniczne (szyfrowanie), ochrona prawna i bezpieczeństwo

Znaczenie szyfrowania będzie ustawicznie wzrastało w miarę rozwoju 
usług płatności. Szyfrowanie zapewni, że tylko ci którzy płacą otrzymają usługi. 
Dostarczy ono również zabezpieczenia przed przypadkowym upublicznieniem 
danych personalnych.

Międzynarodowe ujednolicenie pomoże rynkowi, jeżeli prowadzi do 
znormalizowanego systemu szyfrowania. Warunkowy dostęp powinien zapewnić 
uczciwą i otwartą konkurencję w interesie konsumentów i dostawców usług.

Szyfrowanie jest szczególnie ważne dla telehandlu, który wymaga 
absolutnych gwarancji w takich sprawach jak wiarygodność podpisów i tekstu, 
nieodwołalność umieszczania czasu i daty oraz międzynarodowego uznania 
prawnego.

Jednakże wzmożone użycie szyfrowania oraz rozwój jednego ogólnego 
systemu szyfrowania podniesie zyskowność włamywania się do systemu, aby 
uniknąć płatności lub ograniczeń prywatności. Jest ryzyko, że dostawcy usług nie 
zaangażują się w rozwój nowych usług bez ramowego systemu prawnego 
zabezpieczającego przed piractwem ich systemu szyfrowania.

Grupa zaleca wzmożenie tempa prac na poziomie europejskim w sprawie ochrony 
elektronicznej i prawnej ja k  również bezpieczeństwa.
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Z drugiej strony rządy mogą potrzebować możliwości obejścia szyfru w 
celu walki z przestępczością i zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

Odpowiedź na to oraz w sprawie włamywania się, uzyskana na szczeblu 
narodowym, nieuniknienie okażą się niezadowalające ponieważ przesyłanie 
informacji osiąga obszary poza granicami narodowymi oraz ponieważ zasady 
rynku wewnętrznego zabraniają zarządzeń takich jak zakazy importowe sprzętu 
dekodującego.

Dlatego potrzebne jest rozwiązanie na szczeblu europejskim, które 
dostarczy odpowiedzi globalnej w kwestii ochrony sygnałów zakodowanych i 
bezpieczeństwa. Bazowane na zasadach rynku wewnętrznego, stworzy równowagę 
warunków ochrony usług zakodowanych oraz ramowy system prawny dla rozwoju 
tych usług.

Własność środków przekazu

Większość krajów posiada zasady dotyczące własności środków przekazu, 
aby zapewnić pluralizm i wolność wypowiedzi w dodatku do mechanizmów 
kontrolnych środków przekazu, aby uniemożliwić monopol.

W praktyce zasady te są mieszaniną niekonsekwencji, która ma tendencje 
do zniekształcania i dzielenia rynku. Utrudniają one firmom wykorzystanie 
możliwości oferowanych przez rynek wewnętrzny, szczególnie w dziedzinie 
multimediów oraz mogą postawić je w pozycji słabszej wobec konkurencyjnych 
firm nieeuropejskich.

W obecnej sytuacji, istnieje niebezpieczeństwo, że każde z państw 
członkowskich zastosuje czysto narodowe prawodawstwo w odpowiedzi na nowe 
problemy i wyzwania stawiane przez społeczeństwo informacji. Pilnie powinna 
być poświęcona uwaga kwestii w jaki sposób możemy uniknąć takiego ujemnego 
działania na rynek wewnętrzny oraz zapewnić skuteczne zasady zabezpieczające 
pluralizm i konkurencję.

Zasady na szczeblu europejskim będą krytyczne biorąc pod uwagę 
uniwersalność społeczeństwa informacji oraz jego oczywistej natury 
przekraczającej granice państwowe. Unia będzie musiała przewodzić w wysiłkach 
przeciwdziałania głębszym różnicom mechanizmów kontrolnych. W działaniu tego 
rodzaju umocnione zostanie bezpieczeństwo prawne, które jest żywotne dla 
globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu środków przekazu.

Grupa uważa, że należy pilnie poświęcić uwagę kwestii sposobu uniknięcia 
rozbieżnej legislacji narodowej własności środków przekazu ujemnie 
działającej na rynek wewnętrzny. Skuteczne zasady muszą się pojawić, aby 
zabezpieczyć pluralizm oraz konkurencję.

Rola polityki współzawodnictwa
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Polityka współzawodnictwa jest kluczowym elementem strategii Unii. Jest 
ona szczególnie ważna ze względu na konsolidację ogólnego rynku oraz dla 
przyciągnięcia prywatnego kapitału niezbędnego dla wzrostu ogólnoeuropejskiej 
infrastruktury.

Pewne części społeczeństwa informacji doświadczają intensywnego 
nacisku ogólnoświatowego. Dotyczą one zarówno europejskich jak i 
nieeuropejskich firm działających wewnątrz obszaru Unii. Jeżeli jest to 
odpowiednie, raczej koncepcja rynku globalnego zamiast ogólnoeuropejskiego 
powinna być użyta dla oceny kwestii konkurencji europejskiej, takich jak siła 
rynku, wspólne przedsięwzięcia i porozumienia.

Polityka współzawodnictwa jest kluczowym elementem strategii europejskiej. 
Grupa zaleca, żeby stosowanie zasad konkurencji było odzwierciedleniem 
rzeczywistości wyłaniających się rynków światowych i tempa zmian 
środowiska.

Celem nie powinno być zamrożenie jakiegokolwiek zbioru zasad, "ale 
raczej stworzenie procedur i zasad poprzez które dynamizm sektora mogłyby być 
przełożone na większe możliwości tworzenia dostatku i miejsc pracy.

Firmy zaangażowane w dostawy technologii i usług, jak inni gracze 
rynkowi, muszą być w sytuacji dostosowywania swoich strategii i zawierania 
porozumień umożliwiających im dokonywanie wkładu i czerpanie korzyści z 
ogólnego rozwoju sektora w ramach polityki współzawodnictwa.

Technologia

Dzisiejsza baza technologiczna w Europie jest wystarczająca, aby 
wprowadzić zastosowania proponowane w tym raporcie bez zwłoki. Muszą one 
skoncentrować się na realistycznych systemach, na dostatecznym zbadaniu 
wartości usług oferowanych użytkownikowi oraz ocenie możliwości 
ekonomicznych nowych systemów informacji.

Jednakże nowe technologie muszą również być opracowane w celu 
pełnego ich wprowadzenia po wstępnych próbach. W szczególności, użyteczność i 
efektywność kosztu systemów muszą ulec poprawie i konsekwencje masowego 
użycia muszą być zbadane.

Programy badawcze Unii oraz państw członkowskich a szczególnie 
program Fourth Framework Program (Czwarty program ramowy) powinny być 
wdrożone w taki sposób, aby brały pod uwagę wymagania rynku. Techniczne cele 
oraz rozłożenie w czasie projektów muszą być zdefiniowane przy odpowiednim 
uczestnictwie użytkownika.
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Rozdział 4

Elementy budowy społeczeństwa informacji

Systemy telekomunikacji połączone z zaawansowanymi technologiami 
informacji są kluczem do społeczeństwa informacji. Ograniczenia czasu i dystansu 
zostały usunięte przez sieci (np. telefoniczne, satelitarne i kablowe), które 
przesyłają informację, podstawowe usługi (np. poczta elektroniczna, interaktywne 
wideo), które pozwalają ludziom używać sieci oraz zastosowania (np. nauka na 
dystans, telepraca), które oferują wyspecjalizowane rozwiązania dla grup 
użytkowników.

Sposobność dla Unii - wzmocnienie istniejących sieci połączeń i przyspieszenie 
tworzenia nowych

* ISDN: pierwszy krok

Tradycyjna sieć telefoniczna zmienia swój charakter będąc zbudowaną 
jako nośnik głosu, obecnie musi sprostać wymaganiom komunikacyjnym 
nowoczesnej ekonomii sięgających daleko poza proste rozmowy telefoniczne.

Jednym z ważnych kroków rozwojowych jest zintegrowana sieć usług 
cyfrowych (Integrated Service Digital Network ISDN). Stwarza to możliwości 
przesyłania nie tylko głosu, lecz również danych a nawet ruchomych obrazów 
poprzez linie telefoniczne.

ISDN jest szczególnie odpowiedni dla potrzeb telekomunikacyjnych 
małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Pozwala to na przykład na 
bezpośrednie połączenie pomiędzy komputerami PC w celu taniej transmisji 
dokumentów. Telepraca używająca usługi ISDN może być atrakcyjna dla 
szerokiego zakresu przedsiębiorstw. ISDN jest również idealnym elementem 
wspierania nauki na dystans.

Europejska ISDN oparta na wspólnych normach została zapoczątkowana z 
końcem 1993 roku. Cały szereg krajów europejskich posiada przodującą pozycję, 
która powinna być wykorzystana.

Grupa zaleca rozszerzenie dostępności europejskiej ISDN zgodnie z bieżącymi 
propozycjami oraz obniżenie taryf, aby promować rynek.

* Szerokopasmowość: ścieżka do multimediów

ISDN jest tylko pierwszym krokiem. Nowe usługi multimedialne, na 
przykład wysokiej jakości komunikacja wideo wymaga doskonalszego działania. 
ISDN wskazuje drogę a następna fala rozwoju technologicznego jest dla świata 
multimedialnego. Stanowi to zintegrowany system komunikacji szerokopasmowej 
umożliwiający połączenie wszystkich mediów w elastyczny sposób. Wiodącą
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Europa musi rozwinąć infrastrukturę szerokopasmowego ATM jako 
kręgosłup społeczeństwa informacji. Usługi multimedialne oferowane przez sieci 
będą wspomagały pracę i zajęcia rozrywkowe naszych wszystkich obywateli.

Wysoko rozwinięta dystrybucja szerokopasmowa już istnieje w wielu 
krajach europejskich w formie sieci kablowych i satelitarnych albo jest w trakcie 
wprowadzania do użytku. Zastosowanie bieżąco dostępnych wyrafinowanych 
technik cyfrowych takich jak kompresja obrazu i transmisja sygnałów cyfrowych 
umożliwią sieciom łatwe zaspokojenie głównego nurtu zapotrzebowania na 
interaktywną informację osobistą oraz potrzeb rozrywkowych.

Obecna sytuacja jest głównie scharakteryzowana przez inicjatywy 
narodowe i regionalne. Pierwsze próby sieci ponadnarodowych miały miejsce w 
ostatnim czasie.

Grupa zaleca, żeby Rada poparła wdrożenie europejskiej infrastruktury 
szerokopasmowej oraz zapewniła zabezpieczenie jej wzajemnych połączeń z 
całą telekomunikacją europejską, telewizją kablową i sieciami satelitarnymi.

Europejska Komisja Sterująca Szerokopasmowa (European Broadband 
Steering Committee) włączająca wszystkich liczących się uczestników 
powinna być stworzona, aby opracować wspólną wizję oraz śledzić i ułatwiać 
realizację ogólnych koncepcji w szczególności poprzez zaprezentowanie, 
wybór i definicję normy.

* Ruchome systemy komunikacji: dziedzina wzrostu

Dziedzina ruchomych systemów komunikacji podlega gwałtownemu dech 
zapierającemu rozwojowi. Liczba abonentów telefonicznych niestacjonarnych 
podwoiła się w ciągu ostatnich trzech lat do 8 milionów. Przy obecnym tempie 
wzrostu 30-40% Unia będzie wkrótce miała 40 milionów użytkowników.

Europa staje się ważnym liderem ruchomej komunikacji poprzez przyjęcie 
jej normy komunikacji cyfrowej na świecie. W szczególności GSM jest 
doskonałym przykładem jak ogólnoeuropejska inicjatywa publiczno/prywatna 
może być pomyślnie przekształcona w rynek kierowany przez operację tworzenia 
miejsc pracy.

W Niemczech, w kraju w którym GSM zbiera obecnie największe sukcesy, 
zostało stworzonych około 30000 nowych miejsc pracy. Na podstawie podobnych 
założeń, wprowadzenie ogólnoeuropejskie o tej samej skali powinno stworzyć 
więcej niż 100000 nowych miejsc pracy.

* Satelity: poszerzenie zakresu komunikacji

Satelity są głównie używane do nadawania sygnałów telewizji, obserwacji 
ziemi oraz telekomunikacji. Krytyczną zaletą satelitów jest ich szerokie pokrycie 
geograficzne bez potrzeby, drogich sieci naziemnych. Satelity posiadają wiele
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zalet, jeżeli chodzi o dostarczenie zaawansowanych środków komunikacji do 
obszarów wiejskich i położonych w odległych obszarach.

Pełne wykorzystanie satelitów może być osiągnięte tylko przez nową fazę 
polityki satelitarnej Unii. Celem powinno być opracowanie sieci 
ogólnoeuropejskiej.

Grupa zaleca w sprawie komunikacji ruchomej i satelitarnej co następuje:

• obniżenie taryf dla komunikacji ruchomej;
• promocję GSM w Europie oraz międzynarodowo;
• stworzenie struktury prawnej dla komunikacji satelitarnej;
• nakłanianie europejskiego przemysłu satelitarnego do opracowania 

wspólnych priorytetowych projektów i aktywnego uczestnictwa w 
rozwoju systemów ogólnoświatowych.

Potrzeba nowych usług
Potrzebne są nowe usługi, takie jak poczta elektroniczna (e-mail), transfer 

plików oraz interaktywne multimedia. Konieczna do tego technologia jest 
dostępna. Nowe sieci są opracowywane, takie jak ISDN, eliminujące obecne 
ograniczenia sieci telefonicznej.

Potrzebne są dwa zasadnicze elementy dla tego rodzaju usług: 
niedwuznaczne normy oraz masa krytyczna. Atrakcyjność usług 
telekomunikacyjnych jest zależna bezpośrednio od liczby innych kompatybilnych 
użytkowników. Tak więc nowe usługi nie mogą zacząć działać dopóki pewna 
liczba klientów nie zadeklaruje swojego uczestnictwa. Gdy ta masa krytyczna 
zostanie osiągnięta tempo wzrostu może podnieść się w dramatyczny sposób, jak to 
miało miejsce w przypadku INTERNET.

INTERNET opiera się na światowej sieci, i nie jest planowany centralnie. 
W rzeczywistości nikt nie jest właścicielem INTERNET’u. Jest obecnie 20 
milionów użytkowników w więcej niż 100 krajach. Sieć oferuje pocztę 
elektroniczną, forum dyskusyjne, wymianę informacji oraz znacznie więcej.

INTERNET jest tak duży i rozwija się tak szybko, że nie może być 
ignorowany. Niemniej posiada także wady, mianowicie poważne problemy 
bezpieczeństwa. Zamiast pozostać tylko klientami, my w Europie powinniśmy 
rozważyć śledzenie ewolucji INTERNET’u skrupulatnie oraz odgrywać bardziej 
aktywną rolę w rozwoju połączeń.

Grupa zaleca pilne i skoncentrowane działanie zarówno na poziomie 
europejskim jak również na poziomie państw członkowskich, aby promować 
stworzenie i szerokie użycie normy, ogólnoeuropejskich podstawowych usług 
włączając pocztę elektroniczną, transfer plików i usługi wideo.
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Zalecane jest, aby Komisja zainicjowała stworzenie Europejskiego Forum 
Podstawowych Usług, aby przyspieszyć dostępność zunifikowanych norm 
podstawowych usług.

Znaczne korzyści dla całej ekonomii mogłyby być osiągnięte bardzo 
szybko przez rozszerzenie kompatybilnych podstawowych usług na całą Europę.

Wyznaczanie szlaku - dziesięć zastosowań w celu utworzenia społeczeństwa 
informacji

Obniżenie taryf ułatwi tworzenie nowych aplikacji i pokonanie obecnie 
niskiego stopnia wykorzystania. Linie głosowe działają, na przykład, przeciętnie 20 
minut w czasie 24 godzin, kiedy pewne usługi sieciowe o wartości dodatkowej 
pracują tylko przy 20% wykorzystaniu.

Możemy tylko stworzyć wartościowe koło podaży i popytu, jeżeli znaczna 
ilość aplikacji bazujących na sieciach informacji i usługach, próbujących rynek, 
mogłaby być wprowadzona w całej Europie, aby utworzyć masę krytyczną.

Jednakże będąc przekonanymi o konieczności wyzwolenia sił rynkowych, 
uważamy, że podwyższona konkurencja, sama w sobie, nie wytworzy lub 
wytworzy za wolno masę krytyczną, która posiada moc napędzania inwestycji w 
nowe sieci i usługi.

Możemy tylko stworzyć wartościowe kolo podaży i popytu, jeżeli znaczna 
ilość aplikacji bazujących na sieciach informacji i usługach, próbujących rynek, 
mogłaby być wprowadzona w całej Europie, aby utworzyć masą krytyczną.

* Funkcja demonstracji

Inicjatywy przyjmujące formę eksperymentalnych aplikacji są najbardziej 
efektywnymi sposobami traktowania wolnego przyrostu popytu i podaży. 
Posiadają one funkcję demonstracyjną, która pomoże promować ich szersze 
użycie; dostarczają one stanowiska badawczego dla dostawców celem dokładnego 
dostrojenia aplikacji do wymagań klienta oraz stymulują one zaawansowanych'"- 
użytkowników ciągle względnie nielicznych w Europie porównując do Stanów 
Zjednoczonych.

Jest rzeczą konieczną zaangażowanie lokalnych, miejskich i regionalnych 
administracji w ich rozwój. Duże miasta mogą mieć niezwykle ważną rolę w 
tworzeniu wczesnego zapotrzebowania jak również w promowaniu świadomości 
wśród ich mieszkańców o zaletach nowych usług. W pewnych przypadkach 
lokalne administracje mogłyby demonstrować korzyści przez podjęcie roli 
pierwszego masowego użytkownika.

Aby być naprawdę skutecznym, takie zastosowania muszą być 
wprowadzone w rzeczywistych środowiskach komercyjnych, lepiej na dużą skalę. 
Inicjatywy te nie są projektami pilotowymi w tradycyjnym sensie. Pierwszym
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celem jest wypróbowanie wartości dla użytkownika oraz ekonomicznych 
możliwości systemów informacji.

Jak demonstrują przykłady na następnych stronach, możliwe jest 
zidentyfikowanie inicjatyw, które szybko rozwiną nowe zastosowania i rynki jak 
również pozytywnie wpłyną na tworzenie nowych miejsc pracy i firm.
Sektor prywatny jest gotowy do rozpoczęcia potrzebnych inicjatyw.

Priorytetowe zastosowania mogą być podzielone na dwa główne bloki w 
zależności od końcowych użytkowników:

• osobisty rynek domowy (interaktywne i transakcyjne aplikacje związane z 
telezakupami, telebankami, rozrywkami i wolnym czasem od pracy)

• gospodarcze i socjalne zastosowania.
Priorytetowe aplikacje powinny także wnosić wkład do szeregu celów 
makroekonomicznych:

• wzmocnienie konkurencyjności przemysłowej promowanie tworzenia 
nowych miejsc pracy

• promowanie nowych form organizacji pracy
• podniesienie jakości życia oraz jakości środowiska
• reagowania na potrzeby społeczne oraz podniesienie sprawności i 

efektywności kosztu usług publicznych.

PIERWSZE ZASTOSOWANIE 
TELEPRACA
Więcej miejsc pracy, nowe miejsca pracy dla ruchomego społeczeństwa

Co powinno być zrobione? Prowadź promocją telepracy w domach i biurach tak, 
aby dojeżdżający nie musieli ju ż  podróżować długich dystansów do pracy. Stamtąd 
mogą połączyć się elektronicznie z jakimkolwiek profesjonalnym środowiskiem z 
jakim potrzebują niezależnie od używanego systemu.

Kto to zrobi? Jeżeli firmy telekomunikacyjne uczynią dostępnymi wymagane sieci 
przy konkurencyjnych cenach, sektor prywatny stworzy nowe kompanie usługowe, 
aby dostarczyć wspomaganie telepracy.

Kto na tym zyska? Firmy (zarówno duże ja k  i małe i średniej wielkości) oraz 
administracje publiczne skorzystają z polepszenia się produkcyjności, 
podwyższonej elastyczności, oszczędności. Dla społeczeństwa ogólnie, poziomy 
zanieczyszczenia, natężenie ruchu pojazdów oraz konsumpcja energii ulegną 
obniżeniu. Dla pracowników, bardziej elastyczne warunki pracy będą szczególnie 
korzystne dla tych wszystkich związanych z domem oraz dla ludzi w oddalonych 
miejscach zmniejszenie dystansów pomoże spójności.

Spodziewane problemy? Problemy wynikające z  obniżonych możliwości kontaktu 
społecznego będą musiały być rozpatrywane. Wpływ na legislację pracy i 
zapewnienie ubezpieczenia społecznego będą musiały być oszacowane.
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Jaki cel? Stworzyć pilotowe centra telepracy w 20 miastach do końca 1995 roku 
angażujące 20000 pracowników. Celem jest, aby 2% pracowników biurowych byli 
telepracownikami do 1996 roku; 10 milionów miejsc pracy dla telepracowników do 
roku 2000.

DRUGIE ZASTOSOWANIE 
NAUKA NA DYSTANS
Nauka przez cale życie dla zmieniającego się społeczeństwa

Co powinno być zrobione? Prowadź promocją centrów nauki na odległość 
dostarczających programów nauki, usług nauczania i szkolenia przygotowanych 
dla małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, dużych firm  i administracji 
publicznych. Rozszerz zaawansowane techniki nauki na odległość do szkól i 
wyższych szkół.

Kto to zrobi? Mając wymagane taryfy konkurencyjnych cen, przemysł stworzy 
nowe kompanie zapewniające usługi nauczania na odległość. Komisja Europejska 
powinna popierać normy wysokiej jakości dla programów i kursów oraz pomóc w 
stworzeniu sprzyjającego środowiska. Firmy prywatne i administracje publiczne 
wejdą na rynek edukacji na odległość oferując interaktywne programy sieciowe, 
CD-I oraz bazowane na dyskach CD-ROMo przystępnych cenach.

Kto na tym zyska? Przemysł (specjalnie małe i średniej wielkości 
przedsiębiorstwa) oraz administracje publiczne poprzez obniżenie kosztów i 
optymalizację trudno dostępnych zasobów edukacyjnych i szkoleniowych. 
Pracownicy wymagający podwyższenia swoich kwalifikacji przez korzystanie z 
programów. Ludzie związani z domem oraz w odległych miejscach. Studenci 
używający nauczania o wyższym poziomie.

Spodziewane problemy? Potrzeba zaangażowania się w duży wysiłek szkolenia 
personelu nauczającego i rozszerzenia wiedzy komputerowej wśród nauczycieli.

Jaki cel? Projekty pilotujące w co najmniej 5 krajach do 1995 roku. Nauka na 
odległość w użyciu przez 10% małych i średniej wielkości przedsiębiorstw oraz 
administracji publicznych do 1996 roku. Kampanie informacyjne wśród 
stowarzyszeń zawodowych i władz edukacyjnych.
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TRZECIE ZASTOSOWANIE
SIEĆ DLA UNIWERSYTETÓW I CENTRÓW BADAWCZYCH 
Połączenie w sieć mocy mózgów Europy

Co powinno być zrobione? Rozwój ogólnoeuropejskiej zaawansowanej sieci 
(szeroko-pasmowej, o wysokiej rozdzielczości, zawierającej interaktywne usługi 
multimedialne) łączącej uniwersytety oraz centra badawcze w całej Europie z 
otwartym dostępem do ich bibliotek.

Kto to zrobi? Uniwersytety oraz centra badawcze stworzą sieci mając do 
dyspozycji sieci linii szeroko-pasmowych o dużej prędkości i konkurencyjnych 
cenach. Prywatne firmy, duże i małe, mogą również połączyć ich laboratoria z 
uniwersytetami i centrami badawczymi. Przewidywana jest także sieć 
ogólnoeuropejska publicznych bibliotek.

Kto na tym zyska? Wydajność programów badawczych poprzez szersze tworzenie 
zespołów, prowadzące do synergii pomiędzy instytucjami. Społeczeństwo w 
ogólności poprzez bardziej sprawne rozprzestrzenianie rezultatów badań i wiedzy.

Spodziewane problemy? Udzielenie wymaganej uwagi ochronie praw własności 
intelektualnej w miarę stawania się zakumulowanego zasobu wiedzy bardziej 
dostępnym.

Jaki cel? Trzydzieści procent europejskich uniwersytetów i centrów badawczych 
połączonych zaawansowanymi sieciami komunikacyjnymi do 1997 roku. 
Rozszerzenie na inne kraje europejskie w miarę stawania się tego technologicznie 
możliwym.

CZWARTE ZASTOSOWANIE
USŁUGI TELEMATYCZNE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW
Ponowne uruchomienie głównego silnika napędowego wzrostu i zatrudnienia 
w Europie

Co powinno być zrobione? Promować możliwie najszersze użycie usług 
telematycznych (poczta elektroniczna (e-mail), transfer plików, EDI, tele- 
konferencje, nauka na dystans, itd.) przez małe i średniej wielkości 
przedsiębiorstwa europejskie z  łączami do organów władzy publicznej, 
stowarzyszeń zawodowych, klientów i dostawców. Podnieść świadomość istnienia 
usług wartości dodatkowej oraz ogólnie komunikacji, wśród małych i średniej 
wielkości przedsiębiorstw. Zwiększyć dostęp do ogólnoeuropejskich sieci danych.

Kto to zrobi? Sektor prywatny dostarczy ogólnoeuropejskie usługi przystosowane 
dla małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, jeżeli będą dostępne konieczne
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sieci ISDN po konkurencyjnych stawkach. Władze lokalne, izby handlowe i 
stowarzyszenia rzemieślnicze łącząc małe i średnie przedsiębiorstwa uruchomią 
programy integracji sieci informacji na szczeblu lokalnym i regionalnym, 
promowanie kampanii popularyzujących dostępne usługi.

Kto na tym zyska? Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły konkurować na 
bardziej -wyrównanych warunkach z dużymi firmami oraz silne zależności 
kontrahent-dostawca zostaną osłabione. Będą one bardziej konkurencyjne, będą 
się rozwijały szybciej i tworzyły więcej miejsc pracy. Związki z  administracjami 
będą prostsze i bardziej wydajne. Kategoria ta uzyska na prestiżu publicznym i 
wpływach.

Jaki cel? Dostęp do usług telematycznych ogólnoeuropejskich dla małych i 
średniej wielkości przedsiębiorstw do końca 1994-1995. 40% małych i średnich 
przedsiębiorstw (firm z więcej niż 50 pracownikami) używających sieci 
telematyczne do 1996 roku. Połączenia małych i średnich przedsiębiorstw z 
sieciami administracyjnymi cieszące się priorytetem.

PIĄTE ZASTOSOWANIE 
ZARZĄDZANIE RUCHEM DROGOWYM 
Elektroniczne drogi dla podwyższonej jakości życia

Co powinno być zrobione? Ustanowić rozwiązania telematyczne na skalę 
europejską dla zaawansowanych systemów zarządzania ruchem drogowym oraz 
inne usługi transportowe (informacja dla kierowców, pomoc wzdłuż trasy, 
zarządzanie parkiem pojazdów, ustalanie opłat drogowych, itd.)

Kto to zrobi? Europejskie, narodowe i regionalne administracje, grupy 
użytkowników oraz firmy telekomunikacyjne utworzą Komitet Sterujący i zdefiniują 
wspólną strukturę otwartego systemu zaawansowanych usług telematycznych z 
ogólnymi interfejsami użytkownika.

Kto na tym zyska? Kierowcy, lokalne społeczności (specjalnie na obszarach 
zatłoczonych) oraz przemysł skorzystają z  obniżenia ruchu drogowego, 
podwyższonego bezpieczeństwa drogowego, niższych kosztów środowiskowych, 
oszczędności energii i czasu.

Jaki cel? Wprowadzenie systemów telematycznych dla zarządzania ruchem 
drogowym w 10 obszarach miejskich oraz 2000 km autostrad do 1996 roku. 30 
obszarów miejskich oraz ogólnoeuropejski system autostrad do roku 2000.

SZÓSTE ZASTOSOWANIE 
KONTROLA RUCHU POWIETRZNEGO 
Elektroniczna droga powietrzna dla Europy
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Co powinno być zrobione? Stworzyć Europejski System Komunikacyjny Ruchu 
Powietrznego (European Air Traffic Communication System) zapewniający ziemia- 
ziemia połączenia pomiędzy wszystkimi europejskimi centrami kontroli ruchu 
powietrznego (ATC) oraz połączenia powietrze-ziemia pomiędzy samolotami, 
centra ATC (Air Traffic Control) w całej Unii Europejskiej oraz Europejską 
Konferencję Lotnictwa Cywilnego (European Civil Aviation Conference) w celu 
uzyskania ujednoliconego ogólnoeuropejskiego systemu kontroli ruchu 
powietrznego.

Kto to zrobi? Rada Europejska powinna energicznie propagować stworzenie 
ograniczonej ilości połączonych w sieć centrów europejskiego ruchu powietrznego 
zdefiniowanych przez EUROCONTROL.

Kto na tym zyska? Europejski przemysł transportu powietrznego - oraz miliony 
jego pasażerów skorzystają z lepszego zarządzania ruchem powietrznym i znacznie 
obniżonego użycia energii. Bezpieczniejszy system z mniejszym zatłoczeniem i 
wynikającymi z tego obniżkami czasu traconego, hałasu i zanieczyszczenia 
spalinami.

Spodziewane problemy? Istnieje potrzeba ścisłej koordynacji z sektorem 
obronnym.

Jaki cel? Utworzyć Komitet Sterujący (Steering Committee) z  przedstawicielami 
władz publicznych, administracji cywilnej i wojskowej lotnictwa, przemysłu 
transportu powietrznego do końca 1994 roku. Zdefiniować normy dla procedur 
komunikacyjnych oraz wymiany komunikatów głosowych i danych pomiędzy 
centrami ATC ja k  również pomiędzy centrami ATC i samolotami. Działający 
ogólnoeuropejski system przed rokiem 2000.

SIÓDME ZASTOSOWANIE 
SIECI OPIEKI ZDROWOTNEJ
Tańsze i bardziej efektywne systemy opieki zdrowotnej dla obywateli Europy

Co powinno być zrobione? Stworzyć "sieć sieci" bezpośredniej komunikacji 
opartej na wspólnych normach łączących lekarzy ogólnych (general practitioners), 
szpitale i centra socjalne na skalę europejską.

Kto to zrobi? Sektor prywatny, kompanie ubezpieczeniowe, stowarzyszenia 
ubezpieczeń medycznych oraz systemy opieki zdrowotnej państw członkowskich 
promując normy i aplikacje Unii Europejskiej. Skoro tylko firmy telekomunikacyjne 
zapewnią dostępność sieci po obniżonych stawkach, prywatny sektor stworzy usługi 
o konkurencyjnych cenach na szczeblu europejskim, podwyższając wydajność i 
efektywność ekonomiczną całego sektora opieki zdrowotnej.
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Kto na tym zyska? Obywatele jako pacjenci skorzystają ze znacznej poprawy w 
opiece zdrowotnej (poprawa w diagnostyce poprzez bezpośredni (on-line) dostęp 
do specjalistów europejskich, bezpośrednia rezerwacja usług analitycznych i 
szpitalnych przez lekarzy rozszerzona na skalę europejską, dopasowywanie 
organów przeszczepianych, itd.). Podatnicy i administracje publiczne będą 
korzystały poprzez dokładniejszą kontrolę kosztów i oszczędności w wydatkach na 
opiekę zdrowotną oraz poprzez przyspieszenie procedur zwrotu kosztów.

Spodziewane problemy? Prywatność i poufność kartotek informacji medycznej 
będą musiały być chronione.

Jaki cel? Zasadnicze firmy sektora prywatnego dostarczające opieki zdrowotnej 
połączone w skali europejskiej. Pierwsza faza wdrożenia sieci, w państwach 
członkowskich, łączących lekarzy ogólnych, specjalistów i szpitale na szczeblu 
regionalnym i narodowym do końca 1995 roku.

ÓSME ZASTOSOWANIE 
PRZETARGI ELEKTRONICZNE
Bardziej efektywna administracja przy zdrowotnej dla obywateli Europy 
niższych kosztach

Co powinno być zrobione? Wprowadzenie elektronicznych procedur dla 
publicznych zakupów pomiędzy administracjami publicznymi i dostawcami w 
Europie z  następnym utworzeniem europejskiej sieci elektronicznych przetargów 
(European Electronic Tendering Network). Program ten będzie działał jako, silny 
mechanizm umożliwiający osiągnięcie masy krytycznej na europejskim rynku usług 
telematycznych.

Kto to zrobi? Rada Europejska i państwa członkowskie decydują osiągnąć 
porozumienie w kwestii wspólnych norm oraz wprowadzić obowiązkowe poparcie 
elektronicznej obróbki informacji, ofert i płatności związanych z zakupami 
publicznymi. Firmy telekomunikacyjne i dostawcy usług umożliwią użytkownikom 
dostęp do europejskiej sieci elektronicznych przetargów.

Kto na tym zyska? Publiczne administracje będą korzystały z oszczędności dzięki 
zastąpieniu obróbki dokumentów papierowych przez obróbkę elektroniczną oraz 
dzięki bardziej konkurencyjnemu środowisku wśród dostawców z szerszego rynku 
wewnętrznego. Małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa będą korzystały z 
uczestnictwa w ogólnoeuropejskim systemie zakupów publicznych i 
rozprzestrzenienia się usług telematycznych.

Spodziewane problemy? Bezpieczeństwo danych, potrzeba zapewnienia wolnego 
dostępu szczególnie dla małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, aby uniknąć 
przekształcenia się systemu elektronicznych zakupów publicznych w ukrytą formę
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protekcjonizmu. Wzięcie pod uwagę podobnych programów opracowanych w 
krajach trzecich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych (CALS).

Jaki cel? Masa krytyczna 10% organów przyznających kontrakty na podstawie 
przetargów używając elektronicznych procedur w tym procesie może być 
osiągnięta w następnych dwu do trzech lat.

DZIEWIĄTE ZASTOSOWANIE
OGÓLNOEUROPEJSKA SIEĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
Lepszy rząd, tańszy rząd

Co powinno być zrobione? Połączone wzajemnie sieci pomiędzy sieciami 
administracji publicznej w Europie mające na celu dostarczenie efektywniejszej i 
tańszej (zamiana papieru przez środki elektroniczne) wymiany informacji 
Następnie rozszerzona, aby połączyć administracje publiczne i obywateli 
europejskich.

Kto to zrobi? Unia Europejska i państwa członkowskie powinny wzmocnić i 
przyspieszyć wdrożenie programu Wzajemna wymiana danych pomiędzy 
administracjami (Interchange o f Data between Administrations (IDA)).

Sektor prywatny wzmoże swoją kooperację z Unią Europejską i państwami 
członkowskimi w definiowaniu rozwiązań technicznych w celu dostarczenia usług 
podlegających wzajemnemu operowaniu i sieci podlegających wzajemnym 
połączeniom, podczas tego popierając władze narodowe i lokalne w próbach i 
wdrażaniu sieci i usług dla obywateli.

Kto na tym ryska? Proces unifikacji dla jednego rynku z ogólnymi korzyściami w 
postaci niższych kosztów i lepszych zależności pomiędzy administracjami 
publicznymi i obywatelami europejskimi.

Jaki cel? Wdrożenie wzajemnie połączonych sieci pozwalających na wymianę w 
takich domenach ja k  podatki, cla i akcyza, statystyka, zabezpieczenia socjalne i 
opieka zdrowotna, itd. w 1995-96.

DZIESIĄTE ZASTOSOWANIE 
MIEJSKIE AUTOSTRADY INFORMACJI 
Przyprowadzenie społeczeństwa informacji do domu

Co powinno być zrobione? Utworzenie sieci dostarczających domostwom system 
dostępu do sieci oraz środków użycia bezpośredniego (on-line) usług multimediów 
i rozrywkowych na bazie lokalnej, regionalnej, narodowej i międzynarodowej.
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Kto to zrobi? Grupy twórców usług i dostawców (nadawcy, wydawcy), firmy 
operatorów sieci (organizacje telekomunikacji, kablowe), dostawcy/integratorzy 
systemu (np. przemysł elektroniki konsumpcyjnej). Lokalne i regionalne władze, 
grupy obywatelskie, izby handlowe i przemysłowe będą miały bardzo ważne role do 
odegrania.

Kto na tym ryska? Konsumenci będą mieli przyjemność wcześnie doświadczyć 
złożonych nowych usług, szczególnie usług multimedialnych oraz będą zdolni do 
wyrażenia swoich wyborów w dziedzinach rozrywek (wideo na życzenie), usług 
ukierunkowanych na transakcje (bankowość, zakupy domowe, itd.) jak  również 
zdobycie dostępu do usług informacji, telepracy lub telenauki.

Administracje publiczne zdobędą doświadczenie w zagadnieniach takich jak 
prywatność, ochrona praw własności intelektualnej (IPR), standaryzacja, które 
będą pomocne w zdefiniowaniu jednego środowiska prawnego i regulacyjnego.

Uczestnicy sektora prywatnego zdobędą wczesne doświadczenie praktyczne 
wyborów konsumenckich, jeżeli chodzi o programy, oprogramowanie 
komputerowe i usługi. Interfejsy użytkownika mogą być próbowane i doskonalone 
w praktyce.

Jaki cel? Zainstalować i używać w aż pięciu miastach europejskich z ok. 40000 
domostw na miasto do 1997 roku.

Rozdział 5 

Finansowanie społeczeństwa informacji zadanie dla prywatnego sektora

Nie jest to ani możliwe, ani konieczne na tym etapie, aby być dokładnym, 
jeżeli chodzi o sumę inwestycji, która będzie generowana przez rozwój 
infrastruktury informacji i pokrewnych usług i aplikacji.

Analizy rynku Stanów Zjednoczonych znakiem zapytania, aczkolwiek nie 
ma wątpliwości, że całkowite wymagane inwestycje w ciągu następnych 5 do 10 
lat będą znaczne.

Grupa uważa, że tworzenie społeczeństwa informacji w Europie powinno 
być powierzone sektorowi prywatnemu oraz siłom rynkowym.
"Grupa uważa, że tworzenie społeczeństwa informacji w Europie powinno być 
powierzone sektorowi prywatnemu oraz siłom tynkowym. "

Piywatny kapitał będzie dostępny, aby sfinansować nowe usługi 
telekomunikacyjne i infrastruktury, zakładając, że różne elementy Planu Akcji tego 
Raportu są wdrożone tak, że:

• liberalizacja rynku jest szybka i wiarygodna
• ustalone są zasady wzajemnego operowania i wzajemnego dostępu
• taryfy są dostrojone
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• regulacyjny system ramowy jest wprowadzony
Nie będzie potrzeby subsydiów publicznych ponieważ wystarczające 

zaufanie będzie zdobyte, aby przyciągnąć wymagane inwestycje ze źródeł 
prywatnych.

W końcu to wzrost rynku, który jest postrzegany jako rzeczywista 
gwarancja dla prywatnych inwestorów, uczyni subsydia i monopole zbytecznymi.

Inwestycje publiczne przyjmą swoją rolę, ale nie poprzez ogólne 
podniesienie poziomu wydatków publicznych, lecz raczej poprzez zmianę celu 
istniejących wydatków.

W rzeczywistości pewne inwestycje, które władze publiczne będą musiały 
podjąć, aby opracować zastosowania na terenie ich odpowiedzialności, 
doprowadzą do wzrostu produkcyjności i poprawy jakości usług, które powinny 
następnie prowadzić do oszczędności, jeżeli właściwie prowadzone.

W dodatku do pewnej zmiany celu wydatków na badania i rozwój (R&D), 
umiarkowane sumy pieniędzy publicznych mogą być użyteczne, aby popierać 
kampanie budzenia świadomości skierowane na małe i średniej wielkości 
przedsiębiorstwa oraz indywidualnych konsumentów.

Grupa zaleca zmianę celu istniejących funduszów publicznych, aby 
przeznaczyć je konkretnie na wymagania społeczeństwa informacji. Na 
szczeblu Unii, może to wymagać pewnej zmiany orientacji obecnie 
przeznaczanych sum pod takimi kategoriami jak Czwarty Program Ramowy 
(Fourth Framework Programme) dla badań i rozwoju oraz Fundusze 
strukturalne.

Podobnie jest to prawdziwe dla wydatków Wspólnoty Europejskiej, które 
mogą osiągnąć ważne rezultaty poprzez lepsze ukierunkowanie istniejących 
zasobów włączając w to fundusze dostępne w ramach zarówno Czwartego 
programu ramowego badań i rozwoju jak i Funduszów strukturalnych.

Komisja zaproponowała także ograniczone poparcie dla pewnych usług i 
zastosowań, włączonych do Planu Działania tej Grupy, z funduszów związanych z 
promowaniem sieci ogólnoeuropejskich.
Propozycje te zasługują na poparcie.

Rozdział 6 

Następne kroki

Raportem tym Grupa zakończyła swój mandat i przedstawiła zalecenia 
działania. Nasze zalecenia powinny być uważane jako spójna całość, której pełne 
korzyści mogą być osiągnięte tylko, gdy działania będą podjęte we wszystkich 
dziedzinach.
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Biorąc pod uwagę pilność i wagę zadań, Grupa uważa, że na szczeblu Unii 
musi być jedna Rada zdolna do traktowania całego zakresu zagadnień 
związanych ze społeczeństwem informacji. Dlatego też każde z państw 
członkowskich może wyznaczyć pojedynczego ministra dla reprezentowania 
go w Radzie Ministrów do spraw społeczeństwa informacji. Komisja powinna 
działać podobnie.

Grupa wzywa do stworzenia przez Komisję (Europejską) Zarządu 
składającego się z wybitnych osobistości, ze wszystkich zainteresowanych 
sektorów włączając partnerów społecznych, aby pracować nad ramową 
strukturą wdrożenia społeczeństwa informacji oraz by rozwijać świadomość 
społeczną możliwości i wyzwań. Zarząd powinien regularnie składać 
sprawozdania instytucjom Unii na temat postępu poczynionego w sprawie 
wdrożenia zaleceń tego Raportu.

Plan Działania - podsumowanie zaleceń 
Struktura ramowa przepisów

Rozwijanie domeny przepisów

Państwa członkowskie powinny przyspieszyć tempo zachodzących 
procesów liberalizacji sektora telekomunikacji poprzez:

• otworzenie dla konkurencji infrastruktur i usług, które ciągle znajdują się 
w obszarze monopolu

• usunięcie niekomercyjnych politycznych obciążeń i ograniczeń 
budżetowych nałożonych na firmy telekomunikacyjne

• sporządzenie przejrzystych harmonogramów oraz ustalenie dat ukończenia 
wdrożenia praktycznych posunięć, zmierzających do realizacji celów. 
Organ władzy powinien być stworzony na szczeblu europejskim, którego

zasady działania będą wymagały pilnej uwagi.

Wzajemne połączenia i współpraca operacyjna

Wzajemne połączenie sieci i kompatybilne działanie usług i aplikacji 
powinny być głównymi celami Unii Europejskiej: proces normalizacji powinien 
być przejrzany w celu jego przyspieszenia i zwiększenia wrażliwości na rynek.

Taryfy

Jako sprawa pilna, międzynarodowe taryfy długodystansowe i linii 
leasingowych powinny być obniżone, aby pokrywały się z taryfami stosowanymi w
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innych zaawansowanych regionach przemysłowych. Zmiany te powinny być 
połączone z uczciwym podziałem zobowiązań publicznych wśród firm  
telekomunikacyjnych.

Masa krytyczna

Świadomość społeczna powinna być popierana. Szczególną uwagą 
powinny być otoczone sektor małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, 
publicznych administracji i młodszego pokolenia.

Wymiary ogólnoświatowe

Otwartość rynku europejskiego powinna znaleźć swego odpowiednika na rynkach i 
w sieciach innych regionów świata. Jest sprawą najwyższej wagi dla Europy, aby 
odpowiednie kroki były poczynione dla zagwarantowania równego dostępu.

Uzupełnienie porządku działania

Społeczeństwo informacji jest tworem globalnym.
Działanie Unii powinno mieć na celu wprowadzenie wspólnej i uzgodnionej 

ramowej struktury regulującej dla ochrony praw własności intelektualnej, 
prywatności i bezpieczeństwa informacji w Europie, ewentualnie międzynarodowo.

Prawa własności intelektualnej (IPR)

Ochrona własności intelektualnej musi odpowiadać nowym wyzwaniom 
upowszechnienia ogólnoświatowego i multimediów oraz musi w dalszym ciągu 
posiadać wysoki priorytet zarówno na poziomie europejskim jak 
międzynarodowym.

Prywatność

Bez bezpieczeństwa prawnego w całej Unii, brak zaufania konsumentów z 
pewnością podminuje szybki rozwój społeczeństwa informacji. Ze względu na 
wagę i drażliwość zagadnienia prywatności, wymagana jest szybka decyzja państw 
członkowskich w sprawie proponowanej Dyrektywy Komisji ustalającej ogólne 
zasady ochrony danych.

Zabezpieczenie elektroniczne, zabezpieczenie prawne I bezpieczeństwo

Prace nad zabezpieczeniami elektronicznymi i prawnymi oraz 
bezpieczeństwem w Europie powinny być przyspieszone.
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Własność środków przekazu

Pilnie uwaga powinna być zwrócona na kwestię tego, w jaki sposób 
możemy uniknąć rozbieżnej legislacji narodowej na temat własności środków 
przekazu podminowującej rynek wewnętrzny. Muszą się pojawić skuteczne 
zarządzenia ochrony pluralizmu i konkurencji.

Współzawodnictwo

Współzawodnictwo jest kluczowym elementem strategii europejskiej. 
Zastosowanie zasad konkurencji powinno odzwierciedlać rzeczywistość 
wyłaniających się nowych rynków światowych oraz szybkość zmian w 
środowisku.

Elementy budowy

Sieci

Priorytet powinien być udzielony rozszerzeniu dostępności EURO-ISDN 
zgodnie z bieżącymi propozycjami Komisji oraz obniżeniu taryf, aby pobudzać 
rynek.

Rada powinna popierać wdrożenie europejskiej infrastruktury
szerokopasmowej (European Broadband Infrastructure) i zapewnić jej wzajemne 
połączenie z całą telekomunikacją europejską, telewizją kablową i sieciami 
satelitarnymi.

Europejski Komitet Sterujący Szerokiego Pasma składający się ze 
wszystkich stosownych uczestników powinien być stworzony w celu opracowania 
wspólnej wizji oraz śledzenia i ułatwiania realizacji ogólnej koncepcji poprzez 
demonstracje, wybór i definicję norm.

W sprawie komunikacji ruchomej i satelitarnej:
• taryfy dla komunikacji ruchomej powinny być obniżone
• GSM powinien być promowany w Europie i międzynarodowo
• powinna być wprowadzona regulacyjna ramowa struktura dla komunikacji 

satelitarnej
• europejski przemysł satelitarny powinien być zachęcany do opracowania 

wspólnych priorytetowych projektów oraz do aktywnego uczestnictwa w 
rozwoju systemów ogólnoświatowych

Podstawowe usługi

Powinno być promowane, przez pilne i skoncentrowane działanie, 
dostarczenie i szerokie użycie ogólnoeuropejskich podstawowych usług, włączając
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pocztę elektroniczną, transfer plików i usługi wideo, zarówno na szczeblu 
europejskim jak i państw członkowskich. Komisja powinna zainicjować 
utworzenie "Europejskiego forum podstawowych usług" ("European Basic 
Services Forum"), aby przyspieszyć dostępność zunifikowanych norm 
podstawowych usług.

Zastosowania

Inicjatywy w domenie zastosowań są najbardziej skutecznym sposobem 
traktowania wolnego wzrostu popytu i podaży. Posiadają one funkcję demonstracji, 
która pomaga promować ich użytek. Grupa zidentyfikowała następujące 
inicjatywy:

• Telepraca
• Nauka na dystans
• Sieci uniwersyteckie i badawcze
• Usługi telematyczne dla małych i średniej wielkości przedsiębiorstw
• Zarządzanie ruchem drogowym
• Kontrola ruchu powietrznego
• Sieci opieki zdrowotnej
• Elektroniczne przetargi
• Ogólnoeuropejska sieć administracji publicznej
• Miejskie autostrady informacji.

Finansowanie
Tworzenie społeczeństwa informacji powinno być powierzone sektorowi 

prywatnemu i siłom rynkowym.
Istniejące fundusze publiczne powinny być skierowane konkretnie na 

wymagania społeczeństwa informacji. Na szczeblu Unii może wymagać to zmiany 
ukierunkowania obecnego przydzielenia funduszów pod kategoriami takimi jak 
Czwarty program ramowy dla badań i rozwoju oraz Fundusze strukturalne.

Następne kroki

Mając dane pilność i wagę nadchodzących zadań, na szczeblu Unii musi 
być jedna Rada zdolna do traktowania całego zakresu spraw związanych ze 
społeczeństwem informacji. Mając to na uwadze, każde państwo członkowskie 
może mianować jednego ministra reprezentującego je w Radzie Ministrów 
dedykowanej społeczeństwu informacji. Komisja powinna działać podobnie.

Zarząd składający się z wybitnych osobistości ze wszystkich rozważanych 
sektorów, włączając partnerów społecznych, powinna być utworzona przez 
Komisję, aby pracować nad ramową strukturą wdrażania społeczeństwa informacji 
oraz promocją świadomości społecznej jego możliwości i wyzwań. Zarząd

317



powinien składać sprawozdania do instytucji Unii, w regularnych odstępach czasu, 
o stanie poczynionych postępów we wdrożeniu zaleceń zawartych w tym raporcie.

http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html 050821 00:18
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