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Wspomaganie innowacyjno ci organizacji wirtualnej
rozwi zaniami IT

dost pnymi w publicznej chmurze obliczeniowej
 
 
Kod JEL: L86 
S owa kluczowe: organizacja wirtualna, innowacyjno , chmura obliczeniowa 
Streszczenie. Organizacje wirtualne stanowi  temporaln  form  dynamicznej wspó pracy pod-
miotów, podejmowan  w ci le okre lonym celu. Organizacja wirtualna charakteryzuje si  specy-
ficznymi w asno ciami (np. otwarto ci , partnerstwem, wspó dzieleniem wiedzy, elastyczno ci , 
zaufaniem), które determinuj  jej potencja  innowacyjno ci. Czynnikiem dodatkowo wspomaga-
j cym innowacyjno  organizacji wirtualnej mog  si  okaza  nowoczesne technologie IT (np. 
oferowane w ramach modelu cloud computing). W artykule, na podstawie studiów literaturo-
wych, wskazano mo liwo ci wspomagania innowacyjno ci organizacji wirtualnej przez technolo-
gie IT dost pne w publicznej chmurze obliczeniowej.  
 
 
Wprowadzenie

 Dynamika i z o ono  wspó czesnych procesów gospodarczych cz sto wymaga 
podejmowania wspó pracy z innymi podmiotami i systematycznego doskonalenia ist-
niej cych powi za  sieciowych. Jedn  z form elastycznej kooperacji przedsi biorstw 
jest organizacja wirtualna, powstaj ca na czas realizacji projektu lub zlecenia rynkowe-
go i aktywnie wykorzystuj ca ró norodne narz dzia technologii informacyjno-
komunikacyjnej w celu wspomagania komunikacji, wspó dzielenia rozproszonych za-
sobów oraz wspólnej realizacji procesów gospodarczych. Najwa niejszym aktywem 
organizacji wirtualnej s  po czone zasoby wiedzy kooperuj cych podmiotów, stano-
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wi ce tworzywo dla generowania warto ci i innowacyjno ci tworzonych dla odbiorców 
produktów/us ug. 
 Wa n  rol  w dynamicznej i skutecznej transformacji zasobów wiedzy i genero-
waniu innowacyjno ci organizacji wirtualnej mog  odegra  nowoczesne rozwi zania 
technologii informacyjno-komunikacyjnej. Celem artyku u jest prezentacja mo liwo ci 
wspomagania innowacyjno ci organizacji wirtualnej przy zastosowaniu rozwi za  IT, 
dost pnych w publicznej chmurze obliczeniowej. Ponadto w artykule omówiono poten-
cja  organizacji wirtualnej w zakresie kreowania innowacyjno ci i syntetycznie scharak-
teryzowano publiczn  chmur  obliczeniow . 
 
 
1. Organizacja wirtualna i jej potencja innowacyjno ci

 Rozwój Internetu oraz spektakularne sukcesy firm, które w krótkim czasie stawa y 
si  liderami rynków, spowodowa y wzrost zainteresowania strategicznym znaczeniem 
technologii informatycznych, przenosz c tradycyjn  dzia alno  do sfery wirtualnej 
(Drab-Kurowska, 2010, s. 153). Generalnie organizacja wirtualna (OW) stanowi zbiór 
kooperuj cych podmiotów podejmuj cych tymczasow  wspó prac  dla osi gni cia 
wspólnie ustalonego i akceptowanego celu (zwykle gospodarczego). Podmioty wspó -
tworz ce organizacj  wirtualn  wspó dziel  kluczowe zdolno ci, zasoby, koszty i ryzy-
ko w celu optymalnego wykorzystania zidentyfikowanych szans rynkowych (Dziem-
bek, 2010; Sankowska, 2009). Wspó praca poszczególnych podmiotów w ramach OW 
jest podyktowana mo liwo ci  osi gni cia wi kszych korzy ci (np. zdobycie nowych 
róde  dochodów, nabycie nowych kompetencji i rozwój wiedzy, dost p do nowych 

rynków) ni  gdyby dzia a y samodzielnie (Kuczera, 2014 s. 14).  
 W elastycznej strukturze organizacji wirtualnej, ewoluuj cej pod wp ywem zmian 
otoczenia i ci g ego doskonalenia struktury i realizowanych procesów, mo na wyró ni  
integratora (pe ni cego rol  centrum strategicznego OW) i podmioty kooperuj ce (do-
bierane z uwagi na zasoby niezb dne do realizacji celu OW). Krytycznym czynnikiem 
sukcesu organizacji wirtualnej, oprócz kompetencji partnerów i orientacji na cel, jest 
wzajemne zaufanie. Z kolei g ównym czynnikiem spajaj cym sieciow  wspó prac  
wszystkich uczestników organizacji wirtualnej s  ró norodne rozwi zania technologii 
informacyjno-komunikacyjnej. W a ciwy dobór rozwi za  IT gwarantuje sprawno , 
skuteczno  i efektywno  wspó dzia ania, redukuj c bariery czasu i przestrzeni oraz 
wp ywaj c na innowacyjno  oferowanych produktów/us ug organizacji wirtualnej. 
 Wed ug podr cznika Oslo Manual, wydanego przez OECD, innowacja jest trak-
towana jako wdro enie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub us ugi) 
lub procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie prak-
tyk biznesowych, organizacji miejsca pracy b d  relacji ze rodowiskiem zewn trznym. 
We wspomnianej publikacji wyró niono cztery, g ówne rodzaje innowacji: 

1. Innowacja produktowa – polegaj ca na wprowadzeniu na rynek nowego lub 
znacz co udoskonalonego produktu/us ugi. W klasycznym uj ciu przez nowy 
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produkt rozumie si  wszystko to, czego konsument wcze niej nie móg  kupi  
(Budziewicz-Gu lecka, 2009, s. 519). Udoskonalenie produktu/us ugi dotyczy 
specyfikacji technicznej, komponentów, materia ów oraz innych cech funkcjo-
nalnych odzwierciedlaj cych tzw. przyjazno  dla u ytkownika, tj. u atwiaj -
cych mu korzystanie z produktu. Innowacje te s  rezultatem po czenia istnie-
j cej lub nowej wiedzy i technologii. 

2. Innowacja procesowa – to implementacja nowych lub istotnie udoskonalonych 
metod produkcji lub dostawy produktów. Zawiera zmiany w technice, wyposa-
eniu i/lub oprogramowaniu. 

3. Innowacja marketingowa – dotyczy wdro enia nowej metody marketingowej 
obejmuj cej zmiany w projekcie/konstrukcji produktu, w opakowaniu, promo-
cji i dystrybucji produktu, a tak e w metodach kszta towania cen wyrobów  
i us ug. 

4. Innowacja organizacyjna – to wdro enie nowych metod organizacyjnych doty-
cz cych zmian w zakresie przyj tych przez firm  zasad dzia ania, w organiza-
cji miejsca pracy lub w kszta towaniu relacji z otoczeniem. 

 W efekcie zdolno  organizacji wirtualnej do efektywnego wprowadzania inno-
wacji w powy szych wymiarach (tj. produktowym, procesowym, marketingowym  
i organizacyjnym) determinuje jej potencja  innowacyjno ci. Innowacyjno  organizacji 
wirtualnej wyznacza zarówno potencja  warto ciowych pomys ów metod lub rodków 
wprowadzanych przez poszczególnych partnerów, jak i zespo ów tworz cych zbioro-
wo  podmiotów kooperuj cych. Innowacyjno  OW powinna przek ada  si  na zwi k-
szone efekty ekonomiczne jej uczestników (np. wzrost zysków, wej cie na nowe rynki, 
popraw  jako ci produktu/us ugi, mo liwo  pozyskiwania nowych i atrakcyjnych zle-
ce ).  
 Innowacje w organizacji wirtualnej winny cechowa  si  otwarto ci  i szybko ci . 
Otwarto  innowacji w OW oznacza, e ród em pomys ów dla wprowadzenia nowo-
czesnych produktów/us ug, sposobów organizacji, realizacji procesów i dzia a  marke-
tingowych powinny by  cis a wspó praca i wymiana wiedzy mi dzy kooperuj cymi 
podmiotami oraz ich wzajemne i skuteczne interakcje z odbiorc  i otoczeniem. Z kolei 
szybko  innowacji w OW polega na wyprzedzeniu istniej cych lub potencjalnych 
konkurentów w zakresie generowania i implementacji nowych pomys ów, metod lub 
rodków podnosz cych efektywno  funkcjonowania organizacji wirtualnej i zwi ksza-

j cych warto  oferowanego produktu/us ugi. W ród kluczowych wyznaczników kreu-
j cych potencja  innowacyjno ci OW mo na wyró ni : kooperacj , zaufanie, koncen-
tracj  na kluczowych kompetencjach, orientacj  na cel oraz elastyczno  (por. Sankow-
ska, 2009), co przedstawiono w tabeli 1. 
 Warto podkre li , e kooperacja w formie organizacji wirtualnej mo e by  rów-
nie  traktowana jako pewna forma innowacji organizacyjnej, ale wy cznie w przypad-
ku odniesienia OW do tradycyjnych form prowadzenia dzia alno ci. 
 



Wspomaganie innowacyjno ci organizacji wirtualnej rozwi zaniami IT dost pnymi… 112 

Tabela 1. G ówne wyznaczniki kreuj ce potencja  innowacyjno ci OW 
 

Wyznaczniki kreuj ce potencja  innowacyjno ci organizacji wirtualnej 
Kooperacja – wp ywa na innowacyjno  OW, bowiem wspó praca powoduje, e poszczególne 
pomys y partnerów OW mog  by  gromadzone i zbiorowo analizowane, u atwiaj c zespo ow  ocen  
ich warto ci i przydatno ci w praktyce gospodarczej. Partnerzy OW mog  identyfikowa , porówny-
wa  i szacowa  innowacyjne pomys y, metody lub rodki z uwagi na odbiorc  lub dostarczany dla 
niego produkt/us ug , a wspólne interakcje wewn trzne i zewn trzne zasadniczo zmniejszaj  ryzyko 
nietrafionych dzia a . Podmioty zwykle podejmuj  kooperacj , gdy  w obliczu znacznego post pu 
naukowo-technicznego nie maj  samodzielnie mo liwo ci wprowadzenia ulepsze  i s  zaintereso-
wane wspólnym tworzeniem innowacji. W ramach kooperacji nast puje wzrost liczby relacji siecio-
wych i nat enia interakcji, co zwi ksza mo liwo ci przyswajania nowych informacji, wspó dziele-
nia i transferu wiedzy, stymuluj c proces uczenia si  uczestników OW z ró nych róde  i powi k-
szania posiadanych aktywów wiedzy. Zgromadzone i stale rozwijane zasoby wiedzy poszczególnych 
uczestników OW warunkuj  ich w asn  innowacyjno , a w konsekwencji mog  wp ywa  równie  
na innowacyjno  ca ej organizacji wirtualnej.  
Zaufanie – wspiera innowacyjno  OW poprzez tworzenie w a ciwego klimatu u atwiaj cego  
i integruj cego proces dzielenia si  informacj  i wiedz  mi dzy partnerami organizacji wirtualnej. 
Ponadto zaufanie u atwia i wyzwala wielopodmiotow  wspó prac , zwi ksza sk onno  do wspólne-
go podejmowania ryzyka, a tak e wp ywa na obni k  kosztów, popraw  szybko ci i jako ci dzia a-
nia OW.  
Koncentracja na kluczowych kompetencjach – jest realizowana przez ka dego z partnerów OW  
i polega na sta ym rozwijaniu swych unikalnych, konkurencyjnych i cennych umiej tno ci, co 
zwi ksza ich potencja  do rozwoju i tworzenia innowacji. Posiadanie odpowiednich kompetencji jest 
warunkiem koniecznym do powo ania i wspólnego realizowania zlece  w ramach OW. Ka dy po-
tencjalny lub istniej cy partner OW samodzielnie rozwija swe kluczowe kompetencje, z za o enia 
przyjmuj c konieczno  wspó dzia ania z innymi podmiotami wyspecjalizowanymi w innych kom-
plementarnych obszarach. Kluczowe kompetencje poszczególnych partnerów OW bazuj  na specy-
ficznej wiedzy, trudnej do imitacji, które cznie powinny przyczynia  si  do dostarczenia warto-
ciowego produktu/us ugi dla odbiorcy. Komplementarno  kluczowych kompetencji uczestników 

OW umo liwia stworzenie swoistej „dru yny gwiazd” (doskona o  struktury podmiotowej), zwi k-
szaj c zdolno ci danej OW do tworzenia innowacyjnych rozwi za . 
Orientacja na cel – jest w asno ci  stanowi c  si  sprawcz  powstania OW i wyznaczaj c  zasady 
organizacji i funkcjonowania organizacji wirtualnej. Celem OW jest optymalna (pod wzgl dem 
kosztu, jako ci i terminu) realizacja zlecenia klienta. W efekcie sk ad partnerów tworz cych OW jest 
ka dorazowo podporz dkowany pozyskanemu zleceniu od odbiorcy. Cel OW jest zrozumia y  
i zaakceptowany przez wszystkich jej uczestników, a integrator i podmioty kooperuj ce wspólnie 
ustalaj , na czym polega i jak b dzie dostarczona warto  produktu/us ugi dla odbiorcy. Orientacja 
na cel oddzia uje na sposób realizacji procesów, stanowi c przestrze  do wspólnego ustalania priory-
tetów i najlepszego podzia u zada  pomi dzy partnerami. wiadomo  celu OW tworzy w a ciwy 
klimat do wspó dzia ania na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwi za  dla odbiorcy. 
Elastyczno  – wyznacza b yskawiczn  reaktywno  na pojawiaj ce si  zmiany rynku i potrzeby 
odbiorców, którym podporz dkowane s  natychmiastowe zmiany zarówno w strukturze kooperuj -
cych podmiotów, jak i wspólnie realizowanych procesach organizacji wirtualnej. Dynamiczne powo-
ywanie/odwo ywania uczestników OW generuje zmiany, które stanowi  si  sprawcza dla wprowa-

dzania innowacji w OW. 
ród o: opracowanie w asne. 
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2. Publiczna chmura obliczeniowa jako platforma dystrybucji
rozwi za IT

 Chmura obliczeniowa (cloud computing) stanowi obecnie jeden z wiod cych 
trendów na krajowym i mi dzynarodowym rynku IT, redefiniuj c zasady dostarcza-
nia, u ytkowania i rozliczania rozwi za  informatycznych. Ogólnie chmura obli-
czeniowa to technologiczny model w którym zasoby (aplikacje, moc obliczeniowa, 
przechowywanie i archiwizacja danych, narz dzia programistyczne itp.) s  dostar-
czane jako zbiorowo  us ug dost pnych poprzez sie  Internet (Haag, Cumming, 
2010, s. 205). Powszechno  stosowania elastycznych, funkcjonalnych i atrakcyj-
nych kosztowo rozwi za  IT udost pnionych w chmurze obliczeniowej mo e wp y-
n  nie tylko na popraw  zarz dzania zasobami IT, ale równie  zwi ksza  efektyw-
no  procesów gospodarczych i wspiera  realizacj  nowych modeli biznesowych. 
Zasadniczo chmur  obliczeniow  z uwagi na specyfik  odbiorców i lokalizacj  
rozwi za  IT mo na podzieli  na (Dziembek, 2016, s. 730): 

chmur  prywatn  (private cloud) – tworzon  na potrzeby konkretnej (poje-
dynczej) organizacji i niedost pn  dla innych podmiotów, 
chmur  publiczn  (public cloud) – dost pn  dla ogó u zainteresowanych 
odbiorców (np. osób prywatnych, organizacji biznesowych i pozabizneso-
wych), 
chmur  partnersk  (partner cloud, community cloud) – oferowan  tylko dla 
zamkni tej grupy organizacji/odbiorców posiadaj cych wspólne cele, 
chmur  hybrydow  (hybrid cloud) – rozwi zanie po rednie, b d ce kom-
pozycj  ró nych typów chmur obliczeniowych (np. publicznej i prywatnej), 
mi dzy którymi istnieje mo liwo  wymiany danych. 

 Dla dynamicznie powo ywanych, elastycznych i rozproszonych organizacji 
(takich jak OW) szczególnie interesuj cym typem chmury obliczeniowej jest chmu-
ra publiczna. Publiczna chmura obliczeniowa (PCO) cechuje si  wysok  dost pno-
ci , co oznacza zarówno mo liwo  korzystania z us ug IT za po rednictwem ró -

nych rodków (np. komputer, laptop, smartfon), jak i umo liwia u ytkowanie us ug 
IT z ró nych lokalizacji geograficznych (niezb dny dost p do sieci Internet). Po-
nadto rozwi zania IT w PCO mog  by  udost pniane ka demu zainteresowanemu 
odbiorcy, po rejestracji i wyborze sposobu rozliczania (najcz ciej za rzeczywiste 
u ytkowanie zasobów). Konfiguracja i u ytkowanie rozwi za  IT odbywa si   
w formie samoobs ugowej (w sposób zautomatyzowany), nie wymagaj c anga o-
wania dostawcy us ug. Równoleg e korzystanie z rozwi za  IT na wspólnej infra-
strukturze przez wielu odbiorców chmury publicznej, umo liwia mechanizm wspó -
dzielenia (multitenancy), gwarantuj cy separacj  danych. Szczególnie istotn  w a-
ciwo ci  chmury publicznej jest jej elastyczno , co umo liwia niemal nieograni-

czone skalowanie rozwi za  IT, dynamicznie dostosowanych do potrzeb odbior-
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ców. Generalnie wyró nia si  trzy podstawowe rodzaje us ug (rozwi za  IT) do-
st pnych w publicznej chmurze obliczeniowej:  

infrastruktura jako us uga (IaaS – Infrastructure as a Service) – w której 
dostawca umo liwia odbiorcom u ytkowanie ró nych komponentów infra-
struktury sprz towej (wraz z niezb dnym oprogramowaniem systemowym), 
gwarantuj c ich niezawodne funkcjonowanie; udost pniana w formie us u-
gi mo e by  moc obliczeniowa, przestrze  dyskowa, urz dzenia komunika-
cyjne itp., które s  niezb dne odbiorcy do testowania i uruchamiania apli-
kacji lub gromadzenia, przetwarzania i udost pniania danych, 
platforma jako us uga (PaaS – Platform as a Service) – w której dostawca 
udost pnia rodowisko programistyczne, s u ce odbiorcy do tworzenia, 
testowania, rozwijania, a tak e udost pniania ró nych aplikacji bazuj cych 
na technologiach internetowych, 
oprogramowanie jako us uga (SaaS – Software as a Service) – to oferowa-
nie odbiorcom ró nego typu aplikacji (i powi zanych z nimi us ug) w try-
bie na danie, bez konieczno ci wykupu licencji i lokalnej instalacji; do-
stawca przejmuje na siebie pe n  odpowiedzialno  za poprawne funkcjo-
nowanie aplikacji (tj. odpowiada za instalacj , modyfikacj , wsparcie tech-
niczne, serwisowanie oraz dost pno  oprogramowania); oferowane opro-
gramowanie jest przystosowane do równoczesnego u ytkowania przez wie-
lu odbiorców pochodz cych z ró nych organizacji; w modelu SaaS mog  
by  dostarczane zró nicowane typy aplikacji (w tym zarówno proste i de-
dykowane do konkretnych rozwi za  programy, jak równie  bardziej z o-
one systemy informatyczne, np. pakiety typu Office, CRM, Business In-

telligence, a tak e zaawansowane i zintegrowane systemy informatyczne 
klasy ERP). 

 Korzystanie z rozwi za  IT dost pnych w PCO dostarcza odbiorcom wielu 
korzy ci, przyczyniaj c si  do poprawy funkcjonowania i u atwiaj c rozwój w dy-
namicznej gospodarce cyfrowej. Z u ytkowaniem rozwi za  IT w PCO wi  si  
równie  pewne zagro enia (wyzwania). Zestawienie najwa niejszych korzy ci  
i zagro e  zwi zanych z korzystaniem z us ug oferowanych w chmurze publicznej 
przedstawiono w tabeli 2. Post p w technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
konkurencja na rynku IT oraz zaanga owanie organizacji i instytucji promuj cych 
standardy i regu y w zakresie korzystania z us ug cloud computing zapewne b d  
wp ywa  na niwelowanie zagro e  zwi zanych z publiczn  chmur  obliczeniow . 
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Tabela 2. Publiczna chmura obliczeniowa – korzy ci i zagro enia 
 

ród o: opracowanie w asne. 

 
3. Mo liwo ci wspomagania innowacyjno ci organizacji wirtualnych

rozwi zaniami IT dost pnymi w publicznej chmurze obliczeniowej

 Rosn ca popularno  oraz rozwój publicznej chmury obliczeniowej sprawia, 
e mo e ona sta  si  g ówn  platform  nabywana i eksploatacji rozwi za  IT, do 

wspomagania dzia alno ci ró nych typów organizacji. Szeroka oferta rozwi za  IT 
oferowanych w PCO mo e by  szczególnie warto ciowa dla organizacji wirtualnej. 
Za po rednictwem chmury publicznej partnerzy OW uzyskuj  szybki i atwy dost p 
do zaawansowanych, op acanych za czas u ytkowania, elastycznych i stale rozwija-

Pozytywne i negatywne aspekty publicznej chmury obliczeniowej 
Korzy ci Zagro enia 

brak konieczno ci zakupu kosztownego 
sprz tu, oprogramowania (niskie koszty 
wej cia) oraz utrzymywania specjali-
stycznych pomieszcze  (przeznaczenie 
zaoszcz dzonych rodków finansowych 
na inne cele biznesowe) 
relatywnie ni sze koszty pozyskania, 
utrzymania i rozwoju rozwi za  IT 
wi ksza przewidywalno  kosztów IT 
szybki i powszechny dost p do niezb d-
nych rozwi za  IT z dowolnego miejsca 
mniejsze zapotrzebowanie na kadr  IT 
redukcja ryzyka inwestycyjnego w za-
kresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
wysoka skalowalno  i wydajno  udo-
st pnianych rozwi za  IT 
przeniesienie odpowiedzialno ci za 
funkcjonowanie i rozwój rozwi za  IT 
na dostawc  
wysoki poziom zabezpiecze  rozwi za  
IT 
profesjonalne wsparcie techniczne 
i obs uga wiadczona przez dostawc  
prostota u ytkowania rozwi za  IT 
(interfejs stanowi przegl darka interne-
towa) 

pewne problemy zwi zane z bezpie-
cze stwem gromadzonych i przetwa-
rzanych danych (dotycz ce np. miej-
sca przechowywania danych, separa-
cji danych klientów, kontroli dost pu, 
szyfrowania i poufno ci danych, 
przywracania danych po awarii itp.) 
zak ócenia i awarie sieci Internet 
obni aj ce wydajno  lub uniemo li-
wiaj ce korzystanie z rozwi za  IT 
cz ciowe lub ca kowite uzale nienie 
od zewn trznego dostawcy 
pewne trudno ci w zakresie adaptacji 
rozwi za  IT do potrzeb klienta oraz 
migracji danych 
ograniczone mo liwo ci integracji 
lokalnych i zewn trznych rozwi za  
IT 
mo liwo  wyst powania problemów 
natury prawnej (odmienne przepisy  
w ró nych krajach, niekorzystne zapi-
sy w umowach, luki prawne, brak 
wzorców post powania itp.) 
niewykluczone ryzyko nag ego za-
ko czenia dzia alno ci przez dostaw-
c  rozwi za  IT  
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nych rozwi za  informatycznych, które mog  stanowi  podstaw  dla wprowadzania 
innowacyjnych produktów/us ug lub sposobów dzia ania. Dobór konkretnych roz-
wi za  IT jest uzale niony od specyfiki zlecenia klienta (jego wymaga  i potrzeb) 
oraz mo liwo ci partnerów OW. Poszczególne rozwi zania IT dost pne w PCO 
powinny by  ocenione pod k tem mo liwo ci w zakresie: usprawnienia dzia alno ci 
OW, dostarczania warto ci dla klienta oraz generowania/wspierania ró nych typów 
innowacji. 
 Rozwi zania IT dost pne w PCO, posiadaj  znaczny potencja  w zakresie 
wprowadzania zmian i usprawnie  w OW, które w konsekwencji mog  genero-
wa /wspomaga  innowacyjno  organizacji wirtualnej. Warto podkre li , i  z o o-
no  zjawisk i procesów zachodz cych na rynku sprawia, e obecnie niezwykle 
trudno jest tworzy  innowacje bez wsparcia rozwi za  IT. Pewne propozycje  
w zakresie wp ywu rozwi za  IT oferowanych w publicznej chmurze obliczeniowej 
na innowacyjno  OW zawiera tabela 3 (IaaS i PaaS wraz z przyk adami) oraz  
z uwagi na opini  autora, e dost p do aktualnych i zaawansowanych aplikacji mo-
e w szczególnie istotny sposób wp yn  na innowacyjno  OW – osobno w tabeli 

4 przedstawiono przyk ady oprogramowania dost pnego w modelu SaaS. Ogólnie 
mo na wyró ni  trzy poziomy zmian i usprawnie  odzwierciedlaj ce skal  poten-
cja u innowacyjno ci OW, które mog  powsta  w efekcie zastosowania w niej roz-
wi za  IT oferowanych w publicznej chmurze obliczeniowej. S  to: 

1. Doskonalenie – poprawa realizacji zada  realizowanych przez poszczegól-
ne podmioty kooperuj ce (doskonalenie czynno ci w aspekcie kosztu, ja-
ko ci, czasu). 

2. Poprawa lub przebudowa procesów w ramach OW (doskonalenie regu  
wspó pracy i zaprojektowanie procesów zmieniaj cych dotychczasowe za-
sady funkcjonowania na rynku i jednocze nie warto ciowych dla odbior-
cy). 

3. Poprawa i przebudowa relacji OW z odbiorc  (doskonalenie lub przepro-
jektowanie interakcji z odbiorc , na rzecz poprawy jako ci, wspólnego kre-
owania potrzeb i warto ci z odbiorc , rozwój umo liwiaj cy wej cie na 
nowe rynki). 
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Tabela 3. Wspomaganie innowacyjno ci OW rozwi zaniami IT (IaaS i PaaS) dost p-
nymi w PCO 
 

Rodzaj 
us ugi  

Mo liwo ci wspomagania innowacyjno ci organizacji wirtualnej rozwi zaniami 
informatycznymi (IaaS i PaaS) dost pnymi w chmurze publicznej 

Ia
aS

 (i
nf

ra
st

ru
kt

ur
a 

ja
ko

 u
su

ga
) 

Innowacje produktowe 
Dostarcza rodowiska infrastrukturalnego do gromadzenia i sk adowanie danych, 
których przetwarzanie mo e dostarczy  nowych pomys ów na produkt, oraz udo-
st pnia  przestrzeni IT w której mo na tworzy , umieszcza  i testowa  lub doskona-
li  nowatorskie produkty cyfrowe 
Innowacje procesowe 
Dostarcza rodowiska infrastrukturalnego do zbierania i magazynowania danych  
z ró nych róde , których przetworzenie mo e dostarczy  nowych idei dotycz cych 
metod wytwarzania, g bszej automatyzacji czy nowych mo liwo ci systemów 
logistycznych 
Innowacje organizacyjne 
Dostarcza rodowiska infrastrukturalnego do gromadzenia i sk adowanie danych, 
których przetwarzanie mo e wygenerowa  pomys y na nowe modele biznesowe czy 
efektywniejsze metody wspó dzia ania i komunikacji 
Innowacje marketingowe 
Dostarcza rodowiska infrastrukturalnego do gromadzenia i sk adowania danych, 
których przetwarzanie mo e dostarczy  pomys ów na nowe metody i techniki marke-
tingu, projektowania i prezentacji produktu, kana ów sprzeda y i kszta towanie ceny 
produktu 
Przyk ady IaaS: Octawave, OVH, Comarch-Cloud.pl, Aruba Cloud, IT Works, 
Rackspace Cloud, Oktawave, e24cloud.com (Beyond.pl), GoGrid (Datapipe), Ama-
zon Elastic Compute Cloud (EC2), Simple Storage Service (S3), e24cloud.com, 
CSC, Linode, DigitalOcean, Microsoft Azure, Google Compute Engi-
ne (GCE), Oracle Cloud, Terremark Enterprise Cloud, Sun Network.com (Sun Grid), 
3S Cloud2B 

Pa
aS

 (P
la

tfo
rm

a 
ja

ko
 u

s
ug

a)
 –

 w
y

cz
ni

e 
dl

a 
O

W
 

za
in

te
re

so
w

an
yc

h 
tw

or
ze

ni
em

 a
pl

ik
ac

ji 

Innowacje produktowe 
Dostarcza platformy programistycznej do utworzenia prze omowych produktów 
(aplikacji) oraz skraca czas, zmniejsza koszty i ogranicza ryzyko tworzenia nowator-
skich produktów cyfrowych 
Innowacje procesowe 
Dostarcza platformy programistycznej umo liwiaj cej szybsze tworzenie zaawanso-
wanego i zintegrowanego oprogramowania na bazie nowoczesnych technologii IT 
dla ró nych urz dze  
Innowacje organizacyjne 
Dostarcza platformy programistycznej, w której zredefiniowano sposób wspó pracy 
specjalistów IT nad wspólnie tworzonymi aplikacjami, systemami lub innymi pro-
duktami cyfrowymi 
Innowacje marketingowe 
Dostarcza platformy programistycznej u atwiaj cej projektowanie atrakcyjnych 
wizualnie aplikacji i produktów cyfrowych z mo liwo ci  szerokiego dostosowania 
p atno ci za ich u ytkowanie do potrzeb ró nych grup u ytkowników. 
Przyk ady PaaS: 
AWS Elastic Beanstalk, Microsoft Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, 
AppFog, Engine Yard, Red Hat Openshift 

ród o: opracowanie w asne. 
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 Rozwi zania IT oferowane w PCC umo liwiaj  partnerom OW b yskawiczne 
rozpocz cie i testowanie nowych idei, pomys ów, metod i zasad dzia ania, co tworzy 
w a ciwy klimat do wprowadzania innowacji. Nale y jednak podkre li , e jakiekol-
wiek rozwi zania IT dost pne w PCC samoistnie nie dostarczaj  innowacji, ale mog  je 
wspomaga . Warunkiem jest w a ciwy dobór i u ytkowanie dost pnych w PCC techno-
logii IT, posiadaj cych potencja  do poprawy lub przebudowy dotychczasowych zasad  
i form dzia ania OW, których efektem b dzie dostarczenie nowej warto ci dla odbiorcy. 
 
Tabela 4. Wspomaganie innowacyjno ci OW rozwi zaniami IT (SaaS) dost pnymi w PCO 
 

Rodzaj 
us ugi  

Mo liwo ci wspomagania innowacyjno ci organizacji wirtualnej rozwi zaniami 
informatycznymi (SaaS) dost pnymi w chmurze publicznej 

Sa
aS

 (o
pr

og
ra

m
ow

an
ie

 ja
ko

 u
s

ug
a)

 

Innowacje produktowe 
Oferuje zbiór gotowych aplikacji wspieraj cych ró norodne dzia ania w zakresie 
tworzenia i doskonalenia produktów 
Przyk ady SaaS: Plex Plantune/inSophy s.r.o., ProdPad/CreateSHIFT Ltd.), Sync-
Force/SyncForce, Roadmunk/Roadmunk, Fusion Lifecycle PLM/Autodesk, Plytix 
PIM /Plytix, PDXpert PLM/Active Sensing, FusePLM/FusePLM
Innowacje procesowe 
Oferuje zbiór gotowych aplikacji zarz dzania procesami i doskonalenia dzia a  
Przyk ady SaaS: Sensus BPM Online/Sensus Process Management, Process Direc-
tor/BP Logix, Signavio/Signavio, Pipefy/Pipefy, Pulpstream/Pulpstream, X4 
Suite/SoftProject, Fluid BPM / Koekiebox, SwiftCase/LivePoint
Innowacje organizacyjne 
Oferuje zbiór gotowych aplikacji wspieraj cych kooperacj , transfer wiedzy i komu-
nikacj  
Przyk ady SaaS: Slack/Slack, Sabio/Sabio, ProWorkflow/ProActive Software Ltd, 
Teamwork /Teamwork.com, Confluence/Atlassian, RealtimeBoard/RealtimeBoard, 
Inmagic Presto/Lucidea, I Done This/ IDoneThis, ActiveCollab/ Active Collab LLC, 
Samepage/Samepage, Asana/Asana, Monday.com/Monday.com, AirTable/AirTable, 
LiquidPlanner/LiquidPlanner, Mavenlink/ Mavenlink, 
ProjectManager/ProjectManager.com, Celoxis /Celoxis Technologies Pvt. Ltd, All-
in-one Project Management & Work Collaboration Platform
Innowacje marketingowe 
Oferuje zbiór gotowych aplikacji wspomagaj cych ró ne obszary aktywno ci marke-
tingowej  
Przyk ady SaaS: HubSpot Marketing/HubSpot, MarketPowerPRO/MultiSoft, Sale-
sforce Sales Cloud/ Salesforce.com, ProsperWorks CRM/ ProsperWorks, Zoho 
CRM/ Zoho Corp, Dixa/ Dixa, Maximizer CRM/Maximizer Software, BizDesk 
CRM/Trasko Network 

ród o: opracowanie w asne. 

 
Podsumowanie

 Organizacja wirtualna postrzegana jest jako przysz o ciowa forma wielopodmio-
towej wspó pracy, która elastycznie adoptuje si  do zmienno ci i nieprzewidywalno ci 
otoczenia. Organizacja wirtualna, w a ciwie cz c zasoby wiedzy swych uczestników, 
mo e dostarcza  warto ciowy i innowacyjny produkt/us ug  dla odbiorcy. Skuteczno  
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wspó dzia ania rozproszonych partnerów w ramach OW w znacznej mierze determinuje 
jako  stosowanych rozwi za  IT. 
  Specyficzne w asno ci organizacji wirtualnej kreuj  jej potencja  innowacyjno ci, 
który mo e by  wzmocniony nowoczesnymi, elastycznymi, funkcjonalnymi i atrakcyj-
nymi kosztowo rozwi zaniami IT dost pnymi w publicznej chmurze obliczeniowej. Na 
stale rozszerzaj ce si  mo liwo ci rozwi za  IT oferowanych w publicznej chmurze 
obliczeniowej (takich jak IaaS, PaaS i SaaS), powinny zwróci  uwag  przedsi biorstwa 
i podmioty zainteresowane uczestnictwem w organizacji wirtualnej, w celu tworzenia 
innowacyjnych i warto ciowych produktów/us ug na globalnym, cyfrowym i ukierun-
kowanym na wspó prac  rynku. 
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SUPPORTING INNOVATIVENESS OF A VIRTUAL ORGANIZATION WITH IT 
SOLUTIONS AVAILABLE IN THE PUBLIC CLOUD COMPUTING 

 
 
Keywords: virtual organization, innovation, public cloud 
Summary. Virtual organizations constitute a temporal form of dynamic cooperation of entities, 
undertaken for a specific purpose. A virtual organization possesses specific properties (e.g. open-
ness, partnership, knowledge sharing, flexibility, trust) which determine its potential for innova-
tion. Modern IT technologies (e.g. offered as part of the cloud computing model) may be a factor 
which additionally supports the innovation of a virtual organization. The paper indicates the 
possibilities of supporting the innovation of a virtual organization through IT technologies availa-
ble in the public cloud computing. 
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