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Słowo wstępne

Niniejsze opracowanie jest rezultatem trzyletnich badań prowadzonych w ra-
mach projektu pt. „Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego roz-
woju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski”. Zaprezentowano 
w nim wyniki badań bezpośrednich, które dotyczą wykorzystania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych (ICT) przez trzech kluczowych interesariuszy społe-
czeństwa informacyjnego, a mianowicie gospodarstwa domowe (człowieka jako 
ucznia, konsumenta, pracownika, klienta przedsiębiorstw i administracji publicznej 
itp.), przedsiębiorstwa i administrację publiczną. W celu zapewnienia klarowności 
wywodu, opracowanie obejmuje tylko zasadniczą część wyników przeprowadzo-
nych badań, a bardziej szczegółowe i w różnorodnych wymiarach analizy są pre-
zentowane w innych publikacjach, artykułach i monografii w języku angielskim.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań będące odpowiedzią na 
trzy pytania, których kontekst szerzej opisano w rozdziale pierwszym. Są to:
• Jakie czynniki determinują sukces wykorzystania ICT w gospodarstwach domo-

wych, przedsiębiorstwach i administracji publicznej w Polsce?
• Jaki jest poziom wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych, przedsiębior-

stwach i administracji publicznej w Polsce?
• Jak mierzyć poziom wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych, przedsię-

biorstwach i administracji publicznej w Polsce?

Zaproponowane katalogi krytycznych czynników sukcesu wykorzystania ICT 
przez interesariuszy społeczeństwa informacyjnego w Polsce, zidentyfikowane czyn-
niki krytyczne, rozpoznany poziom wykorzystania ICT oraz propozycja wskaźników 
do pomiaru poziomu wykorzystania ICT mogą być w różnoraki sposób spożytkowane 
przez środowiska akademickie i praktyków gospodarczych. Badacze mogą doskona-
lić zaproponowane katalogi i metodologię ich opracowania oraz wykorzystać je do 
badania krytycznych czynników sukcesu wykorzystania ICT, także w innych krajach, 
w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto metodologia i wy-
niki badań nad poziomem wykorzystania ICT oraz zaproponowany zestaw wskaźni-
ków do pomiaru tego poziomu mogą stanowić pole do dalszych eksploracji nauko-
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wych. Natomiast praktycy biznesowi, administracja publiczna i władze publiczne 
mogą wykorzystać wyniki badań w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczą-
cych dostępu do ICT, kompetencji ICT oraz rzeczywistego używania ICT w Polsce.

Opracowanie to nie powstałoby bez zaangażowania członków zespołu projekto-
wego. Pragnę podziękować wszystkim z nich, a w szczególności tym, którzy przy-
czynili się do przeprowadzenia badań opisanych w niniejszym opracowaniu. Nale-
żą do nich:
• Tomasz Papaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
• Rafał Żelazny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
• Maria Jadamus-Hacura, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
• Monika Eisenbardt, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
• Tomasz Eisenbardt, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
• Danuta Descours, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach,
• Beata Wanic, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach.

Podziękowania należą się także wszystkim, którzy sprawili, iż w badaniach bez-
pośrednich uczestniczyła duża grupa respondentów. Należą do nich: Eugeniusz Ro-
mański i Łukasz Szczęsny ze Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 
w Katowicach, Andrzej Trzęsiara, Marek Śliwiński i Rafał Poździk z Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji oraz Dagmir Długosz i Marta Kuzawińska z Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, a także Aleksandra Wanat i Marta Gąsior z Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach. Ponadto, dziękuję wszystkim ekspertom i respon-
dentom, którzy podjęli się trudu wypełnienia kwestionariuszy ankietowych. Równie 
serdeczne podziękowania kieruję do Recenzentki, Pani Profesor Heleny Dudycz, za 
trud włożony w analizę tekstu i cenne komentarze.

Na zakończenie pozostawiam podziękowania pod adresem osób dla mnie naj-
ważniejszych. Książka ta nie powstałaby bez wsparcia i wyrozumiałości mojej Ro-
dziny, która okazywała mi wielką serdeczność i niezwykłą cierpliwość podczas pro-
wadzenia badań projektowych i pracy nad tym tekstem. Im właśnie – Najbliższym 
– przede wszystkim dziękuję.

Wobec faktu, iż pisanie książki jest zawsze odyseją odkrywania i żadna książka 
na temat wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach 
i administracji publicznej nie będzie kompletna, dalsze badania są koniecznością. 
Dlatego też, po zapoznaniu z treścią opracowania zapraszam wszystkich szanow-
nych czytelników do podzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami w zakre-
sie społeczeństwa informacyjnego i miejsca ICT w tym społeczeństwie, a w szcze-
gólności planowania, wdrażania i wykorzystania ICT. Z góry dziękuję za pytania, 
dociekliwość i inspiracje.

Zapraszam do kontaktu elektronicznego: ewa.ziemba@ue.katowice.pl
Ewa Ziemba

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
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