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Streszczenie 
 

We wspó czesnych czasach umiej tno  kreowania nowych rozwi za  staje si  
kluczow  determinant  powodzenia gospodarczego. Szczególn  rol  w tym procesie 
odgrywa przemys  wysokich technologii, zwany równie  high-tech. W artykule podj to 
prób  analizy przypadku aplikacji mobilnej, której w a cicielem jest firma nale ca do 
sektora wysokich technologii – sektora ICT. Aplikacja o nazwie Jakdojade.pl to wyszu-
kiwarka po cze  komunikacji miejskiej u atwiaj ca podró owanie po mie cie.  
S owa kluczowe: sektor ICT, aplikacja mobilna, komunikacja. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Przedsi biorstwa high-tech samodzielnie wytwarzaj  oraz intensywnie wyko-
rzystuj  w asn  niepowtarzaln  wiedz  w ró nych obszarach, a sektor ICT jest sty-
mulatorem rozwoju gospodarczego, dostarczaj c na rynek innowacyjne technologie 
informatyczno-komunikacyjne. A post p technologiczny sta  si  katalizatorem roz-
woju technologii mobilnych.  

Technologie mobilne dynamicznie si  rozwijaj  i zaczynaj  odgrywa  istotn  
rol  w yciu codziennym spo ecze stwa ( ysik, Kutera 2013, s. 33). Wspó cze ni 
u ytkownicy sieci oczekuj  przede wszystkim dzia a  zapewniaj cych interakcj  

                                                 
1  Wydzia  In ynierii Zarz dzania, Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego. 
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oraz dost pno  informacji, zarówno w wersji stacjonarnej, jak równie  mobilnej. 
Konsumpcja Internetu w popularnych obszarach zainteresowa  przekracza cz sto-
tliwo  korzystania z innych mediów. Równie  dzi ki geolokalizacji Internet do-
st pny jest za pomoc  mobilnych narz dzi w wielu miejscach i pozwala na persona-
lizacj  przekazu (Badzi ska, Kubiak 2013, s. 75). 

Celem artyku u jest analiza wybranej aplikacji mobilnej, której dostarczycielem 
jest firma sektora ICT. Aplikacja ta s u y do planowania podró y i wyszukiwania 
po cze  komunikacji miejskiej.  
 
 
1. Przedsi biorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwi za  
 

Do sektora high-tech mo na szczególnie zaliczy  przemys  informatyczny 
i komunikacyjny ICT, przemys  farmaceutyczny, lotniczy, optyczny, biotechnolo-
gi , nanotechnologi .  

W analizach dotycz cych wysokiej technologii stosowane s  dwa podej cia – 
wed ug dziedzin oraz wyrobów. Wed ug pierwszej klasyfikacji do sektora wysokich 
technologii nale  te przedsi biorstwa, w których nak ady na badania i rozwój sta-
nowi  ponad 4% warto ci sprzeda y. W efekcie jej zastosowania mo e nast pi  
przeszacowanie intensywno ci technologicznej w jednych sektorach oraz niedosza-
cowanie w innych. Natomiast klasyfikacja wed ug wyrobów obejmuje dziewi  
grup wyrobów wysokiej technologii (Nauka i Technika, GUS): sprz t lotniczy, 
komputery i maszyny biurowe, elektronika i telekomunikacja, rodki farmaceutycz-
ne, aparatura naukowo-badawcza, maszyny elektryczne, maszyny nieelektryczne, 
chemikalia, uzbrojenie. 

W Polsce najwi ksze firmy high-tech to przede wszystkim zagraniczne korpo-
racje wiatowe. U cz ci w nich prace w obszarze B+R czynione s  w krajach ma-
cierzystych, a w Polsce ma miejsce jedynie produkcja. Do powy szych klasyfikacji 
warto zatem doda  kolejne kryterium przedsi biorstw high-tech, a jest nim samo-
dzielne wytwarzanie i intensywne wykorzystywanie w asnej niepowtarzalnej wie-
dzy w obszarze technicznym, technologicznym i organizacyjnym (Kubiak 2011, 
s. 31).  

Przemys  wysokiej techniki jest dostarczycielem nowych generacji wyrobów 
i nowych technologii produkcji. Szczególn  rol  w tym procesie odgrywa sektor 
ICT, który dostarcza na rynek innowacyjne technologie informatyczno- 
-komunikacyjne. Rynek przedsi biorstw zajmuj cych si  tworzeniem oprogramo-
wania jest trudno definiowalny. Obejmuje zarówno przedsi biorstwa realizuj ce 
zlecenia informatyczne innych firm, jak i produkuj ce oprogramowanie dla ró nych 
rynków. Równie  stopie  innowacyjno ci na rynku oprogramowania mo e by  
ró ny. Cz  przedsi biorstw koncentruje si  na wprowadzaniu innowacyjnych 
rozwi za  informatycznych, s  jednak tak e i takie, które zajmuj  si  wy cznie 
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powtarzalnymi wdro eniami gotowych systemów informatycznych. Podzia  bran-
owy na sprz t, oprogramowanie i us ugi ulega zatarciu, gdy  wielu producentów 

nowoczesnego sprz tu tworzy oprogramowanie, producenci oprogramowania 
wchodz  na rynek sprz tu i us ug, a us ugodawcy oferuj  równie  programy i sprz t 
pod w asn  mark  (Jemielniak 2008, s. 8).  

W zwi zku ze zwi kszonym zapotrzebowaniem oraz ilo ci  przep ywaj cych 
informacji zmianom ulegaj  rozwi zania ICT. Szczególn  rol  w tym kontek cie 
odgrywa technologia mobilna.  
 
 
2. Zastosowanie aplikacji mobilnych 

 
Technologia mobilna kojarzona jest g ównie z wykorzystaniem smartfonów 

oraz tabletów. Mobilno  oznacza przeno no , poruszanie si , natomiast w odnie-
sieniu do sprz tu komputerowego to mo liwo  u ytkowania urz dzenia podczas 
przemieszczania si  w przestrzeni geograficznej. Mobilno  urz dzenia jest od-
wrotnie proporcjonalna do jego wagi i rozmiarów (Pawe oszek-Korek 2008, s. 101).  

Jak wynika z raportu Generation Mobile 2014, coraz wi cej Polaków wykorzy-
stuje urz dzenia mobilne w trakcie wykonywania codziennych czynno ci. Najpopu-
larniejszym systemem mobilnym jest Android – 72 procent badanych z niego ko-
rzysta (http://2014.generationmobile.pl/raport). 

Na urz dzeniach mobilnych dzia aj  ró nego typu oprogramowania zwane 
aplikacjami. Mo na je podzieli  na samodzielne, klienckie oraz internetowe. Apli-
kacje samodzielne nie wymagaj  dost pu do Internetu. Ze wzgl du na s abe zopty-
malizowanie s  du ym obci eniem dla pami ci i procesora. Przyk adem takiej 
aplikacji jest program do obs ugi aparatu. Dla wykorzystania aplikacji klienckich 
konieczne jest po czenie z Internetem. Dzi ki temu oszcz dzaj  pami  we-
wn trzn  telefonu, lecz zwi kszaj  równie  transfer danych. Natomiast aplikacje 
internetowe to strony z nadbudowan  wersj  interfejsu, dost pne s  przez przegl -
dark  (interaktywnie.com). 

Wed ug raportu Generation Mobile 2014 wzrasta równie  liczba wykorzysty-
wanych aplikacji. Osoby, które zainstalowa y poni ej 9 aplikacji, w 50% przypad-
ków korzystaj  regularnie z 1–2 aplikacji, w 36 % przypadków z 3–5 aplikacji, 
a w 14 % z 6–9 aplikacji (http://2014.generationmobile.pl/raport). 

W wiecie mobilnym najwa niejsze jest zaspokajanie potrzeby informacji – tu 
i teraz. Intensywnie rozwija si  us uga geolokalizacji, targetowania przekazu i 
optymalizacji tre ci pod k tem potrzeb danego u ytkownika. Aplikacje powstaj  
tam, gdzie jest to uzasadnione potrzeb  konsumenta – nios  dla niego warto  u y-
teczn  lub rozrywkow  (Raport Aplikacje mobilne, s. 14). Dzi ki geolokalizacji 
Internet dost pny jest za pomoc  mobilnych narz dzi w wielu miejscach i pozwala 
na dok adn  personalizacj  przekazu (Badzi ska 2012, s. 19). Przyk adem u ytecz-
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nej i popularnej aplikacji w ród u ytkowników smartfonów jest aplikacja Jakdoja-
de.pl. 
 
 
3. Przyk ad aplikacji mobilnej Jakdojade.pl  

 
Aplikacja mobilna o nazwie Jakdojade.pl ma swój rodowód akademicki. 

W ramach pracy in ynierskiej na Politechnice Pozna skiej powsta a aplikacja s u-
ca do planowania podró y, gdzie punkt startowy by  lokalizowany przy pomocy 

GPS, a punkt docelowy u ytkownik wpisywa  r cznie. Rozwi zanie mia o pomóc 
przede wszystkim studentom w przemieszczaniu si  po mie cie. Z uwagi na fakt, e 
w roku 2006 na rynku by o zbyt ma o telefonów wyposa onych w GPS, pomys  nie 
mia  racji bytu. Pozytywne przyj cie produktu przez rodowisko akademickie 
sprawi o, e dwóch twórców postanowi o zaanga owa  si  w projekt i stworzy  
planer internetowy. G ównym celem wyszukiwarki by o to, eby program wybiera  
optymaln  tras  z punktu A do B, wykorzystuj c rodki miejskiego transportu pu-
blicznego. Prace trwa y jeszcze przed oficjalnym rozpocz ciem dzia alno ci firmy. 
W prac  nad projektem zaanga owali si  równie  pracownicy Politechniki Pozna -
skiej oraz osoby zwi zane zawodowo z tematyk  transportu miejskiego i systemami 
nawigacji.  

Po oficjalnym uruchomieniu serwisu pod nazw  Jakdojade.pl nawi zano 
wspó prac  z Miejskim Przedsi biorstwem Komunikacyjnym. W wyniku rozwoju 
do serwisu dodawane by y nowe miasta. Z czasem portal zyska  miano ogólnopol-
skiego standardu.  

 
Rys. 1.  Logo Jakdojade.pl 

ród o:  www.city-nav.com, stan z dn. 4.01.2015. 

 
Na pocz tku dzia alno ci spó ki City-Nav uda o si  pozyska  i pozytywnie roz-

liczy  dofinansowanie unijne w ramach programu 8.1 (01.04.2009–31.07.2010). Od 
pocz tku 2010 roku firma osi gn a zyski, pozwalaj ce na dynamiczny rozwój bez 
konieczno ci kolejnej tury finansowania projektu. W 2011 roku powsta a aplikacja 
jakdojade, szczególnie wykorzystywana na telefonach komórkowych wyposa o-
nych w system Android. Nast pnie zrealizowano analogiczne wersje dedykowane 
systemom iOS i Windows Phone. Dzi ki znanej marce i jako ci oferowanych pro-
duktów Jakdojade.pl szybko sta o si  jedn  z najbardziej popularnych aplikacji 
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mobilnych w Polsce. Produkt zosta  pobrany cznie na oko o 1,5 mln urz dze . 
Aplikacja ta dzia a w 20 najwi kszych polskich miastach.  

Aplikacja Jakdojade.pl to wyszukiwarka po cze  komunikacji miejskiej, 
u atwiaj ca podró owanie po mie cie. Serwis znajduje optymalne po czenia 
komunikacyjne, uwzgl dniaj c przesiadki, zmiany w rozk adach, czasy przej  
pieszo i inne parametry.  

 

 
Rys. 2.  Pole wyszukiwania Jakdojade.pl 

ród o:  www.jakdojade.pl, stan z dn. 4.01.2015. 

 
Jakdojade.pl uwzgl dnia równie  nowe podej cie do planowania, polegaj ce na 

pe nej swobodzie wskazania punktu startowego i docelowego. Mo liwe jest zarów-
no pokazanie punktu na mapie, podanie dok adnego adresu, skrzy owania, jak 
i wpisanie tylko charakterystycznej nazwy – np. szko y, kina, restauracji czy teatru. 
Dzi ki temu ka dy, kto zamierza skorzysta  z komunikacji publicznej, mo e zapla-
nowa  podró  z punktu A do punktu B, otrzymuj c informacje, z jakiej linii skorzy-
sta , na jakim przystanku wsi , gdzie si  przesi , z dok adnym czasem pocz t-
ku i zako czenia podró y. 

System uwzgl dnia czas doj cia do przystanków, co istotnie poprawia mo li-
wo ci wyznaczenia optymalnej trasy. Najwa niejsz  zalet  systemu jest wyszuki-
wanie optymalnych tras i po cze  komunikacyjnych z uwzgl dnieniem wszystkich 
wprowadzanych na bie co zmian w kursowaniu taboru miejskich przewo ników. 
Us uga u atwia poruszanie si  po mie cie wszystkim przyjezdnym, ale tak e miesz-
ka com. Serwis prezentuje najlepsze po czenia, informuj c u ytkownika o godzi-
nie rozpocz cia i zako czenia podró y, bez konieczno ci sprawdzania rozk adów 
jazdy. Aby wyszuka  po czenie, nale y poda  jedynie sk d, dok d (i kiedy) chce 
si  dojecha . Dodatkowo mo na wybra  z kilku preferencji dotycz cych szybko ci 
dojazdu czy doj cia pieszo. Zapisanie punktów typu: dom, szko a, praca z poda-
niem dok adnych adresów umo liwia szybkie planowanie podró y bez konieczno-
ci ka dorazowego definiowania dok adnego punktu startowego i docelowego 

(www.city-nav.com, stan na 4.01.2015). 
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Rys. 3.  Aplikacje na systemy mobilne: Android, iOS, WindowsPhone 

ród o:  play.google.com, appstore.com, windowsphone.com, stan z dn. 4.01.2015. 

 
Serwis Jakdojade.pl nie jest oprogramowaniem instalowanym przez poszcze-

gólnych przewo ników (jak programy do zarz dzania komunikacj  zbiorow ). 
Zarówno przechowywanie rozk adów, jak i wyszukiwanie po cze  odbywa si  na 
serwerach i bazach danych firmy CITY-NAV sp. z o.o. U ytkownicy maj  do nich 
dost p poprzez serwis internetowy, wersj  mobiln , oraz aplikacj  natywn , z której 
mo na korzysta  za pomoc  telefonów komórkowych. Ta ostatnia jest dost pna 
przez Google Play, App Store oraz Windows Phone (www.city-nav.com, stan z dn. 
4.01.2015). 

Aplikacja jest responsywna2, co eliminuje problemy z dostosowywaniem si  do 
ró nych rozdzielczo ci ekranów urz dze  mobilnych. Jakdojade.pl w wersji mobil-
nej, oprócz oprawy graficznej i czytelnego uk adu tre ci, posiada pi  dost pnych 
wersji j zykowych (polska, angielska, japo ska, francuska i niemiecka). Na razie 
dost pne s  dwie z nich, ale trwaj  prace nad uruchomieniem kolejnych wersji j -
zykowych. 

Aplikacja przedstawia aktualne rozk ady jazdy i pomaga w opracowaniu trasy 
dojazdu komunikacj  miejsk  w 20 miastach Polski (www.jakdojade.pl, stan na 
4.01.2015). Nowo ci  w ramach us ugi jest nawigacja w trakcie podró y. 
 
 
  

                                                 
2  Responsywna – strona internetowa lub program samoczynnie dostosowuj cy si  do 

rozdzielczo ci ekranu, na którym jest wy wietlana/y. 
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Podsumowanie 
 

Rynek urz dze  i aplikacji mobilnych rozwija si  bardzo dynamicznie, ro nie 
sprzeda  telefonów wyposa onych w system operacyjny z mo liwo ci  instalacji 
dodatkowych aplikacji. Urz dzenia te sta y si  uniwersalnymi, wielofunkcyjnymi 
podr cznymi komputerami z dost pem do Internetu (Jaszkiewicz 2012, s. 9). Wir-
tualne rodowisko sta o si  zupe nie now  przestrzeni , w której pojawi a si  mo -
liwo  prowadzenia interaktywnej komunikacji oraz oferowania nowych produktów 
lub us ug (Czaplewski 2007, s. 4). Internet stanowi si  nap dow  wspó czesnej 
gospodarki, stwarzaj c  szanse i mo liwo ci jej rozwoju (Drab-Kurowska 2013, 
s. 302). Dost pno  smartfonów i tabletów pozwala na oferowanie u ytkownikom 
us ug mobilnych, w tym us ug opartych na lokalizacji. Dzia a tu sprz enie zwrot-
ne, w którym dost pno  urz dze  stymuluje rozwój us ug mobilnych, a zapotrze-
bowanie na te us ugi zwi ksza zapotrzebowanie na urz dzenia.  
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HIGH-TECH ENTERPRISES IN CREATING NEW SOLUTIONS  
FOR MOBILE APPLICATION 

 
 

Summary 
 
 Nowadays, the ability to create new solutions is a key determinant of economic 
success. A special role in this process is played by the high-tech industry. This article 
attempts to analyze the case of a mobile application, which is owned by a company 
from the high-tech sector – ICT sector. Application called “Jakdojade.pl” is a search 
engine for public transport connections, which facilitates traveling around the city. 
Keywords: ICT sector, mobile application, communication. 
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