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Streszczenie. Ewolucja funkcjonowania spo ecze stwa informacyjnego do spo ecze stwa 
wiedzy uzasadnia stosowanie terminu „cywilizacja informacyjna”. Zaawansowane informa-
tyczne wspomaganie procesów zarz dzania i kreowania nowych modeli biznesowych sta y si  
atrybutami funkcjonowania i rozwoju organizacji inteligentnych. Celem artyku u jest ukazanie 
roli organizacji inteligentnych w kszta towaniu cywilizacji informacyjnej. Rozwa ania zilu-
strowano wynikami bada  w przedsi biorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskie-
go w okresie 2014–2017 z odniesieniami do wiatowych trendów w zakresie transformacji 
cyfrowej. 
 
 
Wprowadzenie

 Jedn  z charakterystycznych cech wspó czesnego wiata jest dwukierunkowo  
relatywnej percepcji przestrzeni. Cywilizacja informacyjna na bazie ewolucji spo e-
cze stw informacyjnych w spo ecze stwo sieci, a potem wiedzy, charakteryzuje si  
dwoma g ównymi atrybutami: odleg o ci  i dost pno ci . Odleg o , poprzez proces 
globalizacji, otwarto  granic, nowoczesne rodki transportu sprawia, e wiat coraz 
bardziej si  kurczy. Z kolei dost pno  jest bram  do wirtualnego jego wymiaru. Spo e-
cze stwo informacyjne, w którym towarem staje si  informacja traktowana jako szcze-
gólne dobro niematerialne, równowa ne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych, 
bazuje na rozwoju sektora us ug zwi zanych z przetwarzaniem, przechowywaniem  
i przesy aniem informacji, który zdobywa przewag  nad sektorem przemys owym  
(Castells, 2008). Celem artyku u jest ukazanie roli organizacji inteligentnych w kszta -
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towaniu cywilizacji informacyjnej. Rozwa ania zilustrowane s  autorskimi wynikami 
bada  w wybranych przedsi biorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego 
prowadzonych w latach 2014–2017 z odniesieniami do wiatowych trendów w zakresie 
transformacji cyfrowej. 
 
 
1. Próba typologii ewolucji cywilizacji informacyjnej

 W literaturze przedmiotu mo na znale  próby porz dkowania ewolucji cywiliza-
cji informacyjnej. Wed ug jednej z nich daje si  wydzieli  pewne etapy, mi dzy  
którymi nie mo na wyznaczy  cis ej granicy, bowiem zachodz  one na siebie. I tak,  
w aktualnym wiecie informacyjnym wyst puj  generalnie (www.eGospodarka.pl, 
2017; Gleick, 1988): 

1. Era analogowa – transfer informacji oparty jest na przekazie ustnym, potem 
drukowanym, a  wreszcie wykorzystuj cym fale radiowe. Dopiero wiek prze-
mys u spowodowa  przyspieszenie rozwoju technologii, umasowienie produk-
cji, reorganizacj  pracy i stylu ycia. To, co mia o miejsce w pocz tkach ery 
industrialnej, dzieje si  teraz, ale w innej rzeczywisto ci, skali i formie. Tak, 
jak wtedy, technologie reorganizuj  ca e bran e – powstaj  nowe, zacieraj  si  
linie mi dzy starymi, niektóre gin . System edukacyjny nie nad a za zmiana-
mi, jakie dokonuj  si  na rynku pracy, a organizacje szukaj  specjalistów  
z nowych dziedzin, np. przetwarzania informacji czy pozyskiwania wiedzy. 
Taka reorganizacja objawia  si  mo e w postaci rosn cego bezrobocia. Ma to 
miejsce zw aszcza w krajach, które do  mocno s  osadzone biznesowo w po-
przedniej epoce. Ka da bowiem wielka fala technologiczna przynosi ze sob  
potrzeb  zmian, a te niewprowadzane w sposób odpowiedni i szybki, skutkuj  
kryzysem. 

2. Era technotroniczna – to okres zaawansowanej elektroniki, komputerów, sateli-
tów komunikacyjnych. Termin „technotroniczny” zosta  u yty po raz pierwszy 
przez Zbigniewa Brzezi skiego w roku 1970 (Brzezi ski, 1970). Wizja spo e-
cze stwa technotronicznego odnosi a si  do innej rzeczywisto ci, ale problemy 
poruszone w tej publikacji s  nadal aktualne (np. kontrola spo ecze stwa, nad-
zór nad obywatelami, dane wra liwe na temat mieszka ców). Era ta w obsza-
rze gospodarczym opiera si  coraz bardziej na us ugach i informacji kosztem 
przemys u. Dominuj cymi elementami infrastrukturalnymi staj  si  du e kom-
putery, sprz t osobisty (PC) oraz pocz tki Internetu (Web 1.0). To tak e pocz -
tek rozwoju urz dze  mobilnych z telefonami komórkowymi na czele. wiat 
technotroniczny materializuje pocz tki trzeciej fali Alvina Tofflera. To zapo-
wied  nowej, cyfrowej rzeczywisto ci i nast pstw, jakie ona niesie (Toffler, 
1980). To tak e etap pierwszych pora ek, jak np. internetowa ba ka spekula-
cyjna z ko ca lat 90. minionego stulecia. Ten kryzys by  prze omowym sta-
dium samooczyszczaj cym biznes internetowy poprzez wprowadzenie zasad 
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wolnorynkowych do e-biznesu, co sprzyja o powstawaniu nowych, zdrowych 
finansowo przedsi wzi  gospodarczych. Potrzeba by o jednak lat, eby „od-
czarowa ” na nowo Internet i jego postrzeganie, jako miejsca do tworzenia re-
alnego biznesu. Powstanie i rozwój pot g technologicznych: Facebooka, Goo-
gle, Microsoftu, Apple, to najbardziej spektakularne oznaki powstawania glo-
balnych rozwi za  teleinformatycznych w przestrzeniach korporacyjnych. 

3. Era rekonstrukcyjna – z post puj c  cyfryzacj  otoczenia biznesowego i sa-
mych organizacji gospodarczych. Swoistemu przemodelowaniu (rekonstrukcji) 
podlegaj  dotychczasowe modele ich funkcjonowania, wiadczone us ugi  
i oferowane produkty, a szerzej – wszystkie dziedziny ycia, jako urzeczywist-
nianie si  wizji A. Tofflera w odniesieniu do „wioski globalnej”. Infrastruktura 
ery technotronicznej przenosi swój punkt ci ko ci na rozwi zania chmurowe 
z pe n  mobilno ci , wykorzystuj ce media spo eczno ciowe i Internet rzeczy1. 
Bycie „w czonym” (connect) w strumienie relacji biznesowych i spo ecznych 
jest dzisiaj czym  oczywistym i naturalnym, ale powoduje generowanie wiel-
kich ilo ci danych, a w konsekwencji nap dza dalszy dynamiczny rozwój 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Warto zauwa y , e nowe tech-
nologie najszybciej opanowywane s  przez u ytkowników indywidualnych, co 
sprawia, e ca a konstrukcja ekosystemu organizacji gospodarczych wymaga 
zmian. Im jednak bardziej zorganizowana struktura, tym trudniej o zmiany. 
Ale tak, jak starsze technologie maj  swoje miejsce w nowoczesnym wiecie, 
tak i stary styl organizacji przetrwa w niektórych przypadkach, co jest istot  
zmian ewolucyjnych. Rewolucja bezlito nie reorganizuje wiele dziedzin, bez 
wzgl du na konsekwencje wymogów rynkowych. Tak, jak w przyrodzie orga-
nizmy mutuj , adaptuj c si  do zmian klimatu (i wygrywaj  te najsilniejsze), 
tak w ekosystemie biznesowym wygraj  te organizacje, które najszybciej i naj-
lepiej dopasuj  si  do zmian. Inaczej mówi c, era rekonstrukcyjna to okres 
modelowania struktur organizacyjnych i procedur funkcjonowania organizacji 
gospodarczych w ramach transformacji cyfrowej. W pewnym uproszczeniu 
mo na stwierdzi , e te organizacje, które najbardziej opieraj  si  zmianom, 
tych zmian najbardziej potrzebuj  i najwi cej na tych zmianach mog  skorzy-
sta . 

 
 
2. Organizacje inteligentne w cywilizacji informacyjnej

 Umiej tno  efektywnego wykorzystywania potencja u technologii cyfrowych  
w organizacji gospodarczej staje si  ród em przewagi konkurencyjnej ca ych bran   
i gospodarek. W roku 2020 stopie  nasycenia wiatowej gospodarki osi gnie 25%, 

                                                 
1  Dok adniej mowa b dzie o tym w dalszej cz ci artyku u. 
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podczas gdy w roku 2005 by o to tylko 15% (Arak, 2016). Funkcjonowanie organizacji 
inteligentnych w gospodarce globalnej sta o si  synonimem nowoczesnego gospodaro-
wania. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie transformacji cyfrowej, której 
istota sprowadza si  do budowania efektywniejszych relacji z klientami na bazie no-
wych modeli biznesowych wspomaganych zaawansowanymi rozwi zaniami ICT. 
 Funkcjonowanie nowoczesnych organizacji w ramach gospodarki globalnej wy-
maga dostosowania metod zarz dzania i strategii rozwoju do nowych warunków gospo-
darowania na etapie transformacji cyfrowej. Wed ug bada  firmy Cisco Global Cloud 
Index do ko ca roku 2018 po owa populacji ludno ci wiata b dzie mia a dost p do 
Internetu, a ponad 53% tej populacji b dzie korzysta o z narz dzi do przechowywania 
danych w „chmurze”, wykorzystuj c urz dzenia mobilne (Cisco, 2014). 
 Organizacja inteligentna to taka, która opiera swoj  filozofi  dzia ania na zarz -
dzaniu wiedz  (Adamczewski, 2017; Schwaninger, 2010). Termin ten upowszechni  si  
w latach 90. XX wieku za spraw  rosn cego rozwoju ICT, dynamicznie zmieniaj cego 
si  otoczenia gospodarczego i wzrostu konkurencyjno ci rynkowej. Dynamiczna ewo-
lucja ICT oraz wzrost wymogów konkurencyjno ci gospodarki globalnej sprawi y, e 
wiedza sta a si  kluczowym czynnikiem kreatywno ci nowoczesnych organizacji. Sta-
nowi ona niematerialne zasoby firmy zwi zane z ludzkim dzia aniem, których zastoso-
wanie mo e by  podstaw  przewagi konkurencyjnej. Termin zarz dzanie wiedz  (KM – 
Knowledge Management) okre la proces identyfikowania, zdobywania i wykorzysty-
wania wiedzy, maj cy na celu popraw  pozycji konkurencyjnej firmy, a wspierany 
przez cztery czynniki: przywództwo, kultur  organizacyjn , technologi  i system po-
miarowy.  
 Dynamiczny rozwój ICT doprowadzi  do wykszta cenia si  nowego standardu 
technologicznego, jakim s  systemy SMAC, umo liwiaj ce realizowanie nowych mo-
deli biznesowych. Opieraj  si  na czterech filarach (Cisco, 2014; IBM, 2016): 

I. Social – sieci spo eczno ciowe prze amuj  bariery przep ywu informacji mi dzy 
lud mi i staj  si  platformami, dzi ki którym szybka wymiana wiedzy jest co-
raz bardziej efektywna. Komunikacja w ramach platform spo eczno ciowych 
bardzo mocno wypiera komunikacj  telefoniczn  czy mailow . Zjawisko to ma 
miejsce równie  w obszarze biznesowym, gdzie szybka wymiana informacji 
jest niezwykle wa na. Wykorzystanie sieci spo eczno ciowych pozwala na 
uzyskanie lepszej interakcji z klientami, dzi ki czemu mo liwe staje si  szyb-
sze reagowanie na problemy i budowanie bazy wiedzy na podstawie preferen-
cji i zachowa  u ytkowników/klientów.  

II. Mobile – urz dzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety, na sta e zago ci y  
ju  w naszym yciu. Zwi kszy y równie  mo liwo  dotarcia firm do klientów, 
którzy korzystaj c z urz dze  mobilnych, przyzwyczaili si  do robienia zaku-
pów i u ywania ró nego rodzaju serwisów i aplikacji w ka dym czasie  
i w ka dym miejscu. Wzrost popularno ci zakupów mobilnych jednocze nie 
wymóg  na przedsi biorcach konieczno  rozwijania swoich kana ów marke-
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tingu internetowego oraz udost pniania klientom kana ów mobilnych. W tych 
warunkach prezentowanie oferty na urz dzeniach mobilnych jest podstaw  do 
zdobycia lub utrzymania wysokiej pozycji rynkowej. 

III. Analytics – zrozumienie zachowa  i preferencji klientów jest jedn  z najwi k-
szych zalet korzystania z narz dzi analitycznych. Z zebranych danych, anali-
zowanych przez zaawansowane algorytmy, przedsi biorcy s  w stanie wy-
wnioskowa , jak zadba  o lojalno  klientów, ulepszy  kampanie marketingo-
we, usprawni  procesy rozwoju produktów i wiadczy  us ugi, które pasuj  do 
preferencji i wymaga  klientów. Dzi ki poznaniu upodoba  u ytkowników 
przedsi biorcy s  m.in. w stanie prezentowa  tre ci zgodne z ich oczekiwa-
niami. Nadrz dnym celem wykorzystania narz dzi analitycznych w prowadze-
niu biznesu jest zatem podejmowanie prawid owych decyzji na podstawie ak-
tualnych i zagregowanych informacji. 

IV. Cloud – technologia chmury obliczeniowej oferuje narz dzia umo liwiaj ce 
sprawne gromadzenie informacji i skuteczne zarz dzanie przedsi biorstwem. 
Korzystanie z narz dzi dost pnych w chmurze pozwala organizacjom na obni-
enie kosztów ICT, prze amanie barier geograficznych i dost p do danych  

w dowolnym czasie i miejscu. Chmura jest czynnikiem, który spaja pozosta e 
elementy sk adaj ce si  na SMAC. 

 Powy ej wymienione filary tzw. III platformy ICT staj  si  podstaw  funkcjono-
wania i rozwoju organizacji inteligentnych. 
 
 
3. Z bada nad rozwojem cywilizacji informacyjnej

 Na przestrzeni lat nie brakuje licznych przyk adów, które wiadcz  o rozmijaniu 
si  oczekiwa  i faktycznych korzy ci w zakresie wykorzystywania rozwi za  ICT. 
Przyczyn  takiego efektu mo e by  brak m.in. nale ytego rozpoznania potrzeb w zakre-
sie informatycznego wspomagania procesów zarz dzania czy odpowiedniego stopnia 
integracji pomi dzy wdra anymi systemami. Kluczem do odniesienia sukcesu przy 
zastosowaniu technologii SMAC jest po czenie czterech wspomnianych technologii, 
które, komunikuj c si  mi dzy sob , pozwalaj  na uzyskanie efektu synergii. adna  
z tych czterech technologii nie daje pe nego efektu samodzielnie. Jedynie synergia wy-
tworzona przez wszystkie elementy SMAC, pracuj ce wspólnie, pozwala na stworzenie 
przewagi konkurencyjnej. Organizacje inwestowa y do tej pory w mobilno , chmur , 
analityk  biznesow  oraz wykorzystanie w biznesie mediów spo eczno ciowych, two-
rz c samodzielne, najcz ciej niewspó pracuj ce, rozwi zania. Po czenie ich w ramach 
trzeciej platformy ICT umo liwia tworzenie nowych us ug generuj cych przychody, 
pog biaj cych relacj  z klientami, a tak e poprawiaj cych efektywno  funkcjonowa-
nia organizacji. 



Organizacje inteligentne w rozwoju cywilizacji informacyjnej 14 

 Z prowadzonych bada  wynika2, e najwi kszy wp yw na zmian  sposobu prowa-
dzenia biznesu na rynkach rozwijaj cych si  mia y technologie mobilne. Wed ug przed-
stawicieli du ych przedsi biorstw i korporacji w Polsce trzy najmocniejsze trendy, które 
zaraz po urz dzeniach mobilnych nap dza y zmiany w ich firmach, to (Adamczewski, 
2017; www.ec.europa.eu, 2017):  

chmura obliczeniowa (cloud computing) – 49%,  
analityka du ych zbiorów danych (analytics – Big Data) – 48%,  
sieci spo eczno ciowe (social media) – 29%.  

 Stopie  dojrza o ci cyfrowej w poszczególnych obszarach polskiego sektora MSP 
mo na uj  nast puj co (procent badanych przedsi biorstw): 

obszar finansowo-ksi gowy – 82%, 
zasoby ludzkie – 71%, 
gospodarka magazynowa – 58% 
zarz dzanie produkcj  – 19%, 
zarz dzanie relacjami z klientami – 49%, 
wspomaganie prac biurowych – 93% (w tym 98% obs ugi poczty elektronicznej), 
obs uga procesów zakupowych lub sprzeda owych – 54%, 
dla 25% badanych najwa niejszym trendem w informatyzacji jest dynamiczny 
rozwój systemów informatycznych wspieraj cych ich rozwój, 
23% badanych przedsi biorstw najwi ksze znaczenie przypisuje rozwojowi in-
ternetowych narz dzi handlowych (np. sklepom internetowym czy zamawianiu 
us ug przez Internet). 

 W ród wiatowych bran  najbardziej dojrza ych w transformacji cyfrowej wymie-
nia si  najcz ciej: telekomunikacyjn , technologiczn , medialn  i rozrywkow , pro-
dukcyjn , nauki przyrodniczych, motoryzacyjn , us ug finansowych, produktów kon-
sumenckich, ubezpieczeniow . Najwa niejsze inwestycje w technologie informatyczne 
planowane przez firmy tych bran  na najbli sze trzy lata kszta tuj  si  nast puj co 
(IBM, 2016; Perera, 2014): 

infrastruktura konwergentna, 
technologie o bardzo du ej wydajno ci, np. flash, 
rozwi zania analityczne (analytics) oraz wielkie zbiory danych (Big Data), 
technologie Internetu rzeczy (IoT – Internet of Thing). 

 G ówne przewidywania, które b d  kszta towa y procesy cyfrowej transformacji 
przedsi biorstw na wiecie, mo na uj  nast puj co (Cisco, 2014): 

pod koniec 2018 roku blisko 66% firm z listy najwi kszych wiatowych spó ek 
postawi cyfrow  transformacj  w centrum swojej strategii korporacyjnej, 
do 2019 roku prawie 60% firm, które maj  wpisan  cyfrow  transformacj   
w swoj  strategi  rozwoju, utworzy niezale ne stanowiska wykonawcze na po-

                                                 
2  W okresie 2014–2017 badaniami obj to 120 przedsi biorstw sektora MSP w wojewódz-

twach mazowieckim i wielkopolskim. 
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ziomie zarz du, którego zadaniem b dzie nadzór nad realizacj  procesów 
zmian, 
do 2019 roku blisko 80% firm z sektora B2C utworzy i wprowadzi strategi  
wielokana owej obs ugi dla swoich partnerów biznesowych, klientów i pra-
cowników, 
w 2018 roku prawie 66% du ych przedsi biorstw b dzie dzia a  w oparciu  
o informacj , koncentruj c si  w szczególno ci na rozwoju kapita u ludzkiego, 
do 2020 roku ponad 66% firm podwoi swoj  produktywno  dzi ki cyfrowej 
transformacji g ównych procesów operacyjnych, 
do 2019 roku 10% zasobów pracy w krajach o dojrza ej gospodarce rynkowej 
b dzie oparte na ekonomii wspó dzielenia (sharing economy) i sie  niezale -
nych specjalistów (free agent), 
do 2019 roku przynajmniej 20% pracowników b dzie wykorzystywa o techno-
logie automatycznego wsparcia zarówno w realizacji codziennych obowi z-
ków, jak i w podejmowaniu decyzji. 

 W ci gu najbli szych dziesi ciu lat a  40% spó ek z indeksu S&P 500 przestanie 
istnie , je li nie uda im si  przeprowadzi  cyfrowej transformacji swojego biznesu.  
W Polsce, wed ug bada  firmy Deloitte z roku 2016, zaledwie 41% polskich przedsi -
biorstw dysponuje planem inwestycyjnym odno nie do cyfrowej transformacji, 36% 
ustali o plan operacyjny w tym zakresie, a na wdra anie i monitorowanie etapów trans-
formacji jest natomiast gotowych jedynie 29% organizacji (Gajewski, 2016). 
 Rosn ca popularno  systemów SMAC oraz IoT, malej ce koszty przetwarzania 
danych oraz powszechna dost pno  Internetu powoduj , e znajduj ce si  w otoczeniu 
biznesowym urz dzenia ko cowe generuj  miliony terabajtów danych. Mo liwo  
analizowania wszystkich tych informacji oraz wyci gania z nich wniosków stwarza 
ogromne szanse dla biznesu. Niebagateln  rol  do odegrania na tym polu ma sztuczna 
inteligencja (artificial intelligence) i systemy kognitywne, jako narz dzia pomagaj ce  
w wydobywaniu warto ci biznesowej z danych. Systemy kognitywne to odpowied  na 
rosn ce ilo ci danych pochodz cych z mediów spo eczno ciowych, obrazów oraz da-
nych generowanych przez czujniki i sensory umieszczane na przyk ad w maszynach 
produkcyjnych czy pojazdach w ramach rozwi za  IoT. Jednak bez rozwi za  analizu-
j cych te dane i ich relacje w czasie rzeczywistym warto  ich jest minimalna. Systemy 
kognitywne pozwalaj  radzi  sobie z zalewem danych w organizacjach inteligentnych. 
Ich kluczow  zalet  jest te  to, e potrafi  si  uczy  i przewidywa , jakie informacje 
potencjalnie zainteresuj  odbiorc . Wed ug bada  analitycznych w najbli szym czasie 
wzro nie liczba producentów oprogramowania dla przedsi biorstw, które wykorzystuj  
techniki kognitywne (cognitive computing) (Report IDC, 2016). Chodzi o takie funkcje, 
jak na przyk ad: komputerowe rozpoznawanie obrazu, przetwarzanie j zyka naturalnego 
czy techniki maszynowego uczenia si . 
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Podsumowanie

 Kierunkiem rozwojowym cywilizacji informacyjnej w organizacjach inteligent-
nych staje si  obecnie wykorzystanie technologii informatycznych SMAC oraz IoT, 
które oprócz elastycznego i efektywnego gromadzenia danych, ich analizy oraz gene-
rowania wiedzy poprzez automatyczne wyci ganie wniosków na podstawie wyników 
tej analizy, potrafi  pomóc u ytkownikom w zrozumieniu zjawisk zachodz cych  
w otoczeniu organizacji. Do technologii posiadaj cych te cechy mo na zaliczy  syste-
my kognitywne. Staj  si  one swoistym mega-trendem, czyli kluczowym obszarem 
rozwoju, cz cym potrzeby biznesu i szerokich kr gów spo ecze stwa. Rozwi zania 
poznawcze od lat z powodzeniem stosuje si  w firmach bran y telekomunikacyjnej, 
bankowej i e-commerce.  
 Przemiany gospodarcze w ramach procesu transformacji cyfrowej i dalsza ewolu-
cja cywilizacji informacyjnej powoduj , e organizacje inteligentne, chc c skutecznie 
konkurowa  na rynkach globalnych, musz  nada  decyduj ce znaczenie swojej ela-
styczno ci i jej zdolno ci do wdra ania innowacyjnych modeli biznesowych wraz  
z reorganizacj  procesów (us ug) z wykorzystaniem zaawansowanych rozwi za  tzw. 
III platformy ICT. Pozwoli to w ko cowym rezultacie na osi ganie wy szych pozio-
mów dojrza o ci cyfrowej, co prze o y si  na wi ksz  efektywno  funkcjonowania 
tych organizacji w okresie transformacji cyfrowej, a docelowo – dalszy rozwój cywili-
zacji informacyjnej. 
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Summary. The evolution of the information society to the knowledge society justifies the use of 
the term information civilization. Advanced IT support of management processes and creation of 
new business models have become attributes of functioning and development of intelligent organ-
izations. The aim of the article is to show the role of intelligent organizations in shaping infor-
mation civilization. The considerations are illustrated by the results of research in the enterprises 
of the Mazowieckie and Wielkopolskie Provinces in the period 2014–2017 with references to 
global trends in the area of digital transformation.  
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