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Przemys! 4.0 to relatywnie nowa koncepcja, która towarzyszy nam od 
2013"roku, kiedy to opublikowano w"Niemczech raport ko#cowy prac nad przy-
gotowaniem zalece# z"zakresu inteligentnego przemys!u. Zapowiadano w"nim 
proces transformacji technologicznej i" organizacyjnej przedsi$biorstw, który 
mia! obj%& integracj$ !a#cucha warto'ci, wprowadzanie nowych modeli bizne-
sowych oraz cyfryzacj$ produktów i"us!ug. Implementacja rozwi%za# oferowa-
nych przez Przemys! 4.0 mo(liwa jest dzi$ki wykorzystaniu nowych technologii 
cyfrowych, zasobów danych oraz zapewnieniu komunikacji w" sieci wspó!pra-
cy maszyn, urz%dze# i"ludzi. Przemys! 4.0 sprawia, (e przedsi$biorstwa staj% si$ 
lepszym miejscem pracy, a"pracownicy dzi$ki nowym rozwi%zaniom otrzymuj% 
znacznie wi$ksze i" lepsze wsparcie ni( do tej pory. Przedsi$biorstwa korzystaj% 
ju( z"nowoczesnych technologii, dzi$ki którym praca jest usprawniana, koszty 
prowadzenia biznesu s% mniejsze, a" realizacja projektów odbywa si$ zdecydo-
wanie szybciej. Do takich usprawnie# zaliczy& mo(na: digitalizacj$, cyfryzacj$, 
automatyzacj$, robotyzacj$, która wspierana jest systemami Business Intelligen-
ce, narz$dziami Big Data, Data Mining, Machine Learning, Deep Learning czy 
Arti)cal Intelligence.

Opisane zagadnienia znajduj% swoje miejsce w"przekazanej Pa#stwu mo-
nogra)i prezentuj%cej studenckie spojrzenie na szeroko rozumiany Przemys! 4.0. 
Zebrane prace stanowi% autorskie dociekania badawcze studentów Uniwersytetu 
Ekonomicznego w"Krakowie, Uniwersytetu Jagiello#skiego i"Akademii Wycho-
wania Fizycznego w"Krakowie, prezentuj%c ich kompetencje badawcze. Zawar-
to'& monogra)i jest bogata poznawczo.

Publikacja sk!ada si$ z"dziewi$ciu rozdzia!ów u!o(onych w"dwie zasadni-
cze cz$'ci merytoryczne. Pierwsza z"nich stanowi wprowadzenie w"problematyk$ 
podj$t% w"ca!ej monogra)i i"opisuje wybrane zagadnienia Przemys!u 4.0 w"przed-
si$biorstwach. W t$ cz$'& wpisuj% si$ pogl%dy Jana Gaduli i" Kamili Grzesiak, 
którzy podejmuj% tre'ci robotyzacji przedsi$biorstw. W podobnym nurcie wy-
korzystania narz$dzi cyfrowych wypowiada si$ Agnieszka Niemczyk prezentu-
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j%c zagadnienia infrastruktury chmurowej, a"Wiktoria Wojnarowska pod%(aj%c 
w"kierunku doskonalenia procesów zarz%dczych w"przedsi$biorstwie opisuje me-
tod$ rachunkowo'ci zarz%dczej, która opiera si$ na Lean Management. T$"cz$'& 
wprowadzaj%c% zamykaj% rozwa(ania Klary Szarfenberg, która powi%za!a pan-
demi$ COVID-19 ze zdrowiem psychicznym pracowników wykonuj%cych swoje 
obowi%zki zawodowe w"sposób zdalny.

O ile wy(ej wskazane rozdzia!y maj% charakter uniwersalny, to kolejne 
wpisuj% si$ ju( w"konkretne bran(owe przyk!ady wykorzystania Przemys!u 4.0. 
Aneta Bilnicka wprowadza czytelnika w"dobre praktyki robotyzacji, cyfryzacji 
w"turystyce. Innowacyjne tego rodzaju rozwi%zania, stricte w"biurach podró(y 
zaprezentowa!a Natalia Siwik, a przyk!ad takich nowo'ci, które b$d% pod%(a& 
z"post$pem cyfryzacji niezliczonej ilo'ci procesów, przedstawi!a Marta Hardzei, 
dowodz%c potencja!u rozwoju turystyki kosmicznej. W'ród bran(owego spoj-
rzenia na Przemys! 4.0 znalaz!a si$ równie( publikacja Natalii Nesterak, która 
przedstawi!a problematyk$ wykorzystania automatyzacji w" realizacji procesu 
badawczego z"zastosowaniem technologii eye-trackingowej. Na"uwag$ zas!uguje 
tak(e rozdzia! Miko!aja Zi$bickiego, który podejmuje kwesti$ transportu auto-
nomicznego, czyni%c to przez pryzmat odpowiedzialno'ci prawnej. Monogra-
)$ zamyka rozdzia! Agaty Krz%stek, która zwraca uwag$ na aktualne zjawiska 
i"trendy pod%(aj%ce w"kierunku zrównowa(onego rozwoju, podkre'laj%c korzy-
'ci p!yn%ce z" Przemys!u 4.0 w" kontek'cie szansy dla zapewnienia równowagi 
w"wymiarze gospodarczym, spo!ecznym i"'rodowiskowym.

Redaktorzy monogra)i maj% nadzieje, (e sformu!owane wnioski i"konklu-
zje w" poszczególnych rozdzia!ach pozwol% lepiej rozpozna& ide$ rewolucji 4.0 
w" dzia!alno'ci wspó!czesnych przedsi$biorstw ró(nych bran(. Tre'ci podj$te 
w"publikacji mog% zosta& wykorzystane jako *ród!o do prowadzenia bada# po-
równawczych w"innych bran(ach, w"innych krajach czy w"przysz!ych okresach. 
Adresatami publikacji mog% by& przedstawiciele 'rodowisk naukowych, a" pre-
cyzuj%c nauk spo!ecznych, w"tym nauk o"zarz%dzaniu i" jako'ci, oraz ekonomii 
i")nansów. Tre'& pracy nie tylko mo(e stanowi& *ród!o poszerzania wiedzy dla 
studentów, ale równie( *ród!o inspiracji w"zdobywaniu kompetencji badawczych 
dla kolejnych roczników studentów.

Agata Niemczyk, Janusz Nesterak, Zo!a Gródek-Szostak
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Galopuj%cy rozwój zaawansowanych technologii dotyka w"obecnych cza-
sach, zw!aszcza je'li chodzi o"koncepcj$ Przemys!u 4.0, w"zasadzie ka(dej sfe-
ry gospodarki. Staje si$ motorem nap$dowym dla wielu przedsi$biorstw, które 
potra)% skorzysta& z"wielu nowoczesnych rozwi%za# technologicznych. Niestety 
stanowi równie( zagro(enie zw!aszcza dla tych podmiotów, które nie s% w"stanie 
dostosowywa& si$ do zmieniaj%cych si$ trendów na rynku. Jednym z"rozwi%za# /
narz$dzi Przemys!u 4.0 jest w!a'nie robotyzacja procesów. W"artykule przybli-
(one zostanie ogólne poj$cie i"zamys! koncepcji Przemys!u 4.0, przedstawione 
zostan% szanse i"zagro(enia jakie stawia przed przedsi$biorstwami robotyzacja 
procesów. W"ko#cowej cz$'ci zaprezentowane zostan% wyniki bada# ukazuj%ce 
sk!onno'& polskich przedsi$biorstw do wdra(ania robotyzacji."

���.RQFHSFMD�SU]HP\VïX����

Poj$cie przemys!u 4.0 uto(samiane jest z"czwartym, obecnie zachodz%cym, 
etapem rewolucji przemys!owej (Czupryna-Nowak, 2020). Przemys! 4.0 znacz%co 
ró(ni si$ od poprzedzaj%cych go etapów rewolucji przemys!owej. Ma on przede 
wszystkim wymiar technologiczny. Rewolucja przemys!owa zapocz%tkowana zo-
sta!a prze!omowymi odkryciami w"historii ludzko'ci, zwi%zanymi z"wykorzy-
staniem energii wody, mechanizacj% pary, czy wynalezieniem silnika. Na prze-
strzeni dekad i"zachodz%cych przemian spo!eczno-gospodarczych, dokonywano 
kolejnych prze!omowych odkry&, których wynikiem jest obecnie zachodz%ca 
czwarta rewolucja przemys!owa, oparta na robotyzacji produkcji, Internecie oraz 
sztucznej inteligencji (Bondyra et al., 2019).
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Na rys. 1.1 przedstawiono ewolucj$ rewolucji przemys!owej. Przemys! 4.0 
bazuje na osi%gni$ciach trzeciej rewolucji przemys!owej, któr% znacznie udosko-
nala i"rozwija.

5\V�������(WDS\�UHZROXFML�SU]HP\VïRZHM
½UöGïR��RSUDFRZDQLH�ZïDVQH�

Termin przemys! 4.0 po raz pierwszy zosta! u(yty podczas mi$dzynarodo-
wych targów Hannover Messe w"2011 r. Koncepcja ta obejmuje z!o(ony proces 
transformacji technologicznej i" organizacyjnej przedsi$biorstw (przemyslprzy-
szlosci.gov.pl). Ze wzgl$du na mnogo'& rozwi%za# de)nicj$ przemys!u 4.0 nale(y 
rozwa(a& indywidualnie w"odniesieniu do ka(dego przedsi$biorstwa."

Czwarta rewolucja przemys!owa nadaje automatyzacji nowe oblicze. Ja-
nikowski (2018) t!umaczy to zjawisko jako integracj$ systemów oraz integracj$ 
ludzi ze zautomatyzowanymi, sterowanymi cyfrowo maszynami, które wykorzy-
stuj% do swojego dzia!ania Internet. Integracja ta jest mo(liwa dzi$ki stworzeniu 
sieci, która !%czy 'wiat rzeczywisty ze 'wiatem wirtualnym. Ludzie, maszyny, 
systemy, procesy i"us!ugi po!%czone ze sob% w"cyber)zycznym 'rodowisku two-
rz% tak zwany cyfrowy ekosystem biznesowy (Wolniak, 2020). Celem stosowania 
innowacyjnych technologii jest zwi$kszenie mo(liwo'ci i"potencja!u wspó!cze-
snych przedsi$biorstw, które d%(% do zaspokojenia ci%gle rosn%cych potrzeb kon-
sumentów.

Koncepcja Przemys!u 4.0 wykorzystuje liczne rozwi%zania technologicz-
ne, do których zalicza si$ (automatykaonline.pl; techtarget.com; przemysl-40.pl; 
Wolniak, 2020):

 � Big data – dzi$ki gromadzeniu i"analizie du(ej ilo'ci danych daje mo(li-
wo'& przewidywania zachowa# systemu w"przysz!o'ci oraz wspiera proce-
sy decyzyjne;
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 � autonomiczne roboty – s% powszechnie stosowane do wykonywania skom-
plikowanych czynno'ci, pomimo to ci%gle podlegaj% doskonaleniu w"kie-
runku autonomiczno'ci, aby stworzy& mo(liwo'& wykorzystania ich jako 
wsparcia dla standardowych pracowników;

 � symulacje – tworzenie trójwymiarowych symulacji produktów i"materia-
!ów ma na celu testowanie i" optymizacj$ ustawie# maszyny. Symulacje 
znacznie skracaj% czas trwania procesu;

 � integracje systemów – integracja i" wymiana danych wewn%trz przedsi$-
biorstwa, z"dostawcami, klientami oraz innymi jednostkami. +cis!e powi%-
zanie uczestników procesu u!atwia i"skraca czas wymiany danych o"pro-
duktach i"produkcji;

 � Industrial Internet of "ings – to sposób udost$pniania danych w" czasie 
rzeczywistym, usprawniaj%cy procesy produkcyjne i"przemys!owe. Nast$-
puje bezpo'rednia wymiana danych pomi$dzy maszynami, dzi$ki czemu 
system mo(e samodzielnie pobiera& i" analizowa& dane oraz nadzorowa& 
parametry,

 � cyberbezpiecze#stwo – gwarancja bezpiecze#stwa przemys!u 4.0 wi%(e si$ 
z"rozwojem i"wdra(aniem w"przedsi$biorstwach rozwi%za# zapewniaj%cych 
cyberbezpiecze#stwo, czwarta rewolucja przemys!owa daje wiele mo(liwo-
'ci, ale masowa digitalizacja wi%(e si$ te( z"zagro(eniami, np. dotycz%cymi 
bezpiecze#stwa danych;

 � chmury obliczeniowe – przechowywanie danych za pomoc% udost$pniania 
w" chmurze, wszelkie systemy monitoruj%ce i" kontroluj%ce procesy mog% 
bazowa& na chmurze;

 � wytwarzanie przyrostowe – produkcja ma!ych partii produktów, spe!nia-
j%cych szczególne wymagania konsumentów, która odbywa si$ z"u(yciem 
addytywnych metod wytwarzania – drukarek 3D;

 � rozszerzon% rzeczywisto'& – po!%czenie systemów wizyjnych, przetwarza-
nia obrazu, wymiany danych z"systemami IT oraz wy'wietlania z!o(onych 
informacji umo(liwia dostarczanie pracownikom informacji w"czasie rze-
czywistym i" usprawnianie procesów zachodz%cych w" przedsi$biorstwie.
Korzy'ci p!yn%ce z"wdro(enia koncepcji Przemys!u 4.0 zwi%zane s% z"cyfro-

w% transformacj% i"automatyzacj% procesów. Zastosowanie wy(ej wymienionych 
rozwi%za# Przemys!u 4.0 pozytywnie wp!ywa na wydajno'& procesów i" lepsz% 
jako'& produktów, popraw$ przep!ywu informacji pomi$dzy pracownikami oraz 
wynikaj%cy z"tego wzrost jako'ci procesów. Stosowanie innowacyjnych techno-
logii umo(liwia szybkie dostosowanie produkcji do zmieniaj%cych si$ warunków, 
dostarczanie informacji w"czasie rzeczywistym oraz optymalizacj$ planowania 
biznesowego. Wszystkie wymienione zalety Przemys!u 4.0 wp!ywaj% na opty-
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malizacj$ kosztów, wzrost przychodów ze sprzeda(y i"wyniki przedsi$biorstwa 
(Czupryna-Nowak, 2020).

���5RERW\]DFMD�MDNR�QDU]ÚG]LH�SU]HP\VïX����

Przemys! 4.0 jako idea przybiera obecnie konkretn% posta& w"wymiarach: 
technicznym, informatycznym czy ekonomicznym. Jej rezultatem b$dzie ci%g!y 
rozwój przedsi$biorstw i"implementacja coraz to nowszych rozwi%za# w"zakresie 
produkcji, 'wiadczenia us!ug czy zarz%dzania jednostk%. Rezultatem wi$c prze-
mys!u 4.0 powinno by& powstanie organizacji inteligentnej, to znaczy nie tylko 
dzia!aj%cej w"sposób automatyczny, ale przede wszystkim elastycznej, zdolnej do 
samooptymalizacji."

Czwarta rewolucja poprzez narz$dzia takie jak robotyzacja w" ogromny 
sposób zwi$ksza produktywno'& i"efektywno'& przedsi$biorstw, a"co za tym idzie 
czyni je na rynku bardziej konkurencyjnymi, co w" warunkach obecnie zmie-
niaj%cego si$ gospodarczego 'wiata stanowi istotny czynnik przy wprowadzaniu 
rozwi%za# z"zakresu robotyzacji czy te( automatyzacji (Kiepas, 2017).

Robotyzacja to wprowadzenie do procesu technologicznego lub produk-
cyjnego robotów, manipulatorów i" urz%dze# towarzysz%cych w" celu wykony-
wania operacji sk!adowych procesu przy ograniczonym lub ca!kowitym braku 
udzia!u cz!owieka. Stanowi ona poj$cie w$(sze ni( automatyzacja, jednak jest 
z"ni% integralnie zwi%zana. Wspó!czesne technologie automatyzacji i"robotyzacji 
sprawdzaj% si$ najlepiej w"takich procesach, które oparte s% na jasno okre'lonych 
regu!ach, a"co za tym idzie s% wysoce powtarzalne. Wprowadzone do procesu 
roboty wykonuj% swoje zadania przy pomocy deterministycznych algorytmów, 
instrukcji czy regu!, które przez ca!y czas kontroluj% ich zachowania. Roboty 
s% stosunkowo !atwe w"u(yciu, skalowalne i"proste do uruchomienia. S% bardzo 
atrakcyjne w'ród przedsi$biorstw, ze wzgl$du na mo(liwo'& obni(enia kosztów 
operacyjnych, zw!aszcza w" ramach powtarzalnych opartych na procesach. Za 
wykorzystywaniem narz$dzia jakim jest robotyzacja przemawia szereg korzy'ci, 
do których zaliczamy:

 � zwi$kszenie wydajno'ci lub / i wielko'ci produkcji,
 � zwolnienie ludzi z"ci$(kiej i"monotonnej pracy )zycznej,
 � poprawienie jako'ci produktów,
 � zmniejszenie kosztów zatrudnienia,
 � wyrównanie jako'ci produktów,
 � minimalizacja nieprawid!owo'ci w"produkcji."

Proces robotyzacji b$dzie mie& kluczowe znaczenie dla przebiegu procesu 
pracy, z"którego krok po kroku eliminowany b$dzie cz!owiek, b$d%cy obecnie 
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g!ównym czynnikiem wytwarzaj%cym. W"ostatnich latach zarówno automatyza-
cja, jak i"robotyzacja wkraczaj% w"coraz to nowe dziedziny naszego (ycia i"staj% si$ 
do'& powszechnym zjawiskiem w"wielu )rmach. Potwierdzeniem tego trendu s% 
dane Mi$dzynarodowej Federacji Robotyki, zgodnie z"którymi w"2017"r. sprzeda-
no ponad 381 tysi$cy robotów, jest to zatem wzrost o"ponad 30% w"porównaniu 
z"2016"r. Wszelkie tworzone prognozy i"szacunki wskazuj% na kolejne wzrosty 
wolumenu sprzeda(y. Najwa(niejszym rynkiem zbytu dla producentów robotów 
jest Azja, gdzie w"2017 r. tra)!o blisko 69% produkcji (Raport: Wp!yw robotyzacji 
na konkurencyjno'& polskich przedsi$biorstw, 2019).

Robotyzacja procesów jako zjawisko coraz bardziej powszechne na 'wiecie, 
ze wzgl$du na warto'& dodan%, jak% stanowi dla organizacji, jest swego rodzaju 
skokiem technologicznym i"jako'ciowym. Pozwala na usprawnienie powtarzal-
nych czynno'ci i"wykonywanie ich w"zdecydowanie szybszym tempie, co naj-
wa(niejsze eliminuje te( b!%d ludzki. Niestety kreuje to te( pewien problem coraz 
cz$'ciej wspominany przez wielu specjalistów z"bran(y. Mowa tutaj o"bezrobociu 
technologicznym. W"ostatnich latach wiele instytucji badawczych przeprowadza 
badania i"tworzy coraz d!u(sze listy zawodów, które odczuj% realne zagro(enie ze 
strony post$pu w"zakresie robotyzacji i"automatyzacji. Zaliczy& do nich mo(na 
(Gajewski, Paprocki, Pieriegud, 2016):

 � pracowników call center,
 � osoby od wprowadzania danych,
 � pracowników biur rachunkowych,
 � pracowników linii monta(owych,
 � pracowników sortowni.

Robotyzacja polskiego przemys!u przebiega w"zdecydowanie wolniejszym 
tempie ni( przeci$tnie wyst$puj%ce w" Europie. W" warunkach dynamicznego 
wzrostu popytu na roboty w" gospodarce 'wiatowej i" europejskiej, robotyzacja 
polskiego przemys!u staje si$ czym' koniecznym, jest to zgodne z"ocen% Instytu-
tu Bada# nad Gospodark% Rynkow%.

Robotyzacja to czynnik silnie przyczyniaj%cy si$ do poprawy konkurencyj-
no'ci przedsi$biorstw, nie tylko w"granicach naszego kraju, ale tak(e w"skali go-
spodarki globalnej. Przyczynia si$ do kreowania wizerunku polskiego przemys!u 
jako nowoczesnego. Niestety tempo robotyzacji w"Polsce jest obecnie niezado-
walaj%ce, brak jego przy'pieszenia spowoduje w"przysz!o'ci pogorszenie si$ kon-
kurencyjno'ci polskich przedsi$biorstw na rynkach mi$dzynarodowych. Powo-
dem ci%gle niskiego stanu robotyzacji w"Polsce jest istniej%ca luka informacyjna 
dotycz%ca mo(liwo'ci zastosowania robotyzacji w"przedsi$biorstwach, a"przede 
wszystkim korzy'ci z"tego p!yn%cych (Gajewski, Paprocki, Pieriegud, 2016).
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Dynamicznie post$puj%cy rozwój technologiczny przyniesie wiele szans 
i"wspomnianych ju( wcze'niej zagro(e#, zarówno dla Polski, jak i"innych krajów 
wyra(aj%cych ch$& w"pe!ni przyst%pienia do koncepcji Przemys!u 4.0. Robotyza-
cja i"automatyzacja sprawi%, (e kraje, które s% najbardziej rozwini$te technolo-
gicznie stan% si$ atrakcyjne dla zagranicznych producentów i"inwestorów, za' te 
biedniejsze o"zdecydowanie ni(szym stopniu rozwoju technologicznego stan% si$ 
jeszcze bardziej biedne. Pog!$bi% si$ zatem ró(nice gospodarcze, jak i"spo!eczne 
pomi$dzy krajami (Koz!owski, Zygmuntowski, 2017).

���6NïRQQRĂÊ�SU]HGVLÚELRUVWZ�Zb3ROVFH�GR�ZGUDĝDQLD�URERW\]DFML

Na u(ytek artyku!u przeprowadzono badanie, którego celem by!o ustalenie 
sk!onno'ci przedsi$biorstw w"Polsce do wdra(ania robotyzacji. Badanie zosta!o 
przeprowadzone w'ród przedsi$biorstw ró(nych bran( w"Polsce, w"okresie kwie-
cie# 2022 r. – maj 2022 r. W"badaniu wzi$!o udzia! 150 przedsi$biorstw ró(no-
rodnych pod wzgl$dem wielko'ci i"bran(y.

W"tabeli 1.1 przedstawiono liczb$ przedsi$biorstw bior%cych udzia! w"bada-
niu wed!ug ich wielko'ci. 22% badanych przedsi$biorstw to mikroprzedsi$bior-
stwa. Ma!e przedsi$biorstwa stanowi% 16,67% badanych, 'rednie przedsi$bior-
stwa – 23,33%, a"du(e – 38% wszystkich badanych podmiotów gospodarczych.

7DEHOD������/LF]ED�SU]HGVLÚELRUVWZ�ELRUÈF\FK�XG]LDï�ZbEDGDQLX�ZHGïXJ�LFK�ZLHONRĂFL

:LHONRĂÊ�SU]HGVLÚELRUVWZD /LF]ED�SU]HGVLÚELRUVWZ 6WUXNWXUD����

PLNUR 33 22,00

PDïH 25 16,67

ĂUHGQLH 35 23,33

GXĝH 57 38,00

6XPD 150 100,00
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Tabela 1.2 przedstawia liczb$ przedsi$biorstw bior%cych udzia! w"badaniu 
wed!ug bran(y. Najliczniejsz% grup$ stanowi!y przedsi$biorstwa z"bran(y infor-
matycznej, by!o ich 33,33%.

Badanie ankietowe mia!o na celu ustalenie poziomu automatyzacji proce-
sów biznesowych w"przedsi$biorstwach. Na pytanie, czy w"przeci%gu ostatniego 
roku w"przedsi$biorstwie wprowadzona zosta!a automatyzacja procesów bizne-
sowych, odpowiedzi twierdz%cej udzieli!o 100% respondentów. Wynik ten jest 
bardzo zadowalaj%cy, poniewa( poziom wprowadzania robotyzacji w" polskich 
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przedsi$biorstwach znajdowa! si$ do tej pory na niskim poziomie. Wed!ug rapor-
tu Industry 4.0 Readiness Index z"2016 r., dotycz%cego gotowo'ci poszczególnych 
pa#stw do wdra(ania innowacyjnych technologicznie rozwi%za# Przemys!u 4.0, 
Polska zosta!a zaklasy)kowana jako gospodarka odporna na transformacj$ prze-
mys!ow% (Grzyb, 2019). W"obecnych czasach w"warunkach dynamicznie zacho-
dz%cych zmian, robotyzacja w"polskich przedsi$biorstwach jest konieczna, aby 
sprosta& wymaganiom stawianym przez rynek.

Drugie pytanie mia!o ustali& z" ilu rozwi%za# wchodz%cych w"sk!ad RPA 
badane przedsi$biorstwa skorzysta!y w"okresie ostatniego roku.

Najliczniejsz% grup$ stanowi% przedsi$biorstwa, które w" przeci%gu ostat-
niego roku skorzysta!y z" 1–10 rozwi%za# wchodz%cych w" sk!ad RPA. 30% re-
spondentów skorzysta!o z"10–20 zrobotyzowanych rozwi%za#, 17% z"30–40, a"8% 
zastosowa!o powy(ej 40 takich rozwi%za# (rys. 1.2). Otrzymane wyniki wskazuj% 
na fakt, i( polskie przedsi$biorstwa korzystaj% z"robotyzacji w"niewielkim stop-
niu. Ze wzgl$du na liczne bariery stoj%ce przed polskimi przedsi$biorcami, takie 
jak brak 'rodków na inwestycje czy brak odpowiednio wykwali)kowanej ka-
dry, wdra(anie rozwi%za# wchodz%cych w"sk!ad RPA jest znacznie utrudnione. 
W"badaniu wzi$!y udzia! przedsi$biorstwa reprezentuj%ce ró(ne bran(e, dlatego 
za zadowalaj%cy mo(na uzna& fakt korzystania z"robotyzacji, nawet w"niewiel-
kim stopniu, nie tylko przez jednostki z"bran(y IT, ale tak(e przez przedstawicieli 
pozosta!ych bran(.

Na podstawie kolejnego pytania ustalono, czy wprowadzone rozwi%zania 
zwi$kszy!y efektywno'& pracy w"przedsi$biorstwie. A( 95% respondentów udzie-
li!o twierdz%cej odpowiedzi, a"5% pozosta!ych badanych uwa(a, (e wprowadzone 
rozwi%zania z"zakresu RPA nie zwi$kszy!y efektywno'ci pracy w"przedsi$bior-
stwie. Korzystanie z"nowoczesnych technologii Przemys!u 4.0 u!atwia przep!yw 
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)LQDQVH 10 6,67

,QIRUPDW\ND 50 33,33

0DUNHWLQJ 15 10,00

2EVïXJD�NOLHQWD 8 5,33

3URGXNFMD 43 28,67

6SU]HGDĝ 14 9,33

%XGRZQLFWZR 10 6,67

6XPD 150 100,00
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informacji, usprawnia produkcj$, wp!ywa na lepsze planowanie i"optymalizacj$ 
kosztów. W"wi$kszo'ci badanych przedsi$biorstw respondenci dostrzegli wzrost 
efektywno'ci pracy w"konsekwencji zastosowania robotyzacji. Rozwi%zania z"ob-
szaru RPA powinny zosta& indywidualnie dopasowane do przedsi$biorstwa i"od-
powiednio wdro(one. Przyczyn% braku poprawy efektywno'ci pracy mo(e by& 
nieprawid!owe dopasowanie zautomatyzowanych rozwi%za# do przedsi$bior-
stwa lub zbyt szybka ocena – efekty wdro(enia niektórych rozwi%za# mog% sta& 
si$ zauwa(alne dopiero w"przysz!o'ci.
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Celem badania by!o równie( ustalenie ilo'ci wprowadzonych zrobotyzo-
wanych rozwi%za# w"przedsi$biorstwach w"przeci%gu ostatniego roku (rys."1.3).

Wi$kszo'& badanych przedsi$biorstw w"przeci%gu ostatniego roku wprowa-
dzi!o 1–10 nowych, zrobotyzowanych rozwi%za#, 38 przedsi$biorstw wprowadzi-
!o 10–20 takich rozwi%za#, 12 przedsi$biorstw wprowadzi!o 30–40 zrobotyzowa-
nych rozwi%za#, 3 przedsi$biorstwa wprowadzi!y powy(ej 40 zrobotyzowanych 
rozwi%za#, a"2 przedsi$biorstwa w"ogóle nie wprowadzi!y nowych, zrobotyzowa-
nych rozwi%za#. Powy(sze wyniki wskazuj% na fakt, (e polskie przedsi$biorstwa 
si$ rozwijaj%, dokonuj% zmian organizacyjnych i" ulepszaj% swoje procesy, aby 
w"konsekwencji osi%gn%& maksymalne korzy'ci.

Zaprezentowane wyniki badania ankietowego udowadniaj%, (e polskie 
przedsi$biorstwa dopiero rozpoczynaj% wdra(anie rozwi%za# wchodz%cych 
w"sk!ad RPA. Polska zdecydowanie nie jest liderem w"Europie w"poziomie au-
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tomatyzacji przedsi$biorstw, ale pomimo wielu barier, rozwi%zania te staj% si$ 
coraz popularniejsze.

���=DNRñF]HQLH

W"ramach koncepcji Przemys!u 4.0 przedsi$biorstwa próbuj% nieustannie 
wykorzystywa& dost$pne narz$dzia do osi%gni$cia przewagi konkurencyjnej na 
rynku. Mog% to uzyska& m.in. dzi$ki wprowadzaniu procesów robotyzacji, co 
zosta!o zaprezentowane w"niniejszym artykule. Na podstawie przeprowadzone-
go badania ankietowego mo(na zauwa(y& pewne prawid!owo'ci wyst$puj%ce na 
polskim rynku w"ramach wprowadzania zrobotyzowanych rozwi%za#. W"struk-
turze bran(owej dominuj% przedsi$biorstwa ze sfery informatyki i" produkcji, 
!%cznie stanowi% 62% ankietowanych podmiotów. Analizuj%c wyniki ankiety 
okaza!o si$, (e wprowadzanych rozwi%za# nie by!o wiele. W"badanych przed-
si$biorstwach najcz$'ciej wprowadzano 1–10 lub 10–20 zautomatyzowanych 
rozwi%za#. Wyniki te s% zgodne z" opiniami ekspertów, którzy podkre'laj%, (e 
w"Polsce wci%( nie jest to wystarczaj%co powszechne zjawisko. Buduj%ca jest sta-
tystyka efektywno'ci wprowadzonych rozwi%za#, gdy( a( 95% ankietowanych 
stwierdzi!o wzrost efektywno'ci pracy w"przedsi$biorstwach. Wnioskiem p!yn%-
cym z"artyku!u jest fakt, i( polskie przedsi$biorstwa próbuj% wdra(a& zrobotyzo-
wane rozwi%zania, jednak jest ich stosunkowo niewiele. Zauwa(alne jest równie( 
wprowadzanie nowoczesnych rozwi%za# w"szczególno'ci, w"takich bran(ach jak: 
informatyczna i"produkcyjna, ze wzgl$du na fakt specy)ki tych bran( i"wyst$po-
wania du(ej ilo'ci czynno'ci powtarzalnych.
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Proces transformacji cyfrowej to wyzwanie, przed którym obecnie sta-
je wiele przedsi$biorstw. Wymaga on kompleksowej zmiany, obejmuj%cej ca!% 
struktur$ organizacyjn%, ale tak(e jej kultur$. Warto zauwa(y&, (e transforma-
cja cyfrowa, która jest nieod!%cznym elementem „czwartej rewolucji przemys!o-
wej” (Przemys! 4.0) niejako wymusza na organizacjach implementacj$ nowych 
rozwi%za#, które maj% za zadanie usprawnia& dzia!anie procesów biznesowych. 
Jednym z"nich s% rozwi%zania chmurowe, które wpisuj% si$ w"t$ koncepcj$. Po-
zwalaj% one na popraw$ komunikacji w"ramach organizacji, podniesienie pozio-
mu jej efektywno'ci, a"tak(e popraw$ dost$pno'ci do zasobów organizacyjnych. 
Transformacja cyfrowa poza ogromnym post$pem technologicznym spowodo-
wa!a tak(e powstanie ryzyka ró(nego rodzaju narusze# w" sferze cyfrowej, ta-
kich jak np. kradzie(e danych. Doprowadzi!o to do wzrostu znaczenia cyber- 
bezpiecze#stwa w" wielu sferach (ycia, a" zw!aszcza w" przedsi$biorstwach, które 
w"sferze wirtualnej przechowuj% ogromn% ilo'& zasobów b$d%cych rdzeniem dzia-
!ania organizacji. Obecnie coraz wi$cej podmiotów prowadz%cych dzia!alno'& 
gospodarcz% decyduje si$ na cloud computing. Wed!ug danych opublikowanych 
w"raporcie Chmura i(Cyberbezpiecze*stwo w(Polsce 2021 (2021, s. 44) w"Unii Eu-
ropejskiej ju( co trzecia )rma deklaruje, (e korzysta z"p!atnych us!ug w"chmurze.

Celem pracy jest zaprezentowanie wyników przeprowadzonej analizy 
ró(norodnych aspektów wdra(ania chmur obliczeniowych do przedsi$biorstw, 
a" tak(e omówienie kwestii cyberbezpiecze#stwa nierozerwalnie zwi%zanego 
z" podj$tym tematem. W opracowaniu wykorzystano analiz$ literatury przed-
miotu oraz wyniki bada# wtórnych (raporty badawcze), a"tak(e wyniki bada# 
pierwotnych (badania ankietowe).
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Infrastruktura chmurowa to termin obejmuj%cy komponenty systemu IT zbu-
dowanego przez przedsi$biorstwo celem przeniesienia zasobów IT do chmury. Obej-
muje ona przede wszystkim serwery, pojemno'& pami$ci masowej, obiekty sieciowe, 
moc obliczeniow%, a"tak(e bazy danych (Czym jest infrastruktura chmurowa?, 2022). 
Obiekty te, s% dostarczane przedsi$biorstwu przez podmioty zewn$trzne w"formie 
us!ugi (model IaaS). Nieco szerszym poj$ciem, które obejmuje tak(e inne rodza-
je modeli dostarczania us!ugi, jest cloud computing. To"przetwarzanie w"chmurze, 
które „mo(na zde)niowa& jako model umo(liwiaj%cy wygodny, na (%danie, dost$p 
poprzez sie& do zbioru dzielonych, mo(liwych do skon)gurowania zasobów obli-
czeniowych (np. serwerów, pami$ci, aplikacji i"us!ug), które mog% zosta& szybko do-
starczone i"udost$pnione u(ytkownikom przy minimalnym nak!adzie zarz%dczym 
lub interakcji ze strony dostawcy tych us!ug” (Lula et"al., 2012, s. 234). Ta nowo-
czesna technologia IT opiera si$ na dostarczaniu )rmom narz$dzi i"instrumentów 
niezb$dnych do zarz%dzania zasobami organizacji przy wykorzystaniu technologii 
 informacyjno-komunikacyjnych. Dzi$ki takiemu rozwi%zaniu )rma mo(e czerpa& 
szereg korzy'ci, w'ród których wymienia si$ (Bajdor, Dziembek, 2018, s. 32–33):

 � redukcj$ kosztów, na któr% sk!adaj% si$:
t� unikni$cie inwestycji w"infrastruktur$ serwerow%,
t� obni(enie kosztów zwi%zanych z" zatrudnieniem specjalistów z" dziedzi-

ny"IT,
t� brak nak!adów na utrzymanie i" rozwój infrastruktury informatycznej 

w"przedsi$biorstwie,
 � dost$p do wielu ró(norodnych rozwi%za# oraz mo(liwo'& ich personalizacji,
 � unikni$cie odpowiedzialno'ci za funkcjonowanie, t$ ponosi dostawca,
 � dost$p do zasobów organizacyjnych, bez wzgl$du na miejsce, w" którym 

znajduje si$ u(ytkownik, co usprawnia komunikacj$, a"tak(e zwi$ksza wy-
dajno'& oraz efektywno'& procesów organizacyjnych,

 � mo(liwo'& przewidywania ponoszonych kosztów,
 � bezpiecze#stwo danych dzi$ki stosowaniu ró(norodnych metod zabezpiecze#.

Cloud computing jest rozwi%zaniem z!o(onym, które poza ogromn% ilo'ci% 
korzy'ci, ma tak(e liczne wady, w'ród których wskazuje si$ na: bezpiecze#stwo 
danych (kwestie poufno'ci danych, miejsce ich przechowywania), bariery praw-
ne (stosowanie niekorzystnych klauzul w"umowach przez dostawców, ró(norod-
ne przepisy na gruncie mi$dzynarodowym), kwestie techniczne (awarie, proble-
my w"personalizacji) oraz bariery psychologiczne (brak wiedzy dotycz%cej cloud 
computingu, niech$& do wprowadzania zmian w"organizacji czy brak zaufania 
do dostawców) (Bajdor, Dziembek, 2018, s. 33–34).
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Z uwagi na du(e zró(nicowanie odbiorców przetwarzania w" chmurze, 
na rynku dost$pnych jest wiele ró(nych modeli i"typów rozwi%za#. Pozwala to 
na maksymalne dopasowanie wariantu us!ugi do potrzeb organizacji. Podzia! 
chmur opiera si$ na dwóch kryteriach. Pierwszym z"nich jest model dostarczania 
us!ug i"bazuj%c na nim wyró(nia si$: model SaaS, IaaS oraz PaaS (zob. tabela 2.1).

7DEHOD������3RG]LDï�FKPXU�]H�Z]JOÚGX�QD�PRGHO�GRVWDUF]DQLD�XVïXJ

0RGHOH &KDUDNWHU\VW\ND

0RGHO�,DD6��
(DQJ��,QIUDVWUXFWXUH�
DVb6HUYLFH)

ľ� 'RVWDZFD�VWZDU]D�PRĝOLZRĂÊ�Xĝ\WNRZDQLD�NRPSRQHQWöZ�LQIUDVWUXNWXU\�VSU]ÚWRZHM�
RUD]�QLH]EÚGQH�RSURJUDPRZDQLH�

ľ� 2EHMPXMH�XVïXJL�WDNLH�MDN��XGRVWÚSQLDQLH�PRF\�REOLF]HQLRZHM���
DbWDNĝH�SU]HVWU]HQL�G\VNRZHM��GLVDVWHU�UHFRYHU\�GDWD�FHQWHUD�RUD]�EXVLQHVV�FRQWLQXLW\b��
FR�XPRĝOLZLD�Xĝ\WNRZQLNRZL�NRU]\VWDQLH�]bLQVWUXPHQWöZ�VïXĝÈF\FK�JURPDG]HQLX��
SU]HWZDU]DQLX�RUD]�XGRVWÚSQLDQLX�GDQ\FK�

ľ� 2GELRUFD�NRñFRZ\�Z\QDMPXMH�]ZLUWXDOL]RZDQ\�VHUZHU�LbSRQRVL�RSïDWÚ�DERQDPHQWRZÈ�
ľ� .RV]W�X]DOHĝQLRQ\�MHVW�RG�RIHURZDQHJR�PLHMVFD�QD�G\VNX�RUD]�]Xĝ\ZDQHM�PRF\�

0RGHO�3DD6��
�DQJ��3ODWIRUP�DV�6HUYLFH�

ľ� 0RGHO��NWöUHJR�Xĝ\WNRZQLNDPL�VÈ�]D]Z\F]DM�SURJUDPLĂFL�
ľ� .OLHQWRZL�NRñFRZHPX�XGRVWÚSQLDQH�MHVW�ĂURGRZLVNR�VïXĝÈFH�GR�EXGRZDQLD�LbUR]ZLMD-
QLD�DSOLNDFML�

ľ� 8ĝ\WNRZQLN�]DMPXMH�VLÚ�XWU]\PDQLHP�DSOLNDFML��DOH�WDNĝH�MHM�UR]ZRMHP�

0RGHO�6DD6��
�DQJ��6RIWZDUH�DV�6HUYLFH�

ľ� =DSHZQLD�]GDOQ\�GRVWÚS�GR�DSOLNDFML�SRSU]H]�SU]HJOÈGDUNÚ�LQWHUQHWRZÈ�
ľ� 'DQH�XWU]\P\ZDQH�VÈ�QD�VHUZHUDFK�EÚGÈF\FK�ZïDVQRĂFLÈ�GRVWDZF\�EÈGě�SURGXFHQWD�
ľ� -HVW�WR�ĂURGRZLVNR�ZVSöïG]LHORQH�LbNRQWUROÚ�RUD]�RGSRZLHG]LDOQRĂÊ�]D�MHJR�IXQNFMRQR-
ZDQLH�SU]HMPXMH�GRVWDZFD�

ľ� .RU]\VWDQLH�]bFKPXU\�RGE\ZD�VLÚ�QD�]DVDG]LH�XVïXJL�Z\QDMPX�ZbPRGHOX�DERQDPHQ-
WRZ\P�

D� Disaster recovery data center�ļ�]DSDVRZD�LQIUDVWUXNWXUD�,7��RGGDORQD�JHRJUDILF]QLH�L�Z\NRU]\VW\ZDQD�QD�Z\SDGHN�DZDULL��
0RĝH�RGZ]RURZ\ZDÊ�ĂURGRZLVNR�Z������OXE�MHG\QLH�F]ÚĂFLRZR�Z�RNRïR������'LVDVWHU�5HFRYHU\�&FHQWHU��'5&���������
b� Business continuity�ļ�G]LDïDQLD�� MDNLH�Z�SU]\SDGNX�DZDULL� �QS�� F\EHUDWDNX��SR]ZDODMÈ�QD� ]PLQLPDOL]RZDQLH� VWUDW�RUD]�
RNUHĂOHQLH�NOXF]RZ\FK�GOD�GDQHM�RUJDQL]DFML�SURFHVöZ��3ODQ�&LÈJïRĂFL�']LDïDQLD��������

½UöGïR��RSUDFRZDQLH�QD�SRGVWDZLH���%DMGRU��']LHPEHN��������V������&KPXUD�LbF\EHUEH]SLHF]HñVWZR��������

Drugi podzia! chmur wysokoobliczeniowych opiera si$ na kryterium mo-
delu wdro(enia us!ugi. Zgodnie z"nim wyró(nia si$: chmur$ prywatn%, publicz-
n%, partnersk% oraz hybrydow%. Ich specy)k$ prezentuje tabela 2.2.

7DEHOD������3RG]LDï�FKPXU�Z\VRNRREOLF]HQLRZ\FK�]H�Z]JOÚGX�QD�PRGHO�ZGURĝHQLRZ\�XVïXJL

5RG]DMH�FKPXU 6SHF\ILNDFMD

&KPXUD�SU\ZDWQD
�DQJ��3ULYDWH�&ORXG�

ľ� 7ZRU]RQD�QD�SRWU]HE\�LbZ\ïÈF]QRĂÊ�NRQNUHWQHM�RUJDQL]DFML�
ľ� 2SLHUD�VLÚ�QD�Z\NRU]\VWDQLX�ZïDVQ\FK�]DVREöZ�,7��FR�ZLÈĝH�VLÚ�]bZLÚNV]\PL�QDNïD-
GDPL�ILQDQVRZ\PL�QD�QLH]EÚGQ\�VSU]ÚW�RUD]�VSHFMDOLVWöZ�

ľ� &KPXUD�SU\ZDWQD�WR�UR]ZLÈ]DQLH��NWöUH�]bXZDJL�QD�]QDF]QH�NRV]W\�RUD]�]DDQJDĝRZD-
QLH�]DVREöZ��GHG\NRZDQH�MHVW�JïöZQLH�GOD�GXĝ\FK�SU]HGVLÚELRUVWZ�

ľ� :\UöĝQLD�VLÚ�WDNĝH�FKPXUÚ�SU\ZDWQÈ�KRVWRZDQÈ��MHVW�WR�UR]ZLÈ]DQLH�SU]H]QDF]RQH�
GOD�QLHFR�PQLHMV]\FK�SRGPLRWöZ��DbXVïXJL�SU]HWZDU]DQLD�GDQ\FK�ZbFKPXU]H�RGE\ZDMÈ�
VLÚ�QD�]DVDG]LH�RXWVRXUFLQJX�ļ�]bZ\NRU]\VWDQLHP�]DVREöZ�]QDMGXMÈF\FK�VLÚ�SR]D�
RUJDQL]DFMÈ��
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5RG]DMH�FKPXU 6SHF\ILNDFMD

&KPXUD�SXEOLF]QD
�DQJ��3XEOLF�&ORXG�

ľ� 'RVWÚSQD�GOD�ZV]\VWNLFK�]DLQWHUHVRZDQ\FK�Xĝ\WNRZQLNöZ�
ľ� 3U]HFKRZ\ZDQH�GDQH�VÈ�RGVHSDURZDQH��DOH�]QDMGXMÈ�VLÚ�QD�ZVSöOQ\FK�VHUZHUDFK�
ľ� %UDN�PRĝOLZRĂFL�SHUVRQDOL]DFML�]JRGQLH�]bSRWU]HEDPL�NOLHQWD�
ľ� :\PDJD�]GHF\GRZDQLH�PQLHMV]\FK�QDNïDGöZ�ILQDQVRZ\FK�QLĝ�FKPXUD�SU\ZDWQD��

&KPXUD�SDUWQHUVND��
�DQJ��3DUWQHU�&ORXG��
&RPPXQLW\�&ORXG�

ľ� 2IHURZDQD�GOD�RNUHĂORQHM�JUXS\�RUJDQL]DFML�FHFKXMÈF\FK�VLÚ�ZVSöOQ\P�FHOHP�

&KPXUD�K\EU\GRZD
�DQJ��+\EULG�&ORXG�

ľ� 3RïÈF]HQLH�UR]ZLÈ]Dñ�FKPXU\�SU\ZDWQHM�LbSXEOLF]QHM�
ľ� .OLHQW�PRĝH�Z\ELHUDÊ�VSRĂUöG�V]HURNLHM�RIHUW\�GRVWÚSQ\FK�ZDULDQWöZ�

½UöGïR��RSUDFRZDQLH�QD�SRGVWDZLH���&KPXUD�LbF\EHUEH]SLHF]HñVWZR��������%DMGRU�Lb']LHPEHN��������V������

Wielo'& oferowanych us!ug pozwala przedsi$biorstwom na wybór tej, która 
najbardziej odpowiada ich potrzebom. Dzi$ki temu, przedsi$biorstwa maj% mo(-
liwo'& korzystania z" dobrodziejstw, jakie niesie za sob% cloud computing, przy 
jednoczesnej minimalizacji wad tego rozwi%zania. Wykorzystuj%c przetwarzanie 
w"chmurze, )rma z"powodzeniem mo(e zwi$ksza& swoj% efektywno'& poprzez 
usprawnianie procesów biznesowych, komunikacji w" ramach organizacji oraz 
buduj%c swoj% przewag$ konkurencyjn%. Korzystanie z"modeli wykorzystuj%cych 
outsourcing1 stwarza mo(liwo'& korzystania z"zasobów dost$pnych poza przed-
si$biorstwem, jednocze'nie )rma skupia si$ na swojej podstawowej dzia!alno'ci 
i"realizacji celów strategicznych.

���%H]SLHF]HñVWZR�FKPXU�REOLF]HQLRZ\FK

Kwestia bezpiecze#stwa przetwarzania w"chmurze stanowi jeden z"wra(li-
wych aspektów opisywanego zjawiska. Mo(e by& ona postrzegana zarówno przez 
pryzmat zalet, jak i"wad rozwi%za# chmurowych. Zasoby przetwarzane w"ramach 
infrastruktury chmurowej stanowi% dla organizacji rdze# dzia!alno'ci. Dlatego 
te( decyduj%c si$ na konkretne rozwi%zanie, przedsi$biorstwo powinno do!o(y& 
wszelkich stara#, aby wybrany dostawca by! podmiotem godnym zaufania. Jak 
wynika z"bada# przeprowadzonych przez PMR (Chmura i(cyberbezpiecze*stwo, 
2021, s. 13), posiadanie certy)kacji przez dostawc$ us!ug jest drugim najwa(niej-
szym czynnikiem, zaraz po ca!kowitym koszcie posiadania us!ugi, który wp!ywa 
na wybór outsourcinowanego podmiotu.

1 Outsourcing – termin od s!ów outside-resource-using co oznacza: korzystanie z"zasobów 
zewn$trznych (Ahmada et al., 2021; Dud- et al., 2021).

FG��WDEHOL����
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Przy wyborze modelu przetwarzania w"chmurze istotnym czynnikiem jest 
równie( cyberbezpiecze#stwo, które zgodnie z"polskim systemem prawnym de-
)niuje si$ jako „odporno'& systemów informacyjnych na dzia!ania naruszaj%ce 
poufno'&, integralno'&, dost$pno'& i"autentyczno'& przetwarzanych danych lub 
zwi%zanych z"nim us!ug oferowanych przez te systemy” (Ustawa z(dnia 5 lipca 
2018 r. o(krajowym systemie cyberbezpiecze*stwa). Rozwój technologii umo(liwi! 
usprawnienie wielu procesów biznesowych, ale tak(e zrodzi! ryzyko ataków ha-
kerskich oraz prób kradzie(y danych. Zasoby przechowywane w"ramach chmury 
s% niezwykle cennym zasobem organizacji, stanowi%c jednocze'nie podstaw$ jej 
dzia!alno'ci, a"tak(e tworz%c jej warto'&. Dlatego te( ich ochrona przed ró(nego 
rodzaju zagro(eniami stanowi niezwykle istotny walor korzystania z"cloud com-
putingu. Teza ta znajduje odzwierciedlenie w"strukturze bud(etu 'rednich i"du-
(ych przedsi$biorstw. Zdecydowana wi$kszo'& tego typu podmiotów w"2021"r. 
w"stosunku do roku poprzedniego postanowi!a przeznaczy& nie mniejsze 'rodki 
na segment cyberbezpiecze#stwa (por. rys. 2.1) (Chmura i(cyberbezpiecze*stwo, 
2021, s."27), dowodz%c niejako, (e na bezpiecze#stwie nie nale(y oszcz$dza&.
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5\V�������%XGĝHW�QD�F\EHUEH]SLHF]HñVWZR�ZbRSLQLL�0¥3�Zb3ROVFH�Zb�����U�
½UöGïR��RSUDFRZDQLH�ZïDVQH�QD�SRGVWDZLH���&KPXUD�LbF\EHUEH]SLHF]HñVWZR��������V������

Konieczno'& ochrony danych wymusi!a stosowanie szeregu rozwi%za# 
podnosz%cych ich bezpiecze#stwo. Do najpopularniejszych metod zabezpiecze-
nia nale(y zaliczy& (Cloud Security Report, 2020, s. 13):

 � kontrol$ dost$pu,
 � szyfrowanie danych,
 � oprogramowania antywirusowe,
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 � tworzenie kopii zapasowej,
 � uwierzytelnianie wielosk!adnikowe,
 � zapory sieciowe.

Zgodnie z" raportem z" 2020 r. Cloud Security Report (2020, s." 13) wyko-
nanym przez Cybersecurity Insiders przy wsparciu CheckPoint So.ware Tech-
nologies LTD w'ród ankietowanych, którymi byli specjali'ci z" zakresu IT, do 
najcz$'ciej stosowanych przez nich metod zabezpiecze# danych w" chmurze 
wskazywano: kontrol$ dost$pu (69%), rozwi%zania antywirusowe (53%), a"tak(e 
uwierzytelnianie wielosk!adnikowe (49%). W zbiorze wskazanych zabezpiecze# 
zwraca uwag$ kontrola dost$pu, która spe!ni swoje zadanie, je'li jest ustawiona 
poprawnie. Brak tego wymogu mo(e prowadzi& do wielu niebezpiecznych sy-
tuacji, opisywanych równie( w" literaturze, jak np. wyciek danych dotycz%cych 
198"milionów wyborców w"USA (Dotson, 2020).

Pomimo ró(norodnych sposobów na zwi$kszenie bezpiecze#stwa prze-
chowywanych danych, wci%( wiele organizacji postrzega kwestie cyberbezpie-
cze#stwa jako jedn% z"wad stosowania cloud computingu. Autorka poprzez prze-
prowadzenie bada# w!asnych chcia!a zdiagnozowa&: jak du(o przedsi$biorstw 
odnotowuje podobne spostrze(enia w"tej materii; jak du(o )rm dostrzega wady 
i"zalety wynikaj%ce ze stosowania rozwi%za# chmurowych.

���=DVWRVRZDQLH�UR]ZLÈ]Dñ�FKPXURZ\FK�ZbZ\EUDQ\FK� 
SU]HGVLÚELRUVWZDFK�ļ�Z\QLNL�EDGDñ�ZïDVQ\FK

W dniach 4–13 maja 2022 r. zosta!y przeprowadzone badania z"wykorzy-
staniem kwestionariusza ankiety. Ich celem by!o udzielenie odpowiedzi na nast$-
puj%ce pytania badawcze:

1.  Czy wielko'& przedsi$biorstwa (mierzona liczb% zatrudnionych) okre'la za-
stosowanie cloud computingu?

2.  Jakie wady i"zalety rozwi%za# chmurowych identy)kuj% przedsi$biorstwa?
3.  Jakie metody zabezpiecze# s% stosowane w"przedsi$biorstwach?
4.  Jak oceniane jest bezpiecze#stwo przechowywanych danych?
5.  Jakie bariery we wdro(eniu chmury do organizacji s% rozpoznawane?

Dla osi%gni$cia celu badania przeprowadzono sonda( diagnostyczny w'ród 
przedsi$biorstw. Przygotowano autorski kwestionariusz sk!adaj%cy si$ z"7 pyta# 
i"metryczki (zawieraj%cej podstawowe dane respondenta). Sonda( przeprowadzo-
no technik% CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview). W badaniu wzi$!o 
udzia! 31 przedsi$biorstw. Maj%c na uwadze, (e na ogó! obserwuje si$ brak przy-
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chylno'ci tych podmiotów do wype!niania kwestionariuszy ankiet, w"ich dobo-
rze zastosowano metod$ kuli 'niegowej2.

W'ród respondentów najwi$ksz% liczb$ stanowi!y du(e przedsi$bior-
stwa (powy(ej 249 zatrudnionych) tj. 12 przypadków (38,7%), z"kolei najmniej 
by!o reprezentantów ma!ych podmiotów (10–49 zatrudnionych) – 4 (12,9%) 
(zob." rys." 2.2). Badane )rmy reprezentowa!y ró(ne bran(e w" tym: handlowa 
(7"respondentów –"23,3%), IT (6 przedstawicieli – 20%), us!ugowa – ochrona osób 
i"mienia, (ywienie zbiorowe, us!ugi turystyczne i"hotelarskie, us!ugi medyczne, 
kosmetyczne, prawnicze (6 reprezentantów – 20 %), bran(a telekomunikacyj-
na"(2), edukacja"(2), )nansowa (3), marketingowa (2), retail / fashion (1), admini-
stracja (1), bran(a produkcyjna (1).
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5\V�������5HVSRQGHQFL�ZHGïXJ�ZLHONRĂFL�SU]HGVLÚELRUVWZD
½UöGïR��RSUDFRZDQLH�ZïDVQH�QD�SRGVWDZLH�EDGDñ�ZïDVQ\FK�

Przeprowadzone badania pozwoli!y zaobserwowa&, (e w" wi$kszo'ci ba-
danych )rm zosta!y wdro(one rozwi%zania chmurowe (25 wskaza# – 80,6%). 
Spo'ród nich: 5 w"mikro-, 4 w"ma!ych, 4 w"'rednich oraz 11 w"du(ych przedsi$-
biorstwach. W'ród ankietowanych, którzy deklarowali brak zastosowania cloud 
computingu w"przedsi$biorstwie by!y 2 mikro- oraz 4 'rednie przedsi$biorstwa. 
Powy(sze dane pozwalaj% na stwierdzenie, i( znaczny odsetek badanych )rm 
korzysta z"chmury. Najwi$cej z"nich adaptuje tego rodzaju rozwi%zanie w"du-

2 $XWRUND�]GDMH�VRELH�VSUDZĊ��ĪH�ZLHONRĞü�SUyE\�EDGDZF]HM�L�]DVWRVRZDQD�PHWRGD�GRERUX�
SUyE\�QLH�MHVW�UHSUH]HQWDW\ZQD�L�GODWHJR�SRVWU]HJD�WH�EDGDQLD�MDNR�SLORWDĪRZH��EĊGąFH�SU]HVáDQNą 
GR�NROHMQ\FK��
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(ych przedsi$biorstwach. Wydaje si$ to zasadne bior%c pod uwag$, (e podmioty 
te posiadaj% – w"'lad za swoj% wielko'ci% – wi$cej danych, którymi zarz%dzanie 
jest do'& trudne, zw!aszcza je'li chodzi o"zapewnianie dost$pu do nich ogromnej 
liczby personelu. Wówczas, chmura jest narz$dziem, które pozwala na uspraw-
nienie dzia!ania, komunikacji i"zwi$ksza efektywno'& ca!ej organizacji.

Dane pozyskane z" badania pozwoli!y odnotowa&, (e w'ród zalet, jakie 
u(ytkownicy dostrzegaj% w"korzystaniu z"chmury najcz$'ciej wymieniano: wy-
god$ (21 ankietowanych – 84%), nast$pnie u!atwiony dost$p do zasobów organi-
zacyjnych (15 wskaza# – 60%), na trzecim miejscu uplasowa!o si$ usprawnienie 
procesów (13–52%)3 (por. rys. 2.3). Ukazuje to, (e za najwi$ksz% korzy'& p!yn%c% 
z"wykorzystania cloud computingu respondenci uznaj% usprawnienie dzia!a# re-
alizowanych w"ramach przedsi$biorstwa.
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Rozpatruj%c wady korzystania z"cloud computingu, które zosta!y zadeklaro-
wane przez badane przedsi$biorstwa, odnotowano przede wszystkim: brak odpo-
wiednich umiej$tno'ci u(ytkowników (13 respondentów – 56,5%). Obok tej wady 
respondenci wskazywali na zmniejszenie bezpiecze#stwa oraz ryzyko utraty danych 
(po 5 odpowiedzi – 21,7%), ale tak(e skomplikowane systemy, które trudno „ogar-
n%&” (1 odpowied*). Ponadto niektóre chmury maj% skomplikowany interfejs i"mog% 
generowa& wysokie nieprzewidziane koszty, je(eli zostan% automatycznie w!%czone 
niektóre us!ugi np. Azure (1 odpowied*), wyst$puje zale(no'& od dostawcy rozwi%-

3 'DQH�QLH�VXPXMą�VLĊ�GR�������SRQLHZDĪ�PRĪOLZH�E\áR�Z\EUDQLH�NLONX�RGSRZLHG]L�
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zania (1 odpowied*) oraz uzale(nienie od Internetu (1 odpowied*)4. Dwóch ankie-
towanych nie dostrzeg!o w"u(ytkowaniu chmury (adnych wad (zob. rys. 2.4).
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Wobec powy(szego po'ród „minusów” korzystania z"opisywanego rozwi%-
zania najcz$'ciej pojawia si$ brak umiej$tno'ci samych u(ytkowników. Mo(e to 
wynika& z"braku przeprowadzania szkole# dla kadry pracowniczej. Z kolei kadra 
mened(erska powinna organizowa& instrukta(e, tak by personel korzystaj%cy 
z"chmur obliczeniowych móg! robi& to swobodnie i"posiadaj%c do tego niezb$dn% 
wiedz$ oraz umiej$tno'ci.

Dane pozyskane z" bada# w!asnych pozwoli!y równie( rozpozna& stoso-
wane metody zabezpiecze# danych przechowywanych w"chmurze przez bada-
ne organizacje. Ok. 3/4 odpowiedzi (76,9%) odnosi!o si$ do kontroli dost$pu, 
17 (65,4%) do oprogramowa# antywirusowych i"tyle samo do uwierzytelniania 
wielosk!adnikowego5. Takie wyniki potwierdzaj%, (e s% to najcz$'ciej stosowane 
rozwi%zania w"celu podniesienia bezpiecze#stwa zasobów przechowywanych na 
serwerach. Rezultat ten, jest zbie(ny z"efektem bada# uzyskanym w"raporcie 2020 
Cloud Security Report stworzonym przez Cybersecurity Insiders (Cloud Security 
Report, 2020) i"ukazuje, (e najcz$'ciej stosowan% metod% zabezpiecze# danych 
jest kontrola dost$pu.

4 Dane nie sumuj% si$ do 100%, poniewa( mo(liwe by!o wybranie kilku odpowiedzi.
5 Dane nie sumuj% si$ do 100%, poniewa( mo(liwe by!o wybranie kilku odpowiedzi.
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Podejmuj%c kwestie bezpiecze#stwa, badane )rmy wypowiedzia!y si$ rów-
nie( w"kwestii oceny ich zabezpieczenia danych przechowywanych w"chmurze. 
Zdaniem respondentów, którzy korzystaj% z"rozwi%za# chmurowych, dane te s% 
dobrze zabezpieczone. Tak% deklaracj$ z!o(y!y 23 przedsi$biorstwa (92%). Tylko 
dwie )rmy zadeklarowa!y oceny negatywne w"tym zakresie, nie podaj%c powo-
dów takich ocen. Tak znikoma liczba g!osów negatywnych pozwala uzna&, (e 
stosowane metody zabezpiecze# spe!niaj% swoj% rol$.

W zbiorze barier, które ograniczaj% wdro(enie cloud computingu do or-
ganizacji respondenci najcz$'ciej wymieniali: braki kadrowe w'ród specjalistów 
(19 odpowiedzi – 65,5%), opór potencjalnych u(ytkowników (15 odpowiedzi – 
51,7%), obawa przed nieskutecznym wdro(eniem (10 odpowiedzi – 34,5%), brak 
niezb$dnych 'rodków )nansowych (7 odpowiedzi – 24,1%), brak przekonania, 
(e dane w"chmurze s% bezpieczne (2 odpowiedzi – 6,8 %) oraz warunki umów 
z"kontrahentami (1 odpowied* – 3,4%)6. Powy(sze odpowiedzi w"g!ównej mierze 
zosta!y udzielone przez u(ytkowników rozwi%za# chmurowych. Warto zwróci& 
uwag$, na to, (e zarówno braki kadrowe w'ród specjalistów, jak i"opór poten-
cjalnych u(ytkowników s% czynnikami, które mened(erowie mog% w"!atwy spo-
sób przezwyci$(y&. Niewystarczaj%ca ilo'& pracowników w"dziale IT przy wielu 
mo(liwych kon)guracjach modelów chmury pozwala na skorzystanie z")rm ze-
wn$trznych dysponuj%cych odpowiednimi zasobami, by nie trzeba by!o zatrud-
nia& osób specjalizuj%cych si$ w"obs!udze chmury w"organizacji. Z kolei, opór 
u(ytkowników mo(e wynika& z"obawy przed nowymi instrumentami i"koniecz-
no'ci% korzystania z"nich bez (adnego przygotowania w"formie szkole#.

���=DNRñF]HQLH

Wielo'& mo(liwych rozwi%za# chmurowych stwarza szans$ na maksy-
malne dopasowanie ich do potrzeb organizacji i"pro)lu jej dzia!alno'ci. Dzi$ki 
temu przedsi$biorstwa mog% sprawniej i"efektywniej dzia!a&. Cloud computing 
charakteryzuje si$ wieloma korzy'ciami, ale ma tak(e pewne wady, które przy 
pomocy ró(norodnych metod zarz%dzania, ale tak(e oferowanych mo(liwo'ci 
mo(na zminimalizowa&. Bezpiecze#stwo danych, przechowywanych w"chmurze 
stanowi jeden z" istotniejszych aspektów dla zarz%dzaj%cych, dlatego te( stosuj% 
oni ró(norodne metody i"rozwi%zania pozwalaj%ce na maksymalne zabezpiecze-
nie zasobów organizacji.

Jak wynika z"przeprowadzonych bada# w!asnych, odsetek przedsi$biorstw, 
które zdecydowa!y si$ na wdro(enie cloud computingu jest znacz%cy (80,6%). 

6� 'DQH�QLH�VXPXMą�VLĊ�GR�������SRQLHZDĪ�PRĪOLZH�E\áR�Z\EUDQLH�NLONX�RGSRZLHG]L�
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Odpowiadaj%c na postawione pytania badawcze da!o si$ zauwa(y&, (e przedsi$-
biorstwa o"ró(nej wielko'ci stosuj% rozwi%zania chmurowe, a"w'ród najwa(niej-
szych zalet respondenci wskazali wygod$ stosowania, podczas gdy dominuj%c% 
wad% okaza! si$ brak odpowiednich umiej$tno'ci u(ytkowników. Najbardziej 
preferowan% metod% zabezpiecze# danych by!a kontrola dost$pu. Zdecydowa-
na wi$kszo'& respondentów uzna!a, (e dane przechowywane w"chmurze s% do-
brze zabezpieczone. Za najwi$ksz% barier$ wdra(ania rozwi%za# chmurowych 
respondenci uznali braki kadrowe w"zakresie specjalistów.

Zapewne rozwi%zania chmurowe u!atwiaj% zarz%dzanie ca!% )rm%, ale tak-
(e pozwalaj% jej na osi%ganie celów strategicznych i"budowanie przewagi konku-
rencyjnej. Zarz%dzaj%cy powinni jednak mie& 'wiadomo'& wyst$puj%cych barier 
we wdra(aniu rozwi%za# chmurowych, a" szczególnie obaw, jakie towarzysz% 
w"tym zakresie potencjalnym u(ytkownikom.
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Rachunkowo'& stanowi jeden z" kluczowych systemów, wyst$puj%cych 
w" ka(dym przedsi$biorstwie. To dzi$ki niej mo(liwe jest gromadzenie, prze-
twarzanie i" prezentacja informacji )nansowych, umo(liwiaj%c tym samym 
okre'lenie op!acalno'ci prowadzonej dzia!alno'ci. Na skutek dynamiczne-
go rozwoju ekonomicznego oraz zachodz%cych w" otoczeniu konkurencyjnym 
przedsi$biorstw zmian wykszta!ci!y si$ nowoczesne systemy ksi$gowe, w"pe!ni 
dopasowane do wspó!czesnych technik zarz%dzania, okre'lane mianem Lean 
Accounting. Szczup!a rachunkowo'& ukierunkowana jest na pomiar warto'ci, 
które zapewni% przedsi$biorstwu przewag$ w"otoczeniu konkurencyjnym oraz 
dostarczanie kluczowych informacji )nansowych i" nie)nansowych, wykorzy-
stywanych w"procesach decyzyjnych. Pozwala równie( maksymalizowa& efekty 
przy obni(aniu ponoszonych kosztów, co pozytywnie wp!ywa na osi%gane przez 
przedsi$biorstwo rezultaty.

Celem publikacji jest zaprezentowanie wp!ywu, jaki niesie ze sob% zastoso-
wanie w"przedsi$biorstwie systemu Lean Accounting, na doskonalenie przepro-
wadzanych w"nim procesów zarz%dczych.

���/HDQ�$FFRXQWLQJ�ZbSU]HGVLÚELRUVWZLH

�����/HDQ�$FFRXQWLQJ�ļ�SU]HJOÈG�GHğQLFML

Wraz z"chwil% powstania Lean Enterprises oraz implementacj% procesów 
Lean w" organizacjach narodzi!a si$ potrzeba zmiany dotychczas stosowanych 
praktyk ksi$gowych. Chc%c osi%gn%& sukces we wdro(eniu, równie( ksi$gowo'& 
powinna dopasowa& si$ do nowych praktyk, jakie wykorzystuje przedsi$bior-
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stwo. Lean Accounting to szereg dzia!a#, które zosta!y zaprojektowane tak, aby 
wspiera& strategi$ Lean Management oraz procesy Lean Manufacturing (Soba#-
ska, 2013).

Lean Accounting (z"ang. oznacza szczup!% ksi$gowo'&, okre'lan% równie( 
jako szczup!a rachunkowo'&) to nowoczesna metoda rachunkowo'ci, zbudowana 
na zasadach i"metodach Lean. Termin Lean Accounting nie zosta! jednoznacz-
nie zde)niowany w"literaturze przedmiotu, jednak najcz$'ciej jest on ujmowany 
jako cz$'& z!o(onego zespo!u komponentów Lean, wspólnie d%(%cych do elimi-
nacji tych dzia!a#, które w"(aden sposób nie przyczyniaj% si$ do wzrostu warto'ci 
wytwarzanych w"przedsi$biorstwie produktów lub us!ug, a"w"konsekwencji nie 
nios% za sob% przyrostu korzy'ci dla klientów (Chopra, 2013).

Lean Accounting jest równie( de)niowana jako system ksi$gowy zajmu-
j%cy si$ zbieraniem i"przetwarzaniem danych )nansowych p!yn%cych z"ró(nych 
obszarów dzia!alno'ci, a"nast$pnie dostarczaniem aktualnych i"dok!adnych in-
formacji wykorzystywanych w"procesach decyzyjnych (Zarzycka, 2010). Tre'& za-
warta w"raportach )nansowych, systematycznie przekazywanych przez szczup!% 
ksi$gowo'&, powinna by& !atwa do zrozumienia dla ka(dej osoby, która jest ni% 
zainteresowana. Zbiór dostarczanych przez Lean Accounting informacji, oprócz 
wspomagania mechanizmu podejmowania decyzji, ma równie( na celu wspiera& 
pozosta!e komórki organizacyjne, w"których zastosowano komponenty Lean, co 
pozwala na doskonalenie ka(dego obszaru dzia!ania w"organizacji.

Koncepcja Lean Accounting to system rachunkowy, którego nadrz$dnym 
celem jest obni(anie kosztów jednostki gospodarczej za spraw% wykorzystywania 
narz$dzi z"zakresu szczup!ego zarz%dzania przedsi$biorstwem. Szczup!a rachun-
kowo'& wymaga, aby wszystkie procesy by!y jak najlepiej dostosowane do po-
trzeb odbiorców. W"konsekwencji wspomaga organizacj$ w"dzia!aniach skoncen-
trowanych na tworzeniu warto'ci dla klientów, która dodatkowo w"przysz!o'ci 
mo(e prze!o(y& si$ na wzrost warto'ci dla w!a'cicieli (Maskell, Kennedy, 2007).

Lean Accounting jest okre'lana jako nowoczesny system ksi$gowy, który 
wspó!pracuj%c z" pozosta!ymi elementami koncepcji Lean, d%(y do regularnej 
redukcji marnotrawstwa oraz dzia!a# nieprowadz%cych do wzrostu warto'ci 
oferowanych produktów lub us!ug. Dzi$ki wykorzystaniu „szczup!ych” narz$dzi 
oraz dostarczaniu warto'ciowych informacji koncepcja Lean Accounting wspie-
ra procesy decyzyjne oraz wzmacnia efektywno'& przeprowadzanych procesów, 
co przek!ada si$ na popraw$ rentowno'ci przedsi$biorstwa oraz korzystniejsze 
wyniki )nansowe.
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Rachunkowo'& jako cz$'& sk!adowa systemu zorientowanego na dostarcza-
nie informacji, odgrywa kluczow% rol$ w"ka(dym przedsi$biorstwie. Wraz z"roz-
wojem gospodarczym i" technologicznym, przedsi$biorstwa d%(% do obni(enia 
kosztów wytwarzania, usprawniania operacji oraz chc% w" jak najlepszy sposób 
spe!nia& oczekiwania klientów, zarówno pod wzgl$dem jako'ci produktów lub 
us!ug, jak i"terminowo'ci dostaw.

Pionierem takiego podej'cia w"prowadzeniu biznesu sta!a si$ japo#ska )r-
ma produkcyjna Toyota Motor Company, kiedy to w"latach 50 XX w., wykorzy-
stuj%c oryginalny pomys! Henry’ego Ford stworzy!a Toyota Production System 
(TPS). G!ównym celem TPS sta!a si$ eliminacja marnotrawstwa oraz wywarza-
nie produktów b%d* us!ug nios%cych coraz to wi$ksz% warto'& dla klienta, kon-
centruj%c si$ jednocze'nie na ci%g!ym upraszczaniu oraz doskonaleniu procesów 
zachodz%cych w"przedsi$biorstwie (Parkes, 2017). To w!a'nie ten japo#ski system 
da! pocz%tek koncepcji Lean Management, a" w" konsekwencji systemowi Lean 
Accounting.

Zmiana tradycyjnego sposobu wytwarzania oraz zarz%dzania przedsi$bior-
stwem wymaga równie( mody)kacji metod rachunkowo'ci, raportowania oraz 
kontroli. Sukces wdro(enia w"g!ównej mierze zale(y od zastosowania koncepcji 
Lean jako holistycznej strategii (Chopra, 2013). Brak harmonizacji pomi$dzy sys-
temem rachunkowo'ci, a"koncepcj% Lean Management sta! si$ przyczyn% mody-
)kacji dotychczasowych systemów ksi$gowych, tak aby by!y bardziej elastyczne 
oraz lepiej dopasowane do szczup!ych metod zarz%dzania. Konieczno'& transfor-
macji wynika!a równie( z"obawy, (e tradycyjna rachunkowo'& mo(e prowadzi& 
do nieprawid!owo'ci oraz szkodzi& przedsi$biorstwu dzia!aj%cemu na podstawie 
koncepcji Lean. Oszcz$dna ksi$gowo'& wyewoluowa!a wi$c z"Lean Management 
jako odpowied* na coraz wi$ksz% potrzeb$ wsparcia szczup!ymi systemami ksi$-
gowymi mechanizmów zarz%dzania przedsi$biorstwem, opartych na innowacyj-
nych praktyka Lean (Soba#ska, 2013).

W"ci%gu ostatnich dziesi$cioleci tradycyjna rachunkowo'& uleg!a przekszta!-
ceniu z"procesu skupiaj%cego si$ na danych )nansowych w"kierunku systemu in-
formacyjnego, którego misj% sta!o si$ dostarczanie terminowych, odpowiednich 
i"!atwych w"zrozumieniu informacji, wspieraj%cych procesy decyzyjne. Zachodz%-
ce zmiany obj$!y kluczowe obszary rachunkowo'ci. W"nast$pstwie transformacji 
w"kierunku koncepcji Lean Accounting, dosz!o do redukcji zapasów, uproszczenia 
operacji i"koncentracji na strumieniach warto'ci oraz klientach. Jednak mimo wie-
lu zmian jakie zasz!y w"systemach ksi$gowych, Lean Accounting jest wci%( roz-
wijana i"udoskonalana, tak aby jeszcze lepiej wspiera& procesy Lean Management 
zachodz%ce w"przedsi$biorstwach (Maskell, Kennedy, 2007).
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Wdro(enie i"wykorzystywanie szczup!ej ksi$gowo'ci pozwalaj% nie tylko 
na obserwacj$ efektów jakie przynosz% dzia!ania podejmowane zgodnie z"kul-
tur% Lean, ale prowadzi równie( do zmian w"funkcjonowaniu niektórych obsza-
rów wspó!czesnych przedsi$biorstw. Analiza literatury przedmiotu (Kowalew-
ski, 2016; Soba#ska, 2013; Maskell, Baggaley, 2006) pozwala na sformu!owanie 
pewnych nast$pstw, jakie niesie za sob% funkcjonowanie podmiotu wed!ug zasad 
Lean Accounting.

W" literaturze przedmiotu wyst$puj% dwa sposoby postrzegania kierunku 
transformacji systemów ksi$gowych, a"nast$pnie wykorzystania w"przedsi$bior-
stwach wykszta!conej koncepcji Lean Accounting. Accounting for Lean (z"ang. 
oznacza ksi$gowo'& dla szczup!ych przedsi$biorstw) wskazuje na wyst$puj%c% 
w"Lean Enterprise potrzeb$ dopasowania rachunkowo'ci danego podmiotu do 
stosowanych w"nim procesów zarz%dczych (Fliegner, 2016). Proces ten odbywa 
si$ poprzez wykorzystanie w"systemach ksi$gowych narz$dzi Lean, takich jak: 
rachunek kosztów i" wyników strumienia warto'ci (Value Stream Costing), ra-
chunek kosztów celu (Target Costing) oraz tablice Box Score. Z"kolei drugi aspekt 
Lean Accounting wi%(e si$ z" udoskonaleniem i" wyszczuplaniem wykorzysty-
wanych w" przedsi$biorstwach systemów ksi$gowych, w" celu wyeliminowania 
b!$dów i" marnotrawstwa, powstaj%cych w" tradycyjnych procesach ksi$gowych 
 (Fliegner, 2016). Podej'cie Lean for Accounting mo(e by& realizowane przy u(y-
ciu metody Value Stream Mapping oraz Kaizen.

Na skutek zastosowania szczup!ej ksi$gowo'ci w"przedsi$biorstwie, zmia-
nie ulega sposób ewidencji wyst$puj%cych w"nim kosztów. Jest to konsekwencj% 
transformacji od standardowego rachunku kosztów do wykszta!conego w"opar-
ciu o"praktyki koncepcji Lean rachunku kosztów, który najcz$'ciej obejmuje trzy 
sk!adowe: rachunek kosztów celu, rachunek kosztów strumienia warto'ci oraz 
rachunek redukcji kosztów (Kowalewski, 2016). Zastosowanie w"jednostce jedne-
go z"narz$dzi Lean Accounting jakim jest Target Costing pozwala w"taki sposób 
zarz%dza& kosztami, by realizowa& d!ugookresowy cel szczup!ego przedsi$bior-
stwa, a"co za tym idzie tworzy& warto'& z"punktu widzenia klienta. Konsekwen-
cj% wykorzystywania rachunku kosztów celu jest przesuni$cie w"czasie momentu 
wyznaczania przysz!ych kosztów nowo wdra(anego produktu, który jest najcz$-
'ciej determinowany ju( podczas fazy projektowania (Sarokolaei, Rahimipoor, 
2013). Opracowuj%c docelowy koszt produkt, kluczowe staje si$ za!o(enie, (e 
zarówno planowana cena, jak równie( planowany zysk pozostaj% niezmiennie 
na tym samym poziomie. Dlatego te(, za!o(ony koszt produktu wyliczany jest 
dopiero po okre'leniu za!o(onej ceny oraz za!o(onego zysku przypadaj%cego 
na jednostk$ i"stanowi ich ró(nic$. W"wyniku zastosowania rachunku kosztów 



Wiktoria Wojnarowska

36

celu przedsi$biorstwo jest w"stanie doprowadzi& do zmniejszenia kosztów pono-
szonych na wyprodukowanie nowego wyrobu, zachowuj%c przy tym odnosz%-
cy si$ do d!ugiego okresu za!o(ony poziom zysku oraz jednocze'nie spe!niaj%c 
oczekiwania klientów co do jako'ci produktu, jego ceny i"terminowo'ci dostawy 
 (Soba#ska, 2013).

Kolejn% sk!adow% dzia!aj%cego w"ramach Lean Accounting rachunku kosz-
tów jest rachunek redukcji kosztów. Kaizen Costing jest 'ci'le powi%zany z"opi-
sanym powy(ej rachunkiem kosztów celu. S!u(y on nie tylko do zarz%dzania 
kosztami danego podmiotu, ale dodatkowo ma za zadanie okre'li& wysoko'& 
kosztów ponoszonych na dzia!ania zmierzaj%ce w" kierunku redukcji koszów 
zwi%zanych z" ka(dym aspektem funkcjonowania przedsi$biorstwa (Soba#ska, 
2013). Konsekwencj% zastosowania rachunku redukcji kosztów w"przedsi$bior-
stwach jest koncentracja na tworzonej dla klienta warto'ci. Dzia!ania zatrud-
nionych w"jednostce pracowników, podejmowane w"celu obni(enia ponoszonych 
kosztów, powinny by& przeprowadzane w"taki sposób, by nie przyczyni!y si$ do 
utraty pierwotnie ustalonego poziomu funkcjonalno'ci oraz jako'ci oferowanych 
dóbr i"us!ug (Kowalewski, 2016).

Rachunek kosztów strumienia warto'ci, podobnie jak pozosta!e dwa kom-
ponenty, funkcjonuj%cego w"Lean Accounting rachunku kosztów, skutkuje pew-
nymi nast$pstwami wynikaj%cymi wprost z"jego zastosowania. Dzia!aj%c w"opar-
ciu o" zaprezentowane wcze'niej zasady, Value Stream Costing koncentruje si$ 
wokó! strumienia warto'ci (Kowalewski, 2016). Konsekwencj% wykorzystania 
rachunku kosztów strumienia warto'ci w" przedsi$biorstwie jest zaprzestanie 
u(ywania tradycyjnych metod kalkulacji kosztów, które wed!ug koncepcji Lean, 
uwa(ane s% za nadto skomplikowane, niedok!adne oraz zazwyczaj nieaktualne. 
W" efekcie jednostki rozdzielaj% koszty na poszczególne strumienie warto'ci, 
przydzielaj%c do ka(dego z"nich tylko takie, które mo(na z"nim w"sposób bez-
po'redni powi%za&. Je'li chodzi o"pozosta!e koszty, niedaj%ce si$ bezpo'rednio 
przypisa& do danego strumienia, s% one grupowane oddzielnie, tak by w"przygo-
towanym rachunku wyników strumienia warto'ci wykaza& je w"odr$bnej pozy-
cji (Soba#ska, 2013). Koncepcja Lean Accounting, za spraw% rachunku kosztów 
strumienia warto'ci, ma wp!yw na zmian$ wykorzystywanego dotychczas mo-
delu produkcji masowej na system Just-in-Time, który pozwala 'ci'le dostoso-
wa& procesy produkcyjne do p!yn%cego z"rynku zapotrzebowania oraz zapewnia 
maksymalne skrócenie czasu, jaki up!ywa od przyj$cia materia!ów do wyda-
nia wyrobu gotowego, co ma równie( pozytywny wp!yw na kreowanie istotnej 
z"punktu widzenia klientów warto'ci.

W" szczup!ym przedsi$biorstwie kluczowe jest dostarczanie dok!adnych 
i" aktualnych informacji dotycz%cych dzia!alno'ci podmiotu. Ocena wyników, 
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dokonywana przez system szczup!ej ksi$gowo'ci, wymaga wizualnego przed-
stawienia zarówno wska*ników )nansowych, jak równie( nie)nansowych, za 
pomoc% prostych i"czytelnych raportów. W"tym celu, wykorzystywane jest na-
rz$dzie Lean Accounting jakim jest Box Score (z"ang. oznacza tablice wyników). 
Box Score to przygotowywany cotygodniowo, jednostronny raport, ukazuj%cy 
strumie# warto'ci z"trzech perspektyw, tj. wyników operacyjnych, wyników )-
nansowych oraz stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych (Maskell, Baggaley, 
2006). Informacje zawarte na tablicy wyników s% proste i"czytelne, dzi$ki czemu 
ka(dy zatrudniony jest w"stanie je zrozumie&. Co wi$cej, umieszczenie raportów 
Box Score na hali produkcyjnej, skutkuje wzrostem motywacji w'ród pracowni-
ków odpowiedzialnych za procesy wytwórcze oraz redukcj% rozd*wi$ku pomi$-
dzy produkcj%, a"pozosta!ymi dzia!ami przedsi$biorstwa (Fliegner, 2016).

Wykorzystanie w" przedsi$biorstwach systemu Lean Accounting jest tak-
(e zwi%zane z"drugim aspektem szczup!ej rachunkowo'ci, tj. lean for account-
ing, a" wi$c tzw. wyszczuplaniem procesów ksi$gowych, który za spraw% pew-
nych dzia!a#, prowadzi do ich usprawnienia (Soba#ska, 2013). W"tym celu, Lean 
 Accounting najcz$'ciej u(ywa charakterystycznej dla koncepcji Lean metody 
okre'lanej jako Value Stream Mapping, która umo(liwia stworzenie w"przedsi$-
biorstwie mapy odzwierciedlaj%cej obecne stany poszczególnych strumieni war-
to'ci. Na podstawie analizy czynno'ci wykonywanych w"ramach systemu ksi$go-
wego, nast$puje identy)kacja dzia!a# maj%cych znaczenie w"procesie kreowania 
warto'ci dla klientów, jak równie( tych której takiej warto'ci nie tworz%, a"wi$c 
zgodnie z"za!o(eniami koncepcji Lean, nale(y je uzna& za marnotrawstwo i"d%(y& 
do ich eliminacji. W"konsekwencji z"wyst$puj%cych w"rachunkowo'ci procesów 
usuwane s% b!$dy, skomplikowane czynno'ci oraz niepotrzebne transakcje i"pro-
cedury (Fliegner, 2016). Rezultatem takich dzia!a# jest znaczne uproszczenie, jak 
równie( automatyzacja pewnych procesów realizowanych w"zakresie rachunko-
wo'ci oraz sporz%dzanych przez szczup!% ksi$gowo'ci% raportów, które charak-
teryzuj% si$ wysok% aktualno'ci% i"dok!adno'ci% danych.

Pomimo wielu korzy'ci jakie niesie za sob% wykorzystywanie Lean Account-
ing w"przedsi$biorstwie, metoda ta, podobnie jak inne systemy ksi$gowe, nie jest 
pozbawiona problemów, które ujawniaj% si$ dopiero w"trakcie jej stosowania i"nie-
kiedy maj% negatywny wp!yw na efektywno'& jednostki (Trzci#ska, 2012).

Jedn% z" trudno'ci wynikaj%c% z"zastosowania w"przedsi$biorstwie narz$-
dzia Lean Accounting, jakim jest Target Costing jest kwestia zwi%zana z"w!a'ci-
wym ustaleniem docelowych warto'ci, jakie jednostka zamierza osi%gn%& reali-
zuj%c zak!adan% wielko'& sprzeda(y (Sarokolaei, Rahimipoor, 2013). Procedura 
ustalania przysz!ej ceny i"zysku, a"w"konsekwencji docelowego kosztu jest skom-
plikowana, wieloetapowa oraz wymaga podj$cia dodatkowych dzia!a# analizuj%-
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cych kluczowe czynniki, które oddzia!uj% na po(%dane wielko'ci. Podejmowane 
w"tym celu dzia!ania s% niezwykle czasoch!onne, anga(uj% wszystkich cz!onków 
danego strumienia warto'ci oraz wymagaj% od przedsi$biorstwa poniesienia 
dodatkowych nak!adów. Pomimo tego, widoczne efekty ujawniaj% si$ dopie-
ro w" d!ugiej perspektywie. W" konsekwencji, prowadzi to do wzrostu kosztów 
w"krótkim okresie, jak równie( zmniejszenia osi%ganych zysków, co wp!ywa na 
niezadowolenie kadry zarz%dzaj%cej (Sarokolaei, Rahimipoor, 2013).

Przedsi$biorstwa dzia!aj%ce wed!ug zasad Lean Accounting, do'wiadcza-
j% tak(e problemów, wynikaj%cych z" wykorzystywania dzia!aj%cego w" ramach 
szczup!ej ksi$gowo'ci rachunku redukcji kosztów. Metoda Kaizen Costing jest 
w" stanie zapewni& przedsi$biorstwu wiele korzy'ci, które ujawni% si$ dopiero 
w"d!ugiej perspektywie czasu (Soba#ska, 2013). Dlatego te(, niektóre jednostki 
sygnalizuj% problem, jakim jest brak widocznych efektów wynikaj%cych z"prze-
prowadzonej w"systemach ksi$gowych transformacji. Jest to spowodowane tym, 
i( efekty wprowadzanych w"rezultacie dokonywanych zmian usprawnie#, poja-
wiaj% si$ w"bardzo wolnym tempie. Stanowi to powa(ne utrudnienie, szczególnie 
dla przedsi$biorstw, które implementuj%c rachunek redukcji kosztów oczekuj% 
natychmiastowego obni(enia kosztów, tak by w" jak najwi$kszym stopniu zmi-
nimalizowa& ponoszone straty. Do mo(liwych problemów zaliczane s% tak(e 
k!opoty zwi%zane z"przeprowadzaniem prawid!owej oceny efektywno'ci upraw-
nie#, które zosta!y wprowadzone w"procesach, jak równie( generuj%ca dodatko-
we koszty konieczno'& anga(owania i"w!a'ciwego motywowania wykazuj%cych 
przewa(nie niech$& do zmian pracowników ni(szych szczebli (Trzci#ska, 2012).

Stosowanie systemu Lean Accounting zak!ada zmniejszenie stanu posiada-
nych zapasów, co w"krótkim okresie mo(e przyczyni& si$ do powstania w"przed-
si$biorstwie pewnych problemów )nansowych, jak równie( trudno'ci technicz-
nych w" przypadku opó*nie# ze strony dostawców. Znaczna redukcja zapasów 
w"sposób negatywny oddzia!uje na wyniki )nansowe uzyskiwane w"miesi%cu, 
w"którym dokonano takiego obni(enia. Wynika to z" faktu, i( dzia!ania zmie-
rzaj%ce w"kierunku posiadania minimalnych stanów zapasów, powoduj% wzrost 
kosztów sprzedanych wyrobów gotowych w"bie(%cym okresie, a"w"konsekwencji 
zmniejszaj% osi%gane zyski (Maskell, Kennedy, 2007). 

Stosowanie w" przedsi$biorstwach sytemu Lean Accounting poci%ga za 
sob% szereg konsekwencji, odnosz%cych si$ zarówno do procedur zwi%zanych 
z" rachunkowo'ci%, jak równie( tych, które oddzia!uj% na procesy produkcyjne 
oraz pozosta!% dzia!alno'& jednostek. Dzi$ki szczup!ej ksi$gowo'ci mo(liwe jest 
wyeliminowanie wyst$puj%cych w"procesach ksi$gowych b!$dów i"pomy!ek oraz 
doprowadzenie do ich maksymalnego uproszczenia. System Lean Accounting 
wp!ywa tak(e na sta!e podnoszenie jako'ci oferowanych dóbr i"us!ug, redukcji 
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ponoszonych kosztów, popraw$ efektywno'ci dzia!ania oraz usprawnienie pro-
cesów decyzyjnych, co w" d!ugiej perspektywie pozwoli osi%gn%& korzystniej-
sze wyniki oraz zdoby& przewag$ konkurencyjn% (Soba#ska, 2013). Pomimo 
wielu pozytywnych aspektów, zastosowanie w"przedsi$biorstwie systemu Lean 
 Accounting generuje tak(e pewne problemy. Dotycz% one w" g!ównej mierze 
braku widocznych w"krótkim okresie efektów wynikaj%cych z"wprowadzanych 
usprawnie#, wzrostu nak!adów ponoszonych na przeprowadzane w" ramach 
szczup!ej ksi$gowo'ci procesy, czy chwilowego pogorszenia wyniku )nansowego 
jednostki. Dlatego te(, jednostki powinny koncentrowa& si$ na d!ugiej perspek-
tywie czasu, w"której mo(liwe do osi%gni$cia korzy'ci, zrekompensuj% poniesio-
ne do tej pory straty (Maskell, Kennedy, 2007).

���=DNRñF]HQLH

System Lean Accounting jest odpowiedzi% na dokonuj%cy si$ na przestrze-
ni ostatnich pi$ciu dekad rozwój przedsi$biorstw oraz ewolucj$ wykorzystywa-
nych w"nich systemów zarz%dczych, jak równie( wynikaj%c% z"niej konieczno'& 
transformacji tradycyjnych systemów rachunkowo'ci, tak aby by!y w"pe!ni do-
pasowane do nowych metod prowadzenia biznesu. Wyró(nia si$ dwa aspekty 
zastosowania systemu Lean Accounting, z"których jeden dotyczy dopasowania 
rachunkowo'ci do potrzeb wynikaj%cych z" koncepcji Lean, za' drugi odnosi 
si$ do doskonalenia i"wyszczuplania funkcjonuj%cych w"przedsi$biorstwie sys-
temów ksi$gowych. Dzi$ki zastosowaniu szczup!ych narz$dzi Lean Accounting 
mo(liwe jest ci%g!e doskonalenie procesów ksi$gowych, eliminuj%c z" nich b!$-
dy i"zb$dne transakcje oraz d%(%c do ich maksymalnego uproszenia. Dzia!ania 
wykonywane w"ramach szczup!ej ksi$gowo'ci skupiaj% si$ równie( na osi%ganiu 
maksymalnych efektów, przy minimalnym zu(yciu zasobów, zaspokajaniu ocze-
kiwa# klientów oraz tworzeniu istotnej dla nich warto'ci, jak równie( zapewnia-
j% skuteczn% realizacj$ celów przedsi$biorstwa. 
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W"czasach post$puj%cego procesu digitalizacji zarówno (ycia codziennego, 
jak i"pracy, jeste'my nara(ani na jego konsekwencje. Zmienia si$ nasze podej'cie 
do odbioru rzeczywisto'ci, zmianie ulegaj% tak(e nasze przyzwyczajenia, percep-
cja oraz styl (ycia, którymi si$ kierujemy. Co za tym idzie, ze wzgl$du na ci%g!e 
zmiany, jeste'my nara(eni na powstaj%ce zagro(enia, które s% m.in. konsekwencj% 
owych. Ryzyko negatywnego wp!ywu na samopoczucie jednostki – i"w"dalszej 
kolejno'ci grup – ci%gle si$ zwi$ksza si$. Celem opracowania jest przedstawie-
nie problemu post$puj%cej globalnej digitalizacji w"czasach pandemii COVID-19 
oraz wp!ywu pracy zdalnej na zdrowie psychiczne i"samopoczucie pracowników. 

Koncepcja samopoczucia de)niowana mo(e by& jako bezpo'redni odbiór 
stanu )zycznego lub psychicznego jednostki (Doroszewski, 1997). W"niniejszej 
pracy samopoczucie rozwa(ane b$dzie przez pryzmat aspektu psychicznego, 
który stanowi fundament dobrego samopoczucia jednostki oraz ma wp!yw na 
zbiorowo'ci, w"których ta jednostka przebywa (Silva, 2010). Ze wzgl$du na ten 
fakt, to w"gestii 'rodowiska biznesowego le(y dba!o'& o"dobre samopoczucie pra-
cowników, poniewa( s% oni jednym z"kluczowych elementów ka(dej organizacji 
oraz otaczaj%cego nas spo!ecze#stwa.

���=PLDQD�U]HF]\ZLVWRĂFL�VSRZRGRZDQD�SDQGHPLÈ�&29,'���

Digitalizacja miejsc pracy posiada bezpo'redni wp!yw na samopoczucie 
pracownika. Nie tylko sp$dzamy coraz wi$cej czasu z" urz%dzeniami cyfrowy-
mi, ale wydarzenia takie jak pandemia COVID-19 naocznie przyspieszy!a ten 
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proces digitalizacji, który ju( wcze'niej stawa! si$ coraz bardziej powszechnym 
zjawiskiem w"naszym (yciu. Wraz z"pandemi% gospodarka i"ekosystem bizneso-
wy zosta!y postawione przed faktem ograniczonej mo(liwo'ci bezpo'redniego 
kontaktu z"pracownikiem, wspó!pracownikiem, prze!o(onym, b%d* klientem ze 
wzgl$du na stworzenie w"tej sytuacji bezpiecznych warunków pracy. Tak nag!a 
zmiana wywo!a!a ci%g przyczynowo-skutkowy, który poci%gn%! za sob% potrzeb$ 
jak najszybszego przeniesienia czynno'ci biznesowych, dotychczas prowadzo-
nych w"porz%dku stacjonarnym, do 'rodowiska wirtualnego. Przedsi$biorstwa 
w"du(ej mierze zmieni!y tryb pracy na prac$ zdaln% (remote work), która zmi-
nimalizowa!a mo(liwo'& rozprzestrzeniania si$ zaka(enia i" jego negatywnych 
skutków. Praca zdalna jest praktyk% dokonywan% przez pracownika odbywaj%-
cego czynno'ci zwi%zane z"prac% w"domu lub w" innym miejscu, które nie jest 
zwyk!ym miejscem prowadzenia dzia!alno'ci przez organizacj$ (Cambridge 
University Press, 2022). 

W"okresie pandemii COVID-19 psychiatria zanotowa!a znaczny wzrost no-
wych przypadków oraz zaostrzenia stanu zdrowia osób ju( wcze'niej przebywa-
j%cych pod opiek% psychologiczn% lub psychiatryczn% (WHO, 2022). Mia!o na to 
wp!yw wiele czynników. Digitalizacja, która zanotowa!a znaczny skok w"przód 
spowodowany wymogiem ograniczenia kontaktów, poci%gn$!a za sob% w"konse-
kwencji zmian$ standardu pracy i"nauki na zdaln%, wykonywan% z"domu. Wyj%t-
kowo dotkliwe by!o to dla osób zmieniaj%cych 'rodowisko lub rozpoczynaj%cych 
nowy etap w"swoim (yciu, np. zmieniaj%cych miejsce pracy, zespó!, miejsce nauki, 
czy te( zamieszkania, rozpoczynaj%cych prac$ na nowym stanowisku, b%d* studia 
czy szko!$. Przez brak kontaktu z"rówie'nikami, znajomymi oraz niemo(no'& na-
wi%zania nowych znajomo'ci nie tylko nasze kontakty zubo(a!y, ale odcisn$!o si$ 
to na naszym zdrowiu psychicznym. Niestety zmiana trybu pracy na zdaln% po-
ci%gn$!a za sob% konsekwencje w'ród osób odizolowanych w"odbiorze osobistym 
swojego (ycia i"w!asnej osoby, przyczyniaj%c si$ do pogorszenia stanu psychiczne-
go. Nie wp!yn$!o to tylko na osoby pracuj%ce zdalnie, ale równie( na studentów 
(Roman, 2021), uczniów, ich rodziny i"ogó! spo!ecze#stwa (Grant, 2013).

�����,]RODFMD

Izolacja, która esencjonalnie odbiera nam zarówno kontakt )zyczny z"in-
nymi osobami oraz wp!ywa na jako'& relacji, sp!ycaj%c je – co w"konsekwencji 
przek!ada si$ na pogorszenie jako'ci (ycia – jest jednym z"czynników wp!ywa-
j%cych na pogorszenie stanu psychicznego. Kwarantanna, która polega w!a'nie 
na izolacji, sta!a si$ równie( katalizatorem wyst$powania problemów o"pod!o(u 
psychicznym u"osób wcze'niej nie dotkni$tych zaburzeniami psychicznymi.
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W"badaniach przeprowadzonych w"2016 r. (Sokó!-Szaw!owska, 2021) opisa-
no grup$ osób odbywaj%cych kwarantann$, której powodem by! MERS (Middle 
East respiratory syndrome), czyli tak zwany bliskowschodni zespó! oddechowy. 
W'ród 7,6% badanych wyst%pi! niepokój psychoruchowy (niespokojna aktyw-
no'& )zyczna, wynikaj%ca z"napi$cia psychicznego lub niepokoju. Ten stan o"cho-
dzenie bez celu (pacing), za!amywanie (lub wykr$canie) r%k (hand-wringing) oraz 
ci%gni$cie lub pocieranie odzie(y i" innych przedmiotów, co jest cz$stym obja-
wem zarówno epizodów du(ej depresji, jak i"epizodów maniakalnych) a"u"16,6% 
pojawi!a si$ dysforia (nastrój charakteryzuj%cy si$ uogólnionym niezadowole-
niem i"agitacj%) (APA Dictionary, 2015). Warte zaznaczenia jest, (e spo'ród osób 
przebywaj%cych w" izolacji przez czterna'cie dni obie zmienne psychologiczne 
(tj. niepokój psychoruchowy oraz dysforia) by!y mocniej uwydatnione podczas 
okresu trwania odizolowania ni( cz$'& miesi$cy pó*niej, kiedy to ponownie zba-
dano grup$. Po tym okresie wyniki spad!y z"7,6% i"16,6% do kolejno 3,0% i"6,4% 
 (Jeong, 2016).

W"innym badaniu przeprowadzonym w"kilku krajach w"2020 r., czyli pod-
czas pierwszych miesi$cy trwania narodowej kwarantanny, zbadano jakie kon-
sekwencje poci%gn$!y za sob% niepokój i"stres spowodowany ówczesn% sytuacj%. 
W"Indiach dzi$ki badaniu przeprowadzonemu w"formie ankiety internetowej – 
wybrana metoda podyktowana by!a wymogiem ograniczenia kontaktów – uzy-
skano 662 odpowiedzi z"ca!ego kraju. U"respondentów stwierdzono wzmo(ony 
niepokój, przek!adaj%cy si$ na jego wysoki poziom. Wi$cej ni( 80% badanych po-
ch!oni$tych by!o sprawdzaniem informacji dotycz%cych aktualnej sytuacji pan-
demicznej COVID-19. Czas kwarantanny równie( pokry! si$ z"ujawnieniem si$ 
problemów ze snem u"12,5% osób bior%cych udzia! w"badaniu. Pojawi!y si$ tak(e 
powracaj%ce my'li ujawniaj%ce zwi%zane ze stresem odnosz%cym si$ do perspek-
tywy potencjalnego zara(enia wirusem SARS-CoV-2, które stanowi!y problem 
u"37,8% badanych. U"80% wskazana zosta!a potrzeba wsparcia psychologicznego. 
Konsekwencj% badania by!o unaocznienie i"u'wiadamianie reperkusji spowodo-
wanych pandemi% COVID-19 i"rozszerzenie pro)laktyki maj%cej na celu zapo-
bieganie d!ugoterminowym skutkom (Roy, 2020).

W"badaniu maj%cym miejsce w"Chinach, równie( przeprowadzonym z"za-
chowaniem najwy(szego re(imu sanitarnego – czyli w"oparciu o"wykorzystanie 
tej samej metody ankiety internetowej – zobrazowany zosta! wp!yw pandemii 
na pojawienie si$ objawów depresji. Z"1210 respondentów 16,5% zauwa(y!o u"sie-
bie umiarkowane do ci$(kich objawów depresji. Wi$kszo'& sp$dza!a ok. 84,7% 
doby w"domu. Zaznaczono w"nim równie( grupy szczególnie nara(one – kobiety, 
studenci oraz osoby zg!aszaj%ce objawy )zyczne takie jak bóle mi$'ni, czy bóle 
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i"zawroty g!owy. Celem tego badania by!o podkre'lenie, tak jak w"poprzednim, 
znaczenia pro)laktyki i"zwrócenia szczególnej uwagi na grupy o"wy(szej wra(li-
wo'ci (Wang, 2020).

�����6WUHV�]DZRGRZ\

Stres zawodowy (occupational stress) zde)niowany zosta! przez American 
Psychology Association (APA) jako „)zjologiczna i" psychologiczna reakcja na 
zdarzenia lub warunki w"miejscu pracy, które s% szkodliwe dla zdrowia i"dobrego 
samopoczucia. Wp!ywaj% na ni% takie czynniki, jak: autonomia i"niezale(no'&, 
swoboda podejmowania decyzji, obci%(enie prac%, poziom odpowiedzialno'ci, 
bezpiecze#stwo pracy, 'rodowisko )zyczne i" bezpiecze#stwo, charakter i" tem-
po pracy oraz relacje ze wspó!pracownikami i"prze!o(onymi” (APA Dictionary, 
2015). Wk!ad badaczy w"ostatnich dwóch dekadach w"obr$bie zagadnienia stre-
su zosta! doceniony i"uznany za wa(ny ze wzgl$du na ci%g!e zmiany spo!eczne, 
zmiany stylu (ycia i" 'rodowiska kulturowego spo!ecze#stw pracuj%cych, które 
zaburzaj% równowag$ mi$dzy (yciem zawodowym a"prywatnym, wydajno'& pra-
cowników – a"co za tym idzie – wp!ywaj% na produktywno'& organizacji. Sam 
stres mo(e zosta& opisany jako zmiana natury lub reakcja cz!owieka na okolicz-
no'ci zewn$trzne, które powoduj% zmiany behawioralne, psychologiczne i")zycz-
ne (APA, 2015).

Zjawisko stresu zwi%zanego z" wykonywanym zawodem jest obecnie po-
strzegane jako problem dotykaj%cy du(% cz$'& spo!ecze#stwa oraz cieszy si$ zain-
teresowaniem specjalistów z"dziedziny nauki, organizacji oraz IT (Prasad, 2020). 
Niestety nie jest ono zwi%zane z"pozytywnymi skutkami zarówno odnosz%cymi 
si$ do zdrowia )zycznego, jak i"psychicznego pracownika. Pojawia si$ ono na po-
ziomie indywidualnym dla ka(dego z"pracowników. Stres zawodowy prowadzi 
do absencji, mniejszej motywacji, niskiej ch$ci do dzia!ania i"produktywno'ci, 
zm$czenia, braku dociekliwo'ci oraz ch$ci uczenia si$ nowych rzeczy i"rozwi-
jania nowych pomys!ów. Wp!ywa równie( na wydajno'& pracownika i"brak lub 
mniejsze zainteresowanie wykonywan% prac% (Cooper, 1976). W" ostatnich la-
tach, nie tylko dzi$ki rozwojowi technologii i"rewolucji przemys!u 4.0, ale rów-
nie( dzi$ki pandemii – która sta!a si$ swoistym katalizatorem digitalizacji miejsc 
pracy – praca zdalna zosta!a spopularyzowana i"ustandaryzowana. Nale(y do tak 
zwanego main stream’u. Niestety, ma ona swoje przykre konsekwencje i"odbija 
si$ na samopoczuciu.

W"badaniu z"maja 2020 r. przeprowadzonego przez Prasada – polegaj%cego 
na ustaleniu zale(no'ci mi$dzy stresem zawodowym, satysfakcj% z"pracy a"prac% 
zdaln% w" grupie pracowników z" bran(y IT – zauwa(ono, (e praca zdalna jest 
wyzwaniem dla pracowników ze wzgl$du na izolacj$ w"miejscu pracy, brak spo-
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koju w"rodzinie i"przestrzeni domowej, nieobecno'& rówie'ników, brak sugestii 
dla pracowników u!atwiaj%cych prac$, zbyt du(y nak!ad pracy lub jej brak. Sa-
tysfakcja z"pracy uleg!a spadkowi a"stres zawodowy wzrós!. W badanej grupie 
respondentów czynniki postrzegane jako nieprzyjemno'& (lub nawet utrapie-
nie) uzyska!y ok. 25% wi$cej g!osów ni( czynniki z"pozytywnymi konotacjami. 
Najcz$'ciej poruszanym by! temat zbyt du(ego nat!oku informacji (information 
overload) – wymieniony zosta! on 1994 razy. Natomiast stres i"dobre samopo-
czucie (well-being) pojawi!o si$ a( 1478 razy. Trzecim najcz$'ciej poruszanym 
zagadnieniem by! temat bycia always on – czyli narzucony odgórnie wymóg ci%-
g!ej, nieprzerwanej dost$pno'ci – pojawi! si$ 611 razy. Mimo tego, (e bycie ci%gle 
osi%galnym nie posiada kluczowego znaczenia w"efektywno'ci podczas pracy, re-
spondenci nadal postrzegali ten fakt jako niedogodno'&. W"wielu przypadkach 
zwi%zane by!o to z"uczuciem bycia zobligowanym do nieprzerwanej dost$pno-
'ci pomimo ch$ci pracy nad indywidualnym projektem, potrzeby przerwy lub 
w"trakcie czasu prywatnego, sp$dzanego poza prac%.

�����:RUN�OLIH�EDODQFH

Wiele organizacji oczekuje obecnie od pracowników korzystania z"techno-
logii umo(liwiaj%cych zdaln% komunikacj$ – przyk!adem na to mog% by& smart-
fony – w"celu pozostania w"ci%g!ym kontakcie z"prac% zarówno w"czasie pracy, 
jak i"poza jej godzinami. Powodem tego zjawiska jest globalizacja miejsc pracy, 
gdzie ró(ne czynno'ci odbywane s% przez ró(ne oddzia!y przebywaj%ce w"od-
dzielnych krajach, co tworzy ró(nic$ w"strefach czasowych. Dodatkowo dokony-
wane s% transakcje i"czynno'ci biznesowe w"oraz poza granicami kraju. Wymaga 
to ci%g!ej !%czno'ci i"elastyczno'ci (bycia always on). Niestety taki uk!ad pracy 
skutkowa& mo(e kon0iktem i"zaburzeniem pogodzenia i"zachowania równowagi 
mi$dzy prac% a"(yciem prywatnym. Nale(y pami$ta&, (e praca zdalna nie pole-
ga wy!%cznie na wydajniejszym pogodzeniu pracy i"(ycia rodzinnego, co tworzy 
elastyczny uk!ad pracy. Doj'& mo(e tak(e do problemów z"oddzieleniem jej od 
(ycia prywatnego. W"literaturze stwierdzono, (e praca zdalna mo(e zmniejszy& 
zm$czenie zwi%zane z" prac%, ze wzgl$du na takie czynniki jak eliminacja co-
dziennych dojazdów (Anderson, 2001). Poniewa( kontekstualizuje obowi%zki za-
wodowe w"'rodowisku (ycia codziennego, telepraca mo(e wywo!a& mimowolne 
nak!adanie si$ czynno'ci domowych, tym samym przyczyniaj%c si$ do zwi$k-
szenia zm$czenia prac% (Hilbrecht, 2008), co jest w"stanie zaburzy& postrzeganie 
zm$czenia przez pracowników wykonuj%cych prac$ zdalnie (Kim, 2015). Tele-
praca powoduje intensy)kacj$ i" ekstensy)kacj$ pracy (Moore, 2006), co przy-
czynia si$ do zwi$kszenia wysi!ków pracowników zdalnych zwi%zanych z"prac%, 
a"konsekwencji powoduje to wi$ksze zm$czenie (Heiden, 2018). Nawi%zuj%c do 
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badania przeprowadzonego w"2020 r., w"ramach którego przygl%dano si$ pro-
blemowi rozdzielenia pracy z"(yciem prywatnym (work-life balance) i"stawianiu 
granic mi$dzy dwoma „'wiatami”, wzi$to pod uwag$ osoby zatrudnione w"ad-
ministracji publicznej pracuj%ce w"trybie zdalnym z"domu. Respondenci w"od-
powiedziach podawali, (e 'rednio pracuj% 36,4 godziny w"tygodniu oraz zdarza 
im si$ pracowa& w"nocy. Ponadto przynajmniej raz w"miesi%cu pracuj% wi$cej ni( 
10 godzin dziennie, aczkolwiek rzadko'ci% okaza!o si$ im mie& mniej ni( 11 go-
dzin na odpoczynek mi$dzy dniami pracy – zdarza!o si$ to tylko w"wyj%tkowych 
przypadkach. 

Osoby, które pracowa!y z"domu zg!asza!y wi$ksze zaanga(owanie prac%, 
co przek!ada!o si$ na wi$cej przepracowanych godzin w"tygodniu, byli bardziej 
ch$tni pracowa& d!u(szej ni( 10 godzin dziennie lub w"nocy oraz byli dwa razy 
bardziej sk!onni do pracowania w"niedziel$ lub do rozszerzenia tygodnia pracy 
na sobot$. Z"tego w!a'nie powodu cz$'ciej zdarza!o si$, aby mi$dzy dniami pracy 
mieli mniej ni( 11 godzin odpoczynku. Badanie równie( unaoczni!o problem 
coraz bardziej pogarszaj%cego si$ stanu równowagi mi$dzy (yciem zawodowym 
a" prywatnym. W" badan grupie pracowników zdalnych zanotowano równie( 
wy(szy poziom zm$czenia prac% ni( w"grupie pracuj%cej w"tradycyjnym trybie 
pracy (tj. stacjonarnie). Fakt ten dodatkowo przyczynia si$ do gorszych wyników 
work-life balance (Palumbo, 2020).

���=DNRñF]HQLH

W" czasach ci%g!ych zmian oraz procesu post$puj%cej digitalizacji, która 
przyspiesza tempo (ycia, spodziewa& si$ musimy sytuacji, w" których nast%pi& 
winna nag!a zmiana. W!a'nie tak by!o w"przypadku pandemii COVID-19, która 
dotkn$!a ca!y glob. Wp!yn$!a dzia!a ona destrukcyjnie oraz jest realnym zagro-
(eniem dla zdrowia i"(ycia ludzkiego. +rodowisko biznesowe zosta!o zmuszone, 
przez zewn$trzne czynniki otoczenia dalszego, do zmiany codziennej rzeczywi-
sto'ci – i"co za tym idzie – sposobu realizacji pracy. Wiele przedsi$biorstw prze-
sz!o na tak zwane remote work, czyli na prac$ zdaln% z"domu. Sam tryb pracy 
zdalnej nie jest zjawiskiem czysto negatywnym, tak samo jak nie jest on fenome-
nem zbieraj%cym (niwo zdrowia psychicznego. Oczywi'cie, ka(da sytuacja, któ-
rej cz!owiek jest w"stanie si$ przyjrze& posiada dwie strony medalu, któr% trzeba 
bra& pod uwag$ i"po'wi$ci& im równ% ilo'& czasu. 

W"pracy zosta! przedstawiony wp!yw procesu digitalizacji w"czasach pan-
demii COVID-19. Skupiono si$ w"niej na zagro(eniach dla zdrowia psychicznego 
powodowanego przez prac$ z"domu. Przytoczone zosta!y wyniki bada# wyko-
nane przez niezale(ne od siebie osoby, które postanowi!y zbada& wp!yw, jaki ma 



5R]G]LDï����&RYLG����NDWDOL]DWRUHP�JOREDOQHJR�WUHQGX�GLJLWDOL]DFML�ZbNRQWHNĂFLH�]DJURĝHñ�GOD�]GURZLDĮ

47

digitalizacja w"czasie pandemii COVID-19 na stan psychiczny osób pracuj%cych. 
Negatywne skutki jakie niesie ze sob% izolacja, czyli brak lub zbyt ma!y kontakt 
z"drugim cz!owiekiem, pokaza!y jak wa(nym czynnikiem dla dobrego samopo-
czucia i"poprawnego funkcjonowania psychiki jest odpowiedni kontakt z"innymi 
cz!onkami spo!ecze#stwa. Przyk!ad tak zwanego occupational stress, czyli stre-
su wywo!anego prac% (stresu zawodowego), przytoczony zosta!, aby zobrazowa& 
wp!yw na nasze dobre samopoczucie i"przek!adanie si$ na nasze zdrowie psy-
chiczne. Nast$pnie ukazany zosta! pog!$biaj%cy si$ problem zbalansowania (y-
cia zawodowego z" jego prywatnym odpowiednikiem (work-life balance), który 
uwydatni! coraz mniejsze rozgraniczenie mi$dzy prac% a"stref% prywatn%. Ka(dy 
z"przytoczonych argumentów ma istotny wp!yw na zdrowie psychiczne, które 
jest podstaw% dobrego samopoczucia i"odpowiedniego funkcjonowania w"(yciu 
codziennym.

Celem publikacji by!o zobrazowanie przykrych i"negatywnych konsekwen-
cji wykorzystania pracy zdalnej podczas pandemii dla zdrowia psychicznego 
i"dobrego samopoczucia (well-being) pracownika. Autorka nie mia!a tylko na celu 
jednoznacznego i"zero-jedynkowego przedstawienia skutków pracy zdalnej. Sy-
tuacja ka(dego pracownika ró(ni si$ w"mniejszym b%d* wi$kszym stopniu, dlate-
go nie mo(na generalizowa& wszystkich przypadków. Dla jednych praca z"domu 
mo(e by& utrapieniem z"ró(nych, indywidualnych powodów, dla kogo' innego 
mo(e tak(e by& nieprzyjemna, ale ju( z"odmiennych powodów. Natomiast dla 
innej osoby tryb pracy z"domu móg! zosta& okrzykni$ty wybawieniem i"w"zdecy-
dowanym stopniu u!atwia& jej (ycie codzienne, pogodzenie obowi%zków domo-
wych z"prac%, czy te( da& mo(liwo'& zmiany miejsca zamieszkania. St%d w!a'nie 
– mimo skupienia si$ w"opracowaniu wy!%cznie na zagro(eniach owego sposobu 
pracy dla zdrowia psychicznego – nie wyklucza to faktu, (e istniej% argumenty, 
które przedstawiaj% prac$ zdaln% w"superlatywach. Nie zawsze ten sam wybór 
sprawdzi si$ dla dwóch ró(nych osób, nawet mimo podobie#stw.
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Technologia ma ogromny wp!yw na bran($ turystyczn%, oddzia!uje na 
wszystkie etapy podró(y: wybór miejsca wyjazdu, atrakcji, restauracji itd. Przed-
si$biorstwa turystyczne szybko zacz$!y wdra(a& nowe technologie, to nie tylko 
system rezerwacji czy inteligentnych smart rooms w"hotelowych pokojach.  Coraz 
cz$'ciej mo(na wybra& si$ na wirtualne spacery, odby& podniebne podró(e 
i"odkry& obrazy widzialne tylko przez kamer$ smartfonu. Wspó!czesne trendy 
w"zachowaniach i"zwi%zanych z"nimi potrzebach konsumentów, analizowane s% 
w"kontek'cie szerszych zmian spo!ecznych. Konsumenci pragn% odzyska& wi$k-
sz% kontrol$ nad swoim (yciem, ograniczy& wp!ywy instytucji i"marek przez lep-
sz% kontrol$ tego co, kiedy, gdzie i"w"jaki sposób konsumuj%. Du(% rol$ odgrywa-
j% równie( indywidualne potrzeby. 

„Post$p technologiczny, nieodzownie towarzysz%cy rozwojowi ludzko'ci, 
wywiera wp!yw zarówno na sfer$ (ycia spo!ecznego, jak i"gospodarczego. Je'li 
zmiany w"technologii obejmuj% swym zakresem wyj%tkowo du(o dziedzin (ycia, 
wprowadzaj%c wiele fundamentalnych zmian w"zakresie produkcji i"'wiadczenia 
us!ug, wówczas mamy do czynienia z"rewolucj%” (Tokarz-Kocik, 2020, s.105). 

„Rewolucja przemys!owa nie posiada jednoznacznie okre'lonego zbioru 
desygnatów, które j% konstruuj%. Zazwyczaj uto(samia si$ j% z"rewolucj% techno-
logiczn% i"jej skutkami oraz opisuje za pomoc% prze!omowych technologii, które 
gruntownie przekszta!caj% istniej%ce praktyki gospodarcze” (Zawicki, 2018, s. 41). 
Celem artyku!u jest próba odpowiedzi na pytanie jak cyfryzacja i"nowe techno-
logie wp!ywaj% na podró(e i"przemys! turystyczny. Opracowanie jest wynikiem 
wykorzystania metody badawczej desk research w" postaci analizy przedmiotu, 
doniesie# bran(owych oraz wcze'niejszych bada# autorki. Wyniki bada# dostar-
czaj% informacji o"technologiach, które rozwijaj% przemys! turystyczny oraz po-
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trzebach i"wymaganiach turystów. Rozwa(ania zawarte w"artykule – cho& maj% 
charakter teoretyczny – mog% sta& si$ przyczynkiem do analizy empirycznej. 

���3U]HP\Vï�����ļ�GHğQLFMD�LbNRQWHNVW

Od pocz%tku XIX w. ludzko'& by!a 'wiadkiem trzech rewolucji przemys!o-
wych. Ka(da z"nich charakteryzowa!a si$ wynalezieniem prze!omowej techno-
logii: maszyny parowej, linii produkcyjnej i"komputera. Wprowadzenie wszyst-
kich tych innowacji nazwano „rewolucj%” przemys!ow%, gdy( doprowadzi!y one 
nie tylko do zwi$kszenia produktywno'ci i"wydajno'ci, ale te( do ca!kowitego 
przede)niowana sposobu produkcji i"metod pracy.

 Obecnie trwa czwarta rewolucja przemys!owa, nazywana Przemys!em 4.0 
(Industry 4.0), która nadaje nowe oblicze automatyzacji, monitorowaniu i"analizie 
!a#cucha dostaw poprzez wykorzystanie inteligentnych technologii. U"podstaw 
czwartej rewolucji przemys!owej le(% przemys!owy Internet rzeczy (IIoT) i"sys-
temy cyber-)zyczne, czyli inteligentne, autonomiczne uk!ady, wykorzystuj%ce 
algorytmy komputerowe w"celu monitorowania elementów )zycznego otoczenia 
takich jak maszyny, roboty i"pojazdy oraz sterowania nimi. Czwarta rewolucja 
przemys!owa sprawia, (e ka(dy element !a#cucha dostaw staje si$ „inteligentny” 
— pocz%wszy od produkcji i"fabryk, a( po magazynowanie i"logistyk$. Czwarta 
rewolucja przemys!owa nie ogranicza si$ jednak do !a#cuchów dostaw. „Poj$cie 
Przemys!u 4.0 oznacza zatem uni)kacj$ 'wiata rzeczywistego maszyn produk-
cyjnych ze 'wiatem wirtualnym Internetu i" technologii informacyjnej. Ludzie, 
maszyny oraz systemy IT automatycznie wymieniaj% informacje w"toku produk-
cji” (Godlewska, 2ubrzak, Jastrz$bski, 2018, s. 219). 

Praca w" przedsi$biorstwie turystycznym ma odmienny charakter ni( 
w"przedsi$biorstwach przemys!owych. Wp!yw na t$ odmienno'& wywiera g!ów-
nie specy)ka us!ug turystycznych, polegaj%ca na tym, (e nie mo(na ich produ-
kowa& na zapas, sk!adowa& i"dostarcza& nabywcom do miejsca ich zamieszkania, 
ponadto odznacza si$ du(% sezonowo'ci%. 

Wydawa& by si$ mog!o, (e na przyk!ad hotelarstwo jest jednym z" dzia-
!ów polskiej gospodarki, który w"niewielkim stopniu jest nara(ony na czynniki 
zwi%zane z"cyfryzacj% i"robotyzacj%. Wiele elementów pracy w"przedsi$biorstwie 
hotelarskim trudno precyzyjnie zaprogramowa& z"powodu ich niematerialnego 
charakteru, a"tak(e zmienno'ci potrzeb i"oczekiwa# turystów. Z"drugiej strony 
szereg czynno'ci wykonywanych w" hotelu wymaga powtarzalno'ci, a" ich wy-
konawcy nie stykaj% si$ bezpo'rednio z" klientem. Na tego typu stanowiskach, 
jak pokojowa lub pracownicy cz$'ci produkcyjnej zaplecza gastronomicznego, 
mo(na rozwa(y& zast%pienie cz!owieka maszynami. Przyk!ady zastosowania au-
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tomatyzacji i"robotyzacji ju( mo(na zaobserwowa& w"bran(y hotelowej. Maszy-
ny, roboty, automaty, sztuczna inteligencja z"powodzeniem zast$puj% cz!owieka 
w"wybranych procesach. Pocz%wszy od ekspresu do kawy, przez samosteruj%ce 
odkurzacze, chatboty, systemy do automatyzacji sprzeda(y i"marketingu, a( po 
roboty obs!uguj%ce recepcj$. Najbardziej zaawansowane przyk!ady robotyzacji 
mo(na znale*& w" Azji. W" sieci hoteli Hen-na, zlokalizowanych w" 10 najwi$k-
szych miastach Japonii m.in. w"Tokio i"Osace, klienci obs!ugiwani s% wy!%cznie 
przez roboty, które melduj% go'ci, przenosz% walizki, a" tak(e zarz%dzaj% prze-
chowywaniem baga(u i"skrytkami. S% zaprogramowane do bycia maksymalnie 
uprzejmymi dla go'ci hotelowych. 

Obok automatyzacji i" robotyki w" bran(y hotelarskiej pojawia si$ coraz 
wi$cej rozwi%za# z"zakresu Internetu rzeczy. W"hotelach pojawiaj% si$ systemy 
stosowane do tej pory w"tzw. Inteligentnych domach (np. zdalna regulacja tempe-
ratury, o'wietlenia poszczególnych pokoi). Przyzwyczajeni do zaawansowanych 
technologii konsumenci oczekuj% podobnych rozwi%za# tak(e od hoteli. Wdro-
(enie Internetu rzeczy do pokoi hotelowych pozwala na automatyzacj$ procesów, 
racjonalizacj$ zu(ycia energii, czy te( odci%(enie obs!ugi w"zakresie tych dzia!a#, 
które mo(na obs!u(y& automatycznie (Tokarz-Kocik, 2020, s. 111). 

W"tym miejscu warto podkre'li&, (e ka(dy na pewnym etapie (ycia mo(e 
mie& równie( dodatkowe potrzeby – wymagania dotycz%ce dost$pu. Dotyczy 
to równie( sytuacji podró(y, dlatego ju( teraz powinno si$ projektowa& us!ugi 
w"my'l zasady uniwersalno'ci. Zmiany technologiczne pozwol% nie tylko na wy-
równywanie szans u(ytkowników turystyki dost$pnej, ale tak(e przyczyniaj% si$ 
do integracji osób starszych czy osób z"niepe!nosprawno'ciami. 

���:Sï\Z�F\IU\]DFML�QD�SRGUöĝH�LbSU]HP\Vï�WXU\VW\F]Q\

Przemys! turystyczny podlega powa(nym zmianom, które s% mo(liwe 
i"przyspieszone przez cyfryzacj$. Zmienia si$ struktura podró(ników i"sposób 
podró(owania. Technologie cyfrowe i"ich akceptacja w'ród u(ytkowników pro-
wadz% do stworzenia zupe!nie nowych mo(liwo'ci, pozwalaj% na pojawienie si$ 
nowych modeli biznesowych i"daj% szans$ nawet wcze'niej zaniedbanym desty-
nacjom na zwi$kszenie udzia!u w"obrotach w" tym sektorze. Bezczynno'& oraz 
orientacja na tradycyjne praktyki i"modele b$dzie negatywnie wp!ywa& na przed-
si$biorstwa w"d!u(szej perspektywie. 

Istnieje równie( pokoleniowa wymiana podró(ników. Oprócz tradycyjnych 
klientów biur podró(y, którzy korzystaj% z"oferowanych pakietów turystycznych, 
pojawia si$ nowa generacja podró(ników, którzy wykorzystuj% technologi$ cy-
frow% do planowania podró(y i" korzystania z" komputera, tabletu lub telefonu 
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komórkowego. Zdarza si$ nawet, (e kieruj% zapytania do asystentów g!osowych, 
takich jak Alexa, Cortana czy Siri. Znajomo'& j$zyków pozwala wi$kszej liczbie 
osób podró(owa& bez konieczno'ci polegania na delegatach biur podró(y, a"nowe 
technologie umo(liwiaj% podstawow% komunikacj$ z"lud*mi bez znajomo'ci j$-
zyka na ca!ym 'wiecie. Nowe technologie nie pozwalaj% u(ytkownikom si$ za-
gubi& i"mog% informowa& o"interesuj%cych miejscach, które w"przeciwnym razie 
pozosta!yby nieodkryte, a"tak(e bezpiecznie doprowadzaj% do tych miejsc.

Miejsca docelowe otrzymuj% zupe!nie nowe narz$dzia do komunikacji 
z"potencjalnymi klientami, go'&mi na d!ugo przed ich przybyciem, zanim zde-
cyduj% si$ wybra& ich ofert$ spo'ród wielu opcji z"ca!ego 'wiata. Mog% one wi$cej 
si$ o"sobie dowiedzie&, poniewa( tyko dzi$ki poznaniu preferencji, reakcji i"ko-
mentarzy klientów mo(na si$ dowiedzie&, co w"danym miejscu jest najbardziej 
interesuj%ce i" najwy(ej oceniane. Bazuj%c na do'wiadczeniu go'ci i" informacji 
o" mocnych stronach, miejsce docelowe mo(e lepiej okre'la& swoje oferty, kie-
rowa& potencjalne kampanie reklamowe i" ewentualnie zarz%dza& obci%(eniem 
turystycznym regionu. Bez prawdziwej cyfryzacji w"bran(y turystycznej przysz!e 
miejsca docelowe nie b$d% si$ dobrze prezentowa& lub zostan% ostatnim wybo-
rem spo'ród ofert turystycznych. 

Dlatego rozszerzenie strategii cyfrowej regionu na Turystyk$ 4.0 jest klu-
czow% decyzj% dla rozwoju us!ug, zwi$kszenia przychodów z"turystyki, utrzyma-
nia i" ewentualnie zwi$kszenia mo(liwo'ci zatrudnienia w" us!ugach turystycz-
nych oraz lepsz% organizacj$ i"zarz%dzanie obci%(eniem turystycznym regionu 
jako wa(ny punkt inteligentnej strategii lub jak dzi' to jest zwane „inteligent-
nym” regionem.

Stworzenie inteligentnej strategii digitalizacji miejsca docelowego / regionu 
musi opiera& si$ na zrozumieniu tego, jak dzi' dzia!a cyfrowy 'wiat i"kim s%, jak 
dzia!aj% i"jak my'l% klienci – go'cie. Nale(y po!o(y& nacisk na jasne wyobra(enie 
o"tym, jakiego rodzaju klientów region chce przyci%gn%& (www.t40.cz/pl/).

Tury'ci bardziej samodzielnie gospodaruj% swoim czasem, cz$'ciej decy-
duj% si$ na indywidualne organizowanie wakacji. Ró(norodno'& mo(liwo'ci za-
spokojenia potrzeb powoduje, (e konsument na rynku turystycznym mo(e po-
kazywa& w!asne, niepowtarzalne cechy przez indywidualny sposób zaspokajania 
potrzeb.

���:Sï\Z�]PLDQ�WHFKQRORJLF]Q\FK�QD�UR]ZöM�WXU\VW\NL�GRVWÚSQHM

Cz!owiek nie jest w"stanie sam rozwi%za& z!o(onych problemów i"nie potra) 
przeanalizowa& w"szybkim tempie olbrzymiej ilo'ci danych, umie za to stworzy& 
maszyny, które go w"tym procesie wespr%, a"nawet zast%pi%. I"w"tym tkwi sedno 
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najnowszej rewolucji. Coraz wi$ksza cz$'& produkcji jest zautomatyzowana, co-
raz wi$ksza ilo'& informacji jest przetwarzana przez maszyny, a"od pracowników 
wymaga si$ wysokich kwali)kacji cyfrowych i" du(ej specjalizacji, przy jedno-
czesnej zwi$kszonej elastyczno'ci na zmieniaj%ce si$ otoczenie technologiczne 
(Tokarz-Kocik, 2020, s. 107). 

Udost$pnianie obiektów noclegowych, jak równie( wykorzystanie nowych 
technologii, daje szans$ i"mo(liwo'& na podró(owanie równie( osobom z"ró(-
nymi ograniczeniami ()zycznymi, ekonomicznymi itp.). Zgodnie z"Europejsk% 
strategi% w"sprawie niepe!nosprawno'ci 2010–2020 „dost$pno'&” oznacza fakt, 
(e osoby z"niepe!nosprawno'ci% mog% korzysta&, na równych prawach z" inny-
mi, ze 'rodowiska )zycznego, transportu, technologii i"systemów informacyjno- 
-komunikacyjnych (TIK) oraz pozosta!ych obiektów i"us!ug. W"takim kontek'cie 
za „turystyk$ dost$pn%” uznaje si$ „form$ turystyki, która wymaga wspó!pracy 
mi$dzy interesariuszami w"celu umo(liwienia osobom z"ró(nymi wymagania-
mi – zwi%zanymi z"mobilno'ci%, wzrokiem, s!uchem i"wymiarem poznawczym 
– samodzielnego, godnego funkcjonowania. Taka wspó!praca polega na dostar-
czeniu uniwersalnie zaprojektowanych produktów turystycznych o"charakterze 
materialnym oraz zapewnieniu uniwersalnie zaprojektowanego dost$pu do prze-
strzeni” (Zajadacz, 2014, s. 50). Najliczniejszymi obiorcami tego rodzaju turysty-
ki s% osoby z"niepe!nosprawno'ciami i"osoby starsze – ok. 14 mln osób w"Polsce 
(GUS 2020).

Przyk!adem wykorzystania nowych technologii w"turystyce jest np. rozwój 
tanich linii lotniczych (pierwsza tania linia lotnicza to Southwest Airlines), któ-
re wzbudzaj% popyt. Osoby ze szczególnymi potrzebami dysponuj% mniejszym 
funduszem swobodnej konsumpcji dlatego rozwój tanich linii lotniczych mo(e 
stanowi& dla nich szans$ na dalsze podró(e. Badania w!asne autorki1 wykaza!y, 
(e 37,5% ankietowanych powy(ej 65. r.(. 'rednio wydaje od 101 do 200 z! na jedna 
osob$ w"ci%gu dnia podró(y – chodzi o"krótkoterminowe wyjazdy (3–7 dni). 

Analizuj%c wyniki z" uwzgl$dnieniem ró(nych rodzajów niepe!nospraw-
no'ci, mo(na zauwa(y& ró(nice – zarówno ankietowani z"niepe!nosprawno'ci% 
s!uchu, jak i"wzroku najcz$'ciej wskazywali, (e 'rednio wydatki podczas podró-
(y turystycznej wynosz% od 101 do 200 z! (odpowiednio 37,5% i"44,4%). Nato-

1 Badanie przeprowadzone w"2021 na potrzeby pracy magisterskiej mia!o na celu diagnoz$ 
aktywno'ci osób starszych i"osób z"niepe!nosprawno'ciami w"zakresie uprawiania turystyki. 
Analiz% obj$to osoby starsze (powy(ej 60. r.(.) i"osoby z"niepe!nosprawno'ciami. Za minimaln% 
liczb$ ankiet planowanych przy realizacji badania przyj$to liczb$ 385, gdy( by!a to liczba uzy-
skana ze wzoru doboru próby. Do badania zakwalifikowa!o si$ 318 ankiet. Jako g!ówn% metod$ 
badawcz% wykorzystano sonda( diagnostyczny. Wybrano technik$ CAWI (ang. Computer- 
-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW).
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miast ankietowani z"niepe!nosprawno'ci% ruchu 'rednio wydaj% wi$cej podczas 
podró(y, bo mi$dzy 201 a"300 z! (32,7%). Ponadto jest to jedyna grupa spo'ród 
respondentów, w"której wskazano odpowied* wydatków na poziomie wi$kszym 
ni( 500 z! na dzie# na osob$. Mo(e to 'wiadczy& o"dobrej sytuacji )nansowej an-
kietowanych z"niepe!nosprawno'ciami ruchu lub o"do)nansowaniach wyjazdu 
(jednak to pytanie nie pad!o w"formularzu ankiety). Istnieje równie( mo(liwo'&, 
(e ró(nice wynikaj% z"charakteru wyjazdów – ankietowani z"niepe!nosprawno-
'ci% ruchu najcz$'ciej wymieniali wyjazdy w"celach sportowych, a"z"regu!y s% to 
dro(sze przedsi$wzi$cia. Ogólnie dla grupy ankietowanych z"niepe!nosprawno-
'ciami przewa(aj% jednak koszty 101–200 z! (33,3%), potem 201–300 z! (29,1%), 
do 100 z! (14,5%), 301–400 z! (11,4%) oraz powy(ej 500 z! (2,0%). Powy(sze dane 
potwierdzaj%, (e uczestnicy badania zakwali)kowani do grupy odbiorców tury-
styki dost$pnej maj% ograniczony bud(et na podró(e. 

Tanie linie lotnicze to nie jedyny przyk!ad wykorzystania technologii w"tu-
rystyce, system rezerwacji czy inteligentnych smart rooms w"hotelowych pokojach 
równie( zaliczaj% si$ do tej grupy. Dane statystyczne pokazuj%, (e 82% wszyst-
kich rezerwacji podró(y w"2018 r. dokonano online za po'rednictwem witryn 
turystycznych lub aplikacji mobilnych2, ponadto 69% podró(nych twierdzi, (e 
ch$tnie korzysta z"wyszukiwania g!osowego podczas planowania podró(y (www.
jerseyislandholidays.com). 

Powy(sze dane cz$'ciowo koresponduj% z"badaniami, które autorka prze-
prowadzi!a w" 2021 r. nt. aktywno'ci turystycznej osób starszych i" osób z" nie-
pe!nosprawno'ciami. Badania wykaza!y, bior%c pod uwag$ niepe!nosprawno'ci, 
(e wi$kszo'& ankietowanych, bo a( 37,5% rezerwuje nocleg poprzez portale po-
dró(nicze (np. TripAdvisor.com, Booking.com, Trivago.pl, Kayak.pl itd.), 25%"te-
lefonicznie, 18,7% zarówno bezpo'rednio przez stron$ internetow% hotelu, jak 
i"za po'rednictwem biura podró(y. By& mo(e na uzyskane wyniki mia! wp!yw 
rozk!ad wiekowy badanej grupy (po 22,9% w"wieku 36–45 lat i"powy(ej 65. r.(., 
20,8% w"wieku 56–65 lat, 16,6% w"wieku 46–55 lat, 14,5% w"wieku 26–35 lat). 
Bior%c pod uwag$ uzyskane wyniki wydaj$ si$ zasadne, aby przedsi$biorstwa tu-
rystyczne, jak i"organizacje pozarz%dowe dzia!aj%ce na rzecz turystyki dost$pnej 
projektowa!y swoje us!ugi i"strony internetowe / aplikacji uwzgl$dniaj%c potrzeby 
tej grupy spo!ecznej. 

Zaskoczeniem jest, (e 17% ankietowanych seniorów korzysta!o z"aplikacji 
na smartfon pozwalaj%cej zobaczy& niektóre obiekty turystyczne, jak wygl%da!y 
w"przesz!o'ci, nie mo(na jednak uogólnia& tego wyniku na ca!% populacj$, po-

2� 6\VWHP\�UH]HUZDF\MQH��QS��([SHGLDJURXS�FRP��7ULYDJR�SO��%RRNLQJ�FRP��.D\DN�SO��$LUEQE�
SO��H6N\�
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niewa( ju( sam sposób zbierania odpowiedzi (ankieta on-line) wymusza! niejako 
na respondentach przynajmniej podstawowe posiadanie umiej$tno'ci korzysta-
nia z"komputera i"Internetu. Równie( 17% ankietowanych seniorów deklarowa-
!o korzystanie z" internetowych systemów rezerwacyjnych w" badanym okresie. 
Natomiast korzystanie z" przewodników ró(nicuje wypowiedzi ankietowanych 
z"niepe!nosprawno'ci% w" sposób do'& niejednolity, przy czym g!ówny podzia! 
przebiega mi$dzy niepe!nosprawno'ci% ruchu i"wzroku. Ankietowani z"niepe!-
nosprawno'ci% ruchu w"35,4% odpowiedzieli, (e korzystali z"przewodników tra-
dycyjnych, w"29,0% z"internetowych i"równie( w"29,0% z"przewodnika z"aplikacj% 
dla turysty z"niepe!nosprawno'ci%, a"16,1% z"nich nie korzysta!o z"(adnego prze-
wodnika. Ankietowani z" niepe!nosprawno'ci% s!uchu przewodnik z" aplikacj% 
dla turystów z"niepe!nosprawno'ciami wybieraj% w"45,4%, na drugim miejscu 
plasuje si$ przewodnik tradycyjny (36,3%) i"wreszcie na trzecim przewodnik in-
ternetowy (18,1%), równie( 18,1% z"nich nie wybiera (adnego przewodnika. Na-
tomiast ponad po!owa ankietowanych z"niepe!nosprawno'ci% wzroku najcz$'ciej 
korzysta!a z"przewodnika z"aplikacj% dla turysty z"niepe!nosprawno'ci% (56,2%), 
potem z"przodownika internetowego (37,5%) oraz w"formie tradycyjnej (papiero-
wej) (12,5%), ponadto 18,7% z"nich nie korzysta!o w"ogóle z"przewodnika. Warto 
w" tym miejscu przypomnie&, (e schorzenia uk!adu wzrokowego wp!ywaj% na 
ograniczenia i"trudno'ci w"percepcji wzrokowej w"ró(nym stopniu, bior%c pod 
uwag$ sam system orzecznictwa osoby z"orzeczonym stopniem niepe!nospraw-
no'ci (symbol 04-O) mog% w" stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym 
odczuwa& te ograniczenia – jedni nie b$d% widzie& w"ogóle, inni b$d% posiada& 
widzenie tunelowe lub b$d% traci& wzrok wraz z"wiekiem itd. 

Powy(sze dane wskazuj%, (e ankietowani z"niepe!nosprawno'ci% wzroku, 
najch$tniej z"badanej grupy osób z"niepe!nosprawno'ciami, decyduj% si$ na wy-
korzystanie dedykowanych tej grupie spo!ecznej przewodników. Warto zatem 
inwestowa& w"tworzenie „dost$pnych” przewodników i"aplikacji turystycznych. 
 Korzy'ci dla sektora turystycznego jest kilka, po pierwsze przedsi$biorstwa 
zyskaj% now% grup$ klientów, zyskaj% przewag$ konkurencyjn%, ociepli si$ ich 
wizerunek czy wreszcie „wzrasta ranga niematerialnych warto'ci w" )rmach, 
a"w"zwi%zku z"tym na znaczeniu zyskuj% warto'ci poza)nansowe, jak  reputacyjne, 
operacyjne, zwi%zane z" szeroko poj$tym zaufaniem (kwestiami spo!ecznymi, 
'rodowiskowymi, etycznymi)” (Dembi#ski, 2012, s. 178).

Nowe technologie maj% du(y wp!yw na rozwój turystyki dost$pnej. We-
d!ug bada# z"2020 r. 33% konsumentów twierdzi, (e korzysta!o z"wirtualnego 
asystenta podró(y, aby pomóc w"organizacji i"zaplanowaniu nast$pnej podró(y, 
a"77% lotnisk i"71% linii lotniczych wprowadzi badania i"rozwój w"zakresie zarz%-
dzania biometrycznymi identy)katorami w"ci%gu najbli(szych pi$ciu lat. Warto 
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podkre'li&, (e od 2014 r. do 2019 r. 'rednio odnotowywany jest 10% wzrost rezer-
wacji podró(y online (www.condorferries.co.uk).

Internet jest zatem jednym z"g!ównych czynników technologicznych, które 
pozwalaj% rozwija& si$ turystyce, równie( tej dost$pnej (cz$'& przewo*ników, biur 
podró(y, hoteli itd. dostosowuje swoje strony internetowe do potrzeb osób z"nie-
pe!nosprawno'ci% wzroku i"podaje informacje o"dost$pno'ci swoich obiektów dla 
np. rodzin z"dzie&mi, osób starszych czy osób z"trudno'ciami w"poruszaniu si$).

Wspó!cze'nie stale ro'nie liczba jednostek obs!uguj%cych ruch turystycz-
ny, a"silna konkurencja powoduje wzrost poda(y i" jako'ci us!ug turystycznych 
oraz zró(nicowanie cen. Wprowadzenie i"upowszechnienie zastosowania kom-
puterowych systemów rezerwacyjnych spowodowa!o olbrzymie zmiany w"funk-
cjonowaniu rynku turystycznego. W'ród najwa(niejszych rozwi%za# technolo-
gicznych dla bran(y turystycznej ostatnich lat oprócz systemów rezerwacyjnych 
nale(y wymieni&: technologi$ mobiln%, rzeczywisto'& rozszerzon% oraz techno-
logi$ g!osow%. W" bran(y turystycznej rzeczywisto'& wirtualna mo(e by& wy-
korzystywana do poprawy do'wiadczenia podró(y i"kszta!towania zachowania 
konsumentów. Film 360 stopni mo(e by& zarówno cz$'ci% wirtualnej wycieczki, 
jak równie( samodzielnym materia!em promocyjnym, który mo(na wykorzysta& 
w"mediach spo!eczno'ciowych i"na serwisach rezerwacyjnych, np. wirtualny spa-
cer po Szczecinie (szczecin360.com). Bran(a turystyczna szybko znalaz!a rów-
nie( zastosowanie dla AR – rzeczywisto'ci rozszerzonej. Dzi$ki „gra)cznym na-
k!adkom” mo(na znacznie poprawi& jako'& obs!ugi klienta, dostarczaj%c cenne 
informacje i"rozrywk$. Turysta mo(e skierowa& kamer$ smartfonu na budynek 
i"otrzyma& historyczne fakty na jego temat. W"przypadku restauracji mo(e obej-
rze& / ods!ucha& menu, co mo(e by& pomocne w"przypadku osób z"problemami ze 
s!uchem lub wzrokiem. Popularne jest tak(e tworzenie nak!adek, które pokazuj%, 
jak dane miejsce wygl%da!o w"przesz!o'ci. Muzea o(ywiaj% swoje wystawy, a"mia-
sta tworz% specjalne 'cie(ki z"punktami, w"których mo(na, dzi$ki AR, zobaczy& 
postaci z"lokalnych legend. Na przyk!ad Muzeum Górno'l%ski Park Etnogra)cz-
ny w"Chorzowie wykorzysta!o rzeczywisto'& wirtualn% i"rozszerzon% do o(ywie-
nia historii dzi$ki interaktywnej aplikacji, która s!u(y za wirtualny przewodnik 
po skansenie, natomiast gmina Dziwnów stworzy!a aplikacj$ Dziwnów4Fun. 
Tury'ci mog% odwiedzi& zaznaczone na wirtualnej mapie punkty. Wykorzysta-
nie takich rozwi%za# cz$sto niweluje bariery w"dost$pie do turystyki osobom ze 
szczególnymi potrzebami, z"tego powodu nowe technologie przyczyniaj% si$ do 
rozwoju równie( tej ga!$zi gospodarki. 

Technologia g!osowa (voice technology) to kolejna nowo'& cyfrowa, która 
zaczyna rewolucjonizowa& sektor podró(y i" turystyki, poniewa( coraz wi$cej 
klientów przechodzi z"wyszukiwania wpisywanego na interakcje g!osowe (co jest 
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standardem dla osób niewidomych). Coraz wi$cej hoteli zacz$!o eksperymento-
wa& z"urz%dzeniami aktywowanymi g!osem, w'ród nich s%: Austin z"Marriott 
International, Kimpton Alexis Hotel i"Westin Bu3alo.

Eksperci Statisty (Instytut analityczno-badawczy Statista) przewiduj%, (e 
nowinki technologiczne b$d% pomaga& bran(y – zainteresowaniem cieszy& si$ 
maj% zindywidualizowane oferty stworzone z"wykorzystaniem sztucznej inteli-
gencji czy nowoczesne sposoby prezentowania ofert (wirtualna rzeczywisto'&) 
i"tu równie( mo(na upatrywa& ewentualnej szansy na rozwój jednego z"rodzajów 
turystyki, jak% jest w!a'nie turystyka dost$pna. 

Jednocze'nie stale ro'nie ilo'& czasu przeznaczanego na wypoczynek i"tu-
rystyk$. Wynika to w"du(ej mierze z"kszta!tuj%cego si$ stylu (ycia promuj%cego 
wysoki poziom aktywno'ci zawodowej po!%czonej z"równie aktywnym wypo-
czynkiem zarówno w"ci%gu tygodnia, jak i"w"okresach wakacyjnych. Relacje mi$-
dzy czasem pracy a"czasem wolnym stale si$ zmieniaj%, na korzy'& czasu wolnego 
(Meyer, 2009, s. 214). W!%czaj%c w"to stale powi$kszaj%cy si$ fundusz swobodnej 
konsumpcji, mo(na liczy& na to, (e rynek turystyczny odrodzi si$ po pandemii 
koronawirusa, a"wypracowane od 2020 r. rozwi%zania tylko pozwol% na szybszy 
rozwój turystyki w"Polsce. 

���3U]HP\Vï�����ļ�GREUH�SUDNW\NL�ZbEUDQĝ\�WXU\VW\F]QHM�7XU\VW\ND�����

Inicjaty wa Tur ystyka 4.0 zosta!a uruchomiona w"2017 r. przez )rm$ 
Arctur po zidenty)kowaniu braku gotowo'ci do wykorzystania kluczowych 
technologii wspomagaj%cych z"Przemys!u 4.0 (Internet Rzeczy , Sztuczna Inte-
ligencja, Big Data, Wirtualna Rzeczywisto'&, Rozszerzona Rzeczywisto'& itp.), 
zw!aszcza przez ma!e i"'rednie przedsi$biorstwa z"sektora turystyki. W"konse-
kwencji powo!ano Partnerstwo Turystyka 4.0, aby umo(liwi& wspó!prac$ ka(de-
mu interesariuszowi na 'wiecie w"celu uczestniczenia w"badaniach lub rozwoju 
turystyki przysz!o'ci. Jego celem jest pobudzenie ducha bada# i"rozwoju w"sek-
torze turystycznym. To pierwsze zastosowanie analityki big data dla sektora tu-
rystycznego na poziomie regionalnym. (www.t40.cz/pl/). 

Projekt Tur ystyka 4.0 realizowany jest w"ramach Programu COSME 
(Program ramowy na rzecz konkurencyjno'ci przedsi$biorstw oraz ma!ych 
i"'rednich przedsi$biorstw 2014–2020 COSME – Programme for the Competitive-
ness of Enterprises and small and medium-sized enterprises). Celem projektu Tu-
rystyka 4.0 jest rozwój programu budowania potencja!u, transferu technologii, 
wsparcia i"pomocy umo(lwiaj%cego turystyk$ przedsi$biorstw sektora M+P oraz 
zaadaptowania i"wykorzystania nowych technologii cyfrowych w"celu poprawy 
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ich produktywno'ci, zrównowa(onego rozwoju oraz wydajno'ci w"ramach pro-
wadzonej dzia!alno'ci. G!ówne cele projektu:

1. Pomoc techniczna i"biznesowa.
2. Peer learning, szkolenia i"wsparcie u'wiadamiaj%ce.
3. Finansowe wsparcie dla M+P z" bran(y turystycznej (www.igp.pl/to-

urism-40,910,pl). 
Przedstawicielem Polski w" konsorcjum projektu zosta!a wybrana Regio-

nalna Izba Gospodarcza Pomorza (RIGP). Regionalna Izba Gospodarcza Pomo-
rza powsta!a, aby po!%czy& biznesowe mo(liwo'ci regionu z"potrzebami rynku.

Drony
Za pocz%tek dronowej rewolucji mo(emy uzna& rok 2015. Wtedy to )rmy 

z"wielu bran( – turystyki, budownictwa, bran(y )lmowej czy eventowej, zdecy-
dowa!y si$ na wykorzystanie uj$& z"drona. Bran(a turystyczna szybko zrozumia-
!a, (e wykorzystuj%c zdj$cia i"wideo z"drona wywo!uj% u"potencjalnych klientów 
oczekiwan% reakcj$ – wzbudzaj% zainteresowanie i"zach$caj% do odwiedzenia ich 
biznesu. Przedsi$biorstwa turystyczne mog% korzysta& z" tradycyjnego sprz$tu 
naziemnego, ale drony oferuj% unikaln% perspektyw$, która zazwyczaj
ƐŬƵƚŬƵũĞ�ǁǇǏƐǌǇŵ�ƉŽǌŝŽŵĞŵ�ǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶŝĂ�ƵǏǇƚŬŽǁŶŝŬſǁ͘

Internet wszechrzeczy
Internet przedmiotów (IoT): Internet przedmiotów ma du(y potencja! 

w"kszta!towaniu przysz!o'ci bran(y turystycznej i"turystycznej, a")rmy zacz$!y 
sobie z"tego zdawa& spraw$. Przyk!adem z"bran(y turystycznej Internetu Rzeczy 
w"celu zmniejszenia niepokoju i"stresu zwi%zanego z"zagubionymi torbami jest 
Lu.hansa. Pasa(erowie mog% 'ledzi& swój baga( za pomoc% linku znajduj%cego 
si$ na mobilnej karcie pok!adowej w" aplikacji Lu.hansy. Dzi$ki aplikacji Luf-
thansy i" cyfrowym us!ugom baga(owym po wyl%dowaniu pasa(erowie otrzy-
muj% powiadomienie z"informacj%, na którym ta'moci%gu znajduje si$ ich baga(. 
Aktualnie us!uga ta jest dost$pna na wybranych lotniskach (m.in. we Frankfur-
cie, Hamburga, Monachium, Stuttgarcie oraz Mediolanie) (www.lu.hansa.com/
pl/). Na niektórych lotniskach mo(na równie( samodzielnie odprawi& baga(, ko-
rzystaj%c z"samoobs!ugowego kiosku do odprawy baga(owej.

Technologia g!osowa (Voice technology)
Technologia g!osowa to kolejna nowo'& cyfrowa, która zaczyna rewolucjo-

nizowa& sektor podró(y i"turystyki, poniewa( coraz wi$cej klientów przechodzi 
z"wyszukiwania wpisywanego na interakcje g!osowe. Coraz wi$cej hoteli zacz$-
!o eksperymentowa& z" urz%dzeniami aktywowanymi g!osem. W'ród nich s%: 
W"Austin z"Marriott International, Kimpton Alexis Hotel i"Westin Bu3alo.
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Go'cie hoteli sieci Marriott Int. b$d% mieli do dyspozycji prywatnego asy-
stenta – Alexa.

Te inteligentne g!o'niki z" g!osem Alexa zrewolucjonizuj% do'wiadczenia 
go'ci. Urz%dzenie mo(e zosta& poproszone o"wykonywanie takich zada#, jak ste-
rowanie temperatur% w"pomieszczeniu, o'wietleniem i"telewizorem, odtwarzanie 
muzyki, ustawianie alarmów, informowanie o"pogodzie i"podró(ach, zamawia-
nie obs!ugi pokoju lub sprz%tania, dzwonienie do recepcji i"wymeldowanie Trwa-
j% testy urz%dzenia w"wybranych hotelach sieci Marriott International. Marriott 
International wspó!pracuje z"Carrier Global Corp, aby pomóc w"kszta!towaniu 
hoteli przysz!o'ci. Wspó!praca b$dzie obejmowa!a rozwój nowych technologii 
poprawiaj%cych warunki panuj%ce w"pokojach, a"tak(e budow$ hoteli (Swi. A., 
2022). W"2018 r. New York Times doniós! o"napi$ciach w'ród pracowników Mar-
riotta dotycz%cych wp!ywu nowych technologii i"zautomatyzowanych us!ug na 
ich miejsca pracy. Tysi%ce pracowników strajkowa!o pó*niej z" powodu swoich 
obaw, domagaj%c si$ tak(e poprawy warunków pracy i"wy(szych p!ac. 

���=DNRñF]HQLH

We wspó!czesnym spo!ecze#stwie zastosowanie nowych technologii rów-
nie( w" bran(y turystycznej jest w!a'ciwie nieograniczone i" jest kwesti% czasu 
i"kreatywno'ci przedsi$biorców. Zdaniem ekspertów DataArt bran(a turystycz-
na b$dzie sta!a pod znakiem kilku trendów technologicznych: Sztuczna inteli-
gencja stanie si$ istotnym narz$dziem komunikacji na linii obs!uga–klient. Au-
gumented Reality (AR) przeniesie turystów w"docelowe miejsce zanim jeszcze 
wyjd% z" domu. Nowe technologie pozwol% rozwin%& si$ us!ugom opartym na 
samoobs!udze. Voice assistant wyjdzie poza obr$b inteligentnego domu i"tra) do 
pokoju hotelowego.

Nowe technologie daj% szans$ i"mo(liwo'& na podró(owanie równie( oso-
bom z" ró(nymi ograniczeniami ()zycznymi, ekonomicznymi itp.) poprzez np. 
rozwój tanich linii lotniczych, które wzbudzaj% popyt; systemy rezerwacyjne 
(i"ogólnie szerokie wykorzystanie Internetu) czy technologie Voice assistant. Dy-
rektor Dzia!u Innowacji Turystycznych Eurecat Salvador Anton Clavé skomen-
towa! podczas wydarzenia Forum TurisTIC de Barcelona, (e „zmiana wykracza 
poza usprawnienie procesów lub do'wiadczenie turystyczne; poci%ga za sob% 
przekszta!cenie samego systemu turystyki”. Uczestniczymy w" ulepszaniu pro-
cesów, obs!udze klienta, relacji z"klientami i"tworzeniu nowych modeli bizneso-
wych. Wszystko to naturalnie prowadzi do korzy'ci dla podró(uj%cych, pozwa-
laj%c im upro'ci&, a"cz$sto wzbogaci& proces planowania podró(y.
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Turystów mog% oczarowa& nowe technologie, jednak istnieje debata, czy 
tury'ci mog% mentalnie, )zycznie i"kulturowo nad%(a& za tempem rozwoju tech-
nologicznego w"sposób, który dzia!a na ich prawdziw% korzy'&. Obecna pande-
mia COVID-19 zwi$ksza szybko'& rozwoju i" cz$sto niekwestionowan% akcep-
tacj$ technologii (Gretzel et. al., 2020). Trzeba jednak pami$ta& o" mo(liwych 
konsekwencjach wp!ywu nowych technologii, s% to np. przeci%(enie informacyj-
ne, dehumanizacja i"depersonalizacja do'wiadcze# turystycznych, a"ostatecznie 
zniszczenie warto'ci do'wiadcze# turystycznych (Dinçer et"al., 2020). 

Najwa(niejsze rozwi%zania technologiczne dla bran(y turystycznej to: 
technologia mobilna, rzeczywisto'& rozszerzon% (AR,VR) oraz Internet rzeczy. 
Preferencje klientów zmieniaj% si$ ca!y czas, a"turystyka online to jest technolo-
gia, wi$c w"najbli(szych latach b$dziemy obserwowa& „rewolucj$ turystyczn%”. 
To technologia umo(liwi!a ten nowy scenariusz, w"którym trendy wyznaczy!y 
zupe!nie inn% 'cie(k$, ni( w"poprzednich dekadach. A"w"centrum wszystkiego 
znajduje si$ klient, który ma do dyspozycji o"wiele wi$cej zasobów, dzi$ki czemu 
specjali'ci z"bran(y staraj% si$ aktualizowa& i"oferowa& jako'& na rynku, której 
jeszcze nie by!o. Warto mie& te( na uwadze, (e wraz z"rozwojem turystyki i"wp!y-
wem na t$ bran(e nowych technologii mog% pojawi& si$ jego negatywne konse-
kwencje. 
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Dotychczas nie powsta!o wiele prac, które opisuj% przebieg rewolucji 4.0 
w"kontek'cie polskich biur podró(y. Celem artyku!u jest analiza innowacji wpro-
wadzanych przez zagraniczne biura, ocena potencja!u i"szans ich zastosowania 
w"Polsce. Odpowiedzi zebrane z"u(yciem kwestionariusza ankiety skierowanego 
do polskich touroperatorów potwierdzi!y, (e agenci nie s% 'wiadomi innowacji 
w"zagranicznych biurach. Dostrzegaj% jednak szans$ zwi$kszenia zysków dzi$ki 
rewolucji 4.0 i"rozwa(% zmiany w"swoim modelu biznesowym.

Wraz z"rozpocz$ciem XXI w. obserwuje si$ wzrost innowacji w"biznesie. 
5ród!em wielu z"nich jest post$puj%ca rewolucja 4.0. O"najnowszych rozwi%za-
niach techniki mo(na przeczyta& w"gazetach, raportach naukowych i"w"Interne-
cie. Udost$pniane w"taki sposób informacje s% cz$'ci% sieci wiedzy (knowledge 
network), której znaczenie podkre'laj% Zahra i"Nambisan (2011). Autorzy wspo-
minaj% o"platformach innowacji (innovation platforms lub innovative ecosystem), 
przez które przekazywane s% dane dotycz%ce najnowszych osi%gni$& techniki.

Mimo rosn%cej popularno'ci wspomnianych systemów, nie w"ka(dej bran-
(y wykorzystuje si$ informacje o" trendach technologicznych. Przyk!adem jest 
rynek touroperatorów, po'redników i" agentów turystycznych – biura podró(y 
w"Polsce nie wyra(aj% potrzeby pozyskiwania danych o"innowacjach przemys!u 
4.0. stosowanych za granic%. Wp!ywa na to znacznie wolniejszy rozwój technolo-
giczny Polski (w"porównaniu np. z"Chinami) oraz nieobecno'& kraju w"czo!ówce 
najpopularniejszych destynacji turystycznych (znacznie wi$ksze zainteresowanie 
innowacjami w"biurach podró(y mo(na zaobserwowa& w"Turcji).
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Lata 2020 i" 2021 by!y trudnym czasem dla touroperatorów – okres ten 
wymusi! na biurach podró(y utworzenie nowego kana!u kontaktu z"klientami. 
Wzrost gospodarczy po pandemii COVID-19 mo(e wi$c okaza& si$ szans% na 
wprowadzenie innowacji przemys!u 4.0, dzi$ki którym polskie biura podró(y 
do!%cz% do innych przedsi$biorstw bran(y turystycznej (w"tym hoteli i"lotnisk), 
które ju( od kilkunastu lat kreuj% trendy i"bior% udzia! w"wy'cigu o"innowacje 
dost$pne na rynku.

���=DOHW\�LbZDG\�ZGURĝHQLD�LQQRZDFML�ZbSURFHV�REVïXJL�NOLHQWD� 
ZbELXUDFK�SRGUöĝ\

W"bran(y podró(y od wielu lat wykorzystywane s% innowacje. Przyk!adem 
s% m.in. !atwe w"u(yciu aplikacje, nowoczesne fotele w"samolotach lub obs!uga 
klienta przez sztuczn% inteligencj$. W"japo#skim hotelu Henn na Hotel Maihama 
Tokyo Bay go'ci witaj% roboty w"postaci dinozaurów. Chocia( o'rodki noclego-
we, równie( te w"Polsce, stale 'ledz% mod$ i"post$p rewolucji 4.0 (np. powstaje co-
raz wi$cej nowoczesnych hoteli kapsu!owych), to biura podró(y nie wprowadzaj% 
na tak% skal$ innowacji, jak to ma miejsce np. w"Chinach czy innych krajach. 
Wp!ywa na to znacz%ca przewaga tradycyjnych biur podró(y w"Polsce tzn. przed-
si$biorstw zorientowanych na bezpo'redni% obs!ug$ klienta, natarczywy marke-
ting internetowy i"promocj$ kolorowych folderów i"plakatów. Polscy touropera-
torzy posiadaj% identyczne za!o(enia jak pierwsze biuro podró(y – 6omas Cook 
z"1841 r. Wykorzystywane przez krajowych touroperatorów aplikacje, programy 
lojalno'ciowe i"strony internetowe nie s% innowacyjne, gdy( sta!y si$ powszech-
ne. Abrate, Bruno, Erbetta i"Fraquelli (2019) podkre'laj% jednak, (e „w"celu za-
chowania konkurencyjno'ci, tradycyjne biura podró(y musz% przekon)gurowa& 
swoje systemy biznesowe”. Cytowani autorzy wymieniaj% zalety i"wady wprowa-
dzania innowacji przez restrukturyzacj$. Biura podró(y nie powinny ca!kowicie 
rezygnowa& z"tradycyjnych rozwi%za#, jednak musz% podj%& prób$ dostosowania 
nowinek technologicznych do warto'ci i"za!o(e# touroperatora. Zaistnienie biu-
ra podró(y w"internecie skutkuje wieloma korzy'ciami (TravelCarma, 2022) np.:

 � redukcj% kosztów,
 � zmniejszeniem czasoch!onno'ci niektórych czynno'ci,
 � wzrostem efektywno'ci.

Aplikacje internetowe pozwalaj% stworzy& grup$ lojalnych, sta!ych klien-
tów. Dwikesumasari i"Ervianty (2017) podkre'laj%, (e prowadzenie dzia!alno'ci 
w" internecie daje szans$ oceny zadowolenia klienta i"zarz%dzania wiedz%. Jed-
nak(e, „rosn%ca liczba krajowych i"zagranicznych OTA” (Online Travel Agency), 
wraz ze „wzrostem gospodarczym i" modernizacj% stylu (ycia konsumentów” 
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wp!ywa na utrat$ innowacyjno'ci przez niektóre rozwi%zania technologiczne ze 
wzgl$du na ich upowszechnienie.

Xie, Guan, Cheng i"Huan (2020) podkre'laj%, (e innowacyjno'& us!ug kore-
luje z"„orientacj% na klienta”. Wprowadzenie innowacji rewolucji 4.0 przyczynia 
si$ do polepszenia jako'ci us!ug, dotarcia do grupy lojalnych klientów i"zdoby-
cia przewagi nad konkurencj%. Ivanov i" Webster (2017) przypominaj% o" kosz-
tach (operacyjnych, restrukturyzacji, zmian w"zarz%dzaniu pracownikami), jakie 
nale(y ponie'& w"celu osi%gni$cia wspomnianych korzy'ci. Wdro(enie nowych 
technologii jest uwarunkowane poziomem „odporno'ci na zmiany”. Wymaga 
równie( nawi%zania wspó!pracy np. z" twórcami robotów. Jak zauwa(aj% cyto-
wani autorzy, wprowadzenie innowacji rewolucji 4.0 do procesu obs!ugi klien-
ta przyniesie korzy'ci i"przychody, jednak tylko wtedy, kiedy zostan% spe!nione 
pewne warunki, a"przedsi$biorstwo b$dzie przygotowane na restrukturyzacj$.

Wdro(enie technologicznych trendów wi%(e si$ z"ryzykiem technologicz-
nym i" biznesowym. Szybki post$p techniczny i" pojawianie si$ innowacyjnych 
narz$dzi na rynku wymusza wprowadzanie zmian w"modelu biznesowym. Biura 
podró(y powinny nie tylko 'ledzi& trendy, ale równie( je tworzy&. Podejmuj%c 
decyzje na szczeblu zarz%dczym nale(y by& ostro(nym, bowiem innowacje prze-
mys!u 4.0 wp!ywaj% pozytywnie na wizerunek touroperatora, czasem kosztem 
utraty przychodów. Przyk!adem s% wirtualne wyprawy promuj%ce destynacje 
turystyczne. Hamilton (2020) pisze o"aplikacji pozwalaj%cej „odwiedzi&” Wyspy 
Owcze z"wirtualnym przewodnikiem, co przyczynia si$ do promocji regionu i"za-
ch$ca podró(nych do wyboru specy)cznego pakietu turystycznego. Jednak(e, 
symulowana wycieczka b$dzie wystarczaj%ca dla niektórych klientów i"zniech$ci 
do wyboru Wysp Owczych jako destynacji turystycznej, co b$dzie problematycz-
ne dla agentów turystycznych oferuj%cych wyprawy jedynie do wspomnianego 
miejsca recepcji.

���8ZDUXQNRZDQLD�ZSURZDG]HQLD�WHFKQRORJLL�UHZROXFML����� 
do modelu biznesowego

Cytowani autorzy podkre'lali, (e przed wprowadzeniem rozwi%za# tech-
nologicznych nale(y uprzednio przygotowa& przedsi$biorstwo. Maru7i&, Aleksic, 
Bach i"Omazi& (2019) wymienili determinanty pozwalaj%ce na efektywne wdro-
(enie innowacji w"turystyce - czynniki technologiczne i"pozatechnologiczne (np. 
konkurencja). Istotne s% równie( wk!ady, tzn. wniesione przez przedsi$biorstwo 
(w" tym zarz%d) warto'ci. Cytowani autorzy podaj% za przyk!ad nak!ady we-
wn$trzne (pracownicy, si!a robocza, wiedza) i" instytucjonalne (wielko'& )rmy 
i"jej 'rodowisko). Jak pisz%, „si!% nap$dow%” innowacji jest nastawienie pracowni-
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ków, lojalno'& klientów, zarz%dzanie (strategiczne, operacyjne, zasobami ludzki-
mi), sieci informatyczne, wiedza i"technologia informacyjna. Na tempo wprowa-
dzania technologii w"turystyce wp!ywaj%, zdaniem cytowanych autorów „poda( 
i determinanty poda(y, stymulatory popytu, oraz poziom i tempo dzia!a# kon-
kurencji” (Maru7i& et al., 2019, s. 210). Istotna jest równie( sytuacja ekonomicz-
na (sposób )nansowania i"struktura kapita!u), oraz korzystanie z"systemów ICT 
(Information Communications Technologies).

Podane uwarunkowania powinny by& analizowane znacznie szerzej. Jak 
wykaza!a Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyka Instytutu Turystyki w"Kra-
kowie (2019), przedsi$biorcy postrzegaj% technologie informatyczne jako naj-
silniejszy czynnik zmian w"biurach podró(y. „Automatyzacja i"autentyczno'&” 
to istotne elementy zmian w" procesie obs!ugi konsumentów. Wp!ywa na nie 
wielko'& )rmy – „o" ile du(e biura podró(y mog% pozwoli& sobie na inwestycje 
technologiczne (…) to mniejsi agenci musz% opiera& si$ na dost$pnych rozwi%-
zaniach” takich jak technologia mobilna (aplikacje internetowe), platformy GDS 
(np. Amadeus) i"wirtualni asystenci.

Mimo rosn%cej 'wiadomo'ci dotycz%cej znaczenia innowacji, wi$kszo'& 
polskich biur podró(y nie decyduje si$ na ich wprowadzenie do procesu obs!ugi 
klienta. Na podj$cie decyzji o" restrukturyzacji sk!adaj% si$ nie tylko czynniki 
ekonomiczne i"techniczne, ale równie( spo!eczne i"polityczne (np. do)nansowa-
nia z"UE). Ze wzgl$du na obszerno'& zagadnienia rewolucji 4.0 i"zró(nicowanej 
sytuacji gospodarczej w"wielu krajach nie do ko#ca wiadomo, co jest innowacj%. 
Przyk!adowo, podró(e zrównowa(one, turystyka zielona i"apiturystyka !%czone 
z"noclegiem w"o'rodkach ZCR (Zero Carbon Resorts) i" lotami nie emituj%cymi 
CO2 to nowy trend w"Polsce. Jednak(e, czy jest to innowacja przemys!u 4.0 w"in-
nych krajach? 

���3U]\NïDG\�LQQRZDFML�UHZROXFML�����ZbELXUDFK�SRGUöĝ\�]D�JUDQLFÈ

Opisywane zjawisko mo(e dotyczy& ró(nych aspektów pracy biur podró(y. 
Autorka wybra!a do analizy niektóre przyk!ady innowacji XXI w. zastosowanych 
w" przemy'le turystycznym oraz podj$!a prób$ oceny szans ich wprowadzenia 
na rynek polski. W" literaturze przedmiotu istnieje luka badawcza. Dotychczas 
niewielu badaczy analizowa!o wdra(anie innowacyjnych rozwi%za# w" biurach 
podró(y. Yüzba8ıo9lu, Çelik i"Topsakal (2014) zauwa(aj%, (e touroperatorzy pro-
wadz%cy dzia!alno'& na terenie Antalya w"Turcji wprowadzaj% innowacje w"ob-
szarach:

 � marketingu (tworzenie grup lojalnych klientów, obserwacja potrzeb 
i"zmian popytu, restrukturyzacja procesu obs!ugi),
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 � „procesu produkcji” (zachowanie konkurencyjno'ci przez tworzenie tren-
dów, wprowadzenie innowacji do procesu zarz%dzania operacyjnego),

 � organizacji (zmiana kana!ów dystrybucji i" obs!ugi konsumenta, innowa-
cyjne sposoby prezentacji pakietów wypraw), 

 � obs!ugi (opatentowanie innowacji jako pierwsze biuro podró(y na rynku, 
wp!ywanie na zachowania konsumentów i"proces decyzyjny).
W"celu lepszego zrozumienia znaczenia rewolucji 4.0 w"kontek'cie rozwo-

ju biur podró(y, nale(y wymieni& równie( role touroperatora po wprowadzeniu 
technologii do procesu obs!ugi klienta. Biuro podró(y jest komunikatorem (in-
nowacje pozwalaj% nawi%za& relacj$ z" konsumentem), nawigatorem (technolo-
giczne rozwi%zania towarzysz% tury'cie w"trakcie wyprawy), agregatorem i"do-
radc% (innowacje tworz% nowe mo(liwo'ci dla klientów). Standing i"Vasudavan 
(2000) opracowali t$ specy)kacj$ w"oparciu o"dzia!alno'& biur w"Australii.

Powy(sze odwo!ania do *róde! umo(liwi!y przeprowadzenie identy)kacji 
kluczowych innowacji rewolucji 4.0 w"procesie obs!ugi w"biurach podró(y – chat-
botów i" travelbotów. Oba wymienione s% sztuczn% inteligencj%, która wchodzi 
w"interakcj$ z"klientem na stronie internetowej. Rozmowa z"pierwszym ograni-
cza si$ do zadawania pyta# i"automatycznie wygenerowanych odpowiedzi. Je'li 
program nie potra) pomóc konsumentowi, chatbot przekazuje zapytanie pra-
cownikowi biura podró(y. Travelboty odpowiadaj% na pytania w"celu przeprowa-
dzenia klienta przez proces zakupu wycieczki (rezerwacj$ lotu, pokoju hotelowe-
go i"wygenerowanie biletu online). Przy u(yciu chatbota klientów obs!uguje m.in. 
ameryka#ska wyszukiwarka Kayak. Mo(liwo'& stworzenia spersonalizowanego 
travelbota zapewnia witryna SnatchBot.

Podobne funkcje pe!ni% aplikacje mobilne i"asystenci AI (Arti!cial Intelli-
gence). Sposób dzia!ania asystentów jest podobny do opisanych chatbotów, jed-
nak wirtualni doradcy posiadaj% zdolno'& uczenia si$. Zaawansowane algorytmy 
pozwalaj% rozpozna& potrzeby klienta nawet, je'li podró(ny nie zada pytania 
bezpo'rednio. U(ycie asystentów AI zapobiega rutynie w"podró(owaniu, a"tak(e 
pomaga zaoszcz$dzi& czas klientów i"pracowników biura (EBI.AI). Przyk!adem 
przedsi$biorstwa, które cz$'& obowi%zków przekaza!o wirtualnemu doradcy, jest 
operator promów Stena Line ze Szwecji.

Z"chatbotów i"asystentów AI korzystaj% nie tylko biura podró(y, ale równie( 
hotele i"linie lotnicze. Niektóre witryny u(ywaj%ce sztucznej inteligencji sta!y si$ 
konkurencj% dla touroperatorów. 6e Travel Professor to wyszukiwarka tworz%-
ca spersonalizowane pakiety us!ug i"plany podró(y po uzyskaniu od u(ytkow-
nika odpowiedzi na zaledwie kilka pyta#. 2eby dorówna& takiej witrynie, biura 
podró(y powinny wprowadzi& sztuczn% inteligencj$ do procesu obs!ugi klienta.
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Touni i"Magdy (2020) nazywaj% wymienione przez autork$ innowacje tech-
nologi% RAISA (Robots, Arti!cial Intelligence and Service Automation). W"opar-
ciu o"badania prowadzone w"biurach podró(y w"Egipcie, 2 z"10 respondentów 
korzysta z"chatbotów. Pozostali respondenci podkre'lali, (e rozmowa ze sztuczn% 
inteligencj% nie zast%pi kontaktu klienta ze specjalist% ds. turystyki co, jak twier-
dz%, jest kluczowe w" prowadzeniu dzia!alno'ci touroperatora. Przedstawiciele 
egipskich biur podró(y dostrzegaj% potencja! stosowania rozwi%za# AI je'li in-
nowacje pozostan% elementem pomocniczym w"procesie obs!ugi (np. przy zaku-
pie biletów, rezerwacji pokoju hotelowego).

Sztuczna inteligencja nie musi ca!kowicie zast%pi& obs!ugi klienta przez 
personel. Obecno'& robotów w"stacjonarnych biurach poprawia wizerunek )r-
my. Szkocki touroperator BarrheadTravel pos!u(y! si$ robotem Pepperem w"celu 
uatrakcyjnienia procesu zakupowego – maszyna odpowiada!a na proste pyta-
nia klientów. W!a'ciciel BarrheadTravel podkre'li!, (e roboty s% jedynie wspar-
ciem dla pracowników (Ireland, 2017). Innowacyjnym rozwi%zaniem s% równie( 
samoobs!ugowe biura podró(y, w" których klient samodzielnie lub z" pomoc% 
sztucznej inteligencji zakupi pakiet turystyczny. W"zagranicznej i"polskiej litera-
turze przedmiotu brakuje jednak danych dotycz%cych tego rozwi%zania.

W" XXI w. powsta!o wiele OTA (Online Travel Agents). S!ynnymi przy-
k!adami s% Fliggy z"Chin i"Jumia Travel w"Afryce Subsaharyjskiej. To innowa-
cyjne platformy internetowe, które wprowadzi!y turystyk$ do bran(y e-com-
merce. Fliggy jest zorientowany na pokolenie milenialsów kupuj%cych podró(e 
bud(etowe (Seo Agency China, 2020). Jego sklep i" specjalne oferty stworzone 
we wspó!pracy z"mi$dzynarodowymi korporacjami zyska!y pozytywny odbiór 
konsumentów. Fliggy odpowiada na potrzeby grupy docelowej, korzystaj%c jed-
nocze'nie z"najbardziej przyst$pnego dla milenialsów kana!u komunikacyjnego 
– Internetu. Proste i" kolorowe gra)ki dodatkowo zach$caj% do zakupu wycie-
czek w"OTA. Podobne rozwi%zania oferuje Jumia Travel, którego grup% docelow% 
równie( s% konsumenci o"stosunkowo niskich dochodach (Weigert, 2019). Portal 
musi jednak sprosta& wyzwaniu, jakim jest wej'cie na nowo powstaj%ce rynki 
turystyczne kreuj%ce popyt na wycieczki na Wybrze(e Ko'ci S!oniowej.

Wymienione rozwi%zania to nowo wykreowane trendy. Niektórzy tourope-
ratorzy jedynie poprzestaj% na korzystaniu z opatentowanych innowacji rewolucji 
4.0. Wprowadzenie ich do procesu obs!ugi klienta sprzyja równie( zawieraniu 
relacji B2B np. w!oskie biuro podró(y Robintur nale(y do grupy Coop Allean-
za 3.0, co otwiera mo(liwo'ci rozwoju dla przedsi$biorstwa i"tworzy okazje dla 
konsumentów (Robintur). W"Polsce nie istnieje wiele przyk!adów zastosowania 
rozwi%za# przemys!u 4.0. By!o to jednym z"motywów przeprowadzenia bada# 
w!asnych, które autorka kontynuuje w"swojej pracy magisterskiej.
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W"celu zebrania danych autorka opracowa!a kwestionariusz ankiety. Re-
spondentami byli przedstawiciele biur podró(y w"Polsce. Zastosowano metod$ 
doboru losowego – kwestionariusz ankiety móg! otrzyma& ka(dy touroperator, 
po'rednik i"agent turystyczny prowadz%cy zarejestrowan% dzia!alno'& gospodar-
cz%. Warunkiem by!o posiadanie wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów 
Turystyki i"Po'redników Turystycznych. Biura podró(y prowadzi!y dzia!alno'& 
w"ró(nych regionach i"obs!ugiwa!y specy)czne grupy docelowe (np. adeptów tu-
rystyki wypoczynkowej, zrównowa(onej i"motorowej).

Badanie przeprowadzono przy u(yciu Internetu, za po'rednictwem grup 
i" forów Internetowych. Kwestionariusz ankiety wysy!ano na maila lub przez 
aplikacj$ Messenger. W"trakcie trwania badania podj$to prób$ zainteresowania 
przedstawicieli biur podro(y innowacjami przemys!u 4.0 stosowanych przez za-
granicznych touroperatorów. W"zamian za udost$pnienie informacji i"przyk!a-
dów nowoczesnych technologii w" turystyce, które opisano w" kwestionariuszu 
ankiety, specjali'ci ds. turystyki wype!niali kwestionariusz ankiety.

Narz$dzie badawcze utworzono w" programie Ankiety Google. Respon-
dentom zadano cztery pytania: dwa pierwsze zamkni$te jednokrotnego wyboru, 
trzecie pó!otwarte i" czwarte macierzowe. Pytania spoza metryczki rozpocz$to 
wyra(eniem „Czy uwa(a Pan / Pani…” – respondentami byli bowiem jedynie 
niektórzy przedstawiciele biura podró(y, a" ich odpowiedzi mia!y subiektywny 
charakter. Pozyskano odpowiedzi od dziewi$ciu przedstawicieli polskich biur 
podró(y.

Na pocz%tku poproszono respondentów o"ocen$, czy reprezentowane biuro 
podró(y korzysta z" innowacji przemys!u 4.0 w"trakcie procesu obs!ugi klienta. 
3"respondentów odpowiedzia!o przecz%co. Pozosta!ych 6 nie by!o pewnych. 2eby 
sprecyzowa&, co touroperatorzy postrzegaj% za trend rewolucji 4.0 poproszono 
o" opini$, czy zrównowa(one podró(owanie i" noclegi w" o'rodkach ZCR (Zero 
Carbon Resorts) s% innowacj%. Uzyskane odpowiedzi by!y ró(ne – 4 touroperato-
rów zgodzi!o si$ z"t% tez%, 2 zaprzeczy!o, a"3 wstrzyma!o si$ od decyzji.

Nast$pnie zapoznano respondentów z"wymienionymi w"kwerendzie lite-
ratury innowacjami rewolucji 4.0 stosowanymi przez zagraniczne biura podró-
(y. By!y to: chatboty, travelboty, asystenci AI, samoobs!ugowe biura podró(y, 
roboty urozmaicaj%ce proces obs!ugi w" biurach stacjonarnych i" rozwi%zania 
stosowane przez Fliggy. Za przyk!ad podano równie( systemy prognozowania 
popytu na wycieczki do destynacji (umo(liwiaj%ce dostosowanie oferty do roz-
poznanych przez system potrzeb konsumenta, np. penthouse w"lesie nad jezio-
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rem) oraz platformy internetowe pozwalaj%ce utrzyma& sta!y kontakt z"klientem 
w"trakcie podró(y (Fast Company Sta3, 2021). Pytanie mia!o form$ macierzow% 
– respondenci odnosili si$ do ka(dej innowacji i"okre'lali, czy mo(e by& wpro-
wadzona do procesu obs!ugi klienta przez reprezentowane biuro podró(y. Mo(-
liwe by!o równie( wstrzymanie si$ od odpowiedzi. Uzyskane opinie przedsta-
wiono na rys. 6.1.

Pozytywna Negatywna :VWU]\PDQLH�VLĕ�od decyzji
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W"czwartym pytaniu (metryczka) poproszono respondentów o"okre'lenie, 
jakiej wielko'ci jest )rma, w"której pracuj%. Wszyscy ankietowani zaznaczyli, (e 
biura podró(y, których s% przedstawicielami, s% mikroprzedsi$biorstwami (za-
trudnia!y mniej ni( 10 pracowników).

���:QLRVNL

Zgromadzone dane nie s% kompleksowe, a"wyra(one opinie s% subiektyw-
ne. Autorka kontynuuje badania w" celu uzyskania odpowiedzi i" porównania 
podej'cia mikroprzedsi$biorstw z"globalnymi biurami podró(y i")liami zagra-
nicznych touroperatorów w"Polsce (np. Tui, Nekera). Planowane jest równie( ze-
branie odpowiedzi od )rm sprzedaj%cych wycieczki turystyki zielonej, kulinar-
nej i"luksusowej, oraz przewodników tworz%cych autorskie programy wypraw.

Zebrane opinie pozwalaj% dostrzec, (e przedstawiciele biur podró(y w"Pol-
sce nie s% pewni co jest innowacj% rewolucji 4.0. Przyczyn% mo(e by& wielko'& 
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przedsi$biorstw – jak zauwa(yli Yüzba8ıo9lu, Çelik i"Topsakal (2014) liczba za-
trudnianych pracowników wp!ywa pozytywnie na ilo'& wprowadzanych inno-
wacji. Mikroprzedsi$biorstwa powinny stale si$ uczy& i"'ledzi& trendy w"biurach 
podró(y za granic%, co mo(e da& im przewag$ nad znacznie wi$kszymi )rmami 
na rynku krajowym.

Respondenci byli najbardziej przychylni wprowadzi& do modelu bizneso-
wego platformy internetowe, które pozwol% touroperatorowi pozosta& w"kontak-
cie z" klientami w" trakcie wyprawy. Wi$kszo'& ankietowanych zainteresowa!o 
rozwi%zanie uwzgl$dniaj%ce chatboty i"asystentów AI w"procesie obs!ugi klienta. 
Ca!kowicie inaczej respondenci postrzegaj% travelboty. By& mo(e tak w"badaniu 
Touni i"Magdy (2020) specjali'ci ds. turystyki dostrzegaj% przewag$ sprzeda(y 
osobistej nad automatyzacj% procesu zakupowego. Respondenci wyrazili niech$& 
do wdro(enia rozwi%za# Fliggy i" wprowadzenia robotów do biur podró(y, co 
'wiadczy o"tradycyjnym podej'ciu przedstawicieli touroperatorów do zarz%dza-
nia biurem podró(y.

Respondenci byli podzieleni w"opiniach dotycz%cych systemów prognozo-
wania i"samoobs!ugi w"biurach podró(y. W"odniesieniu do drugiego ze wspo-
mnianych mo(na wnioskowa&, (e touroperatorzy chc% utrzyma& kontakt z"klien-
tem i"jednocze'nie pozwoli& konsumentowi na dowolno'& w"wyborze pakietów. 
Jednak(e, obecno'& robotów w"biurach (nawet w"celu urozmaicenia obs!ugi) i"za-
st%pienie personelu przez travelboty i"witryny takie jak Fliggy nie jest postrzega-
ne za korzystne przez polskie mikroprzedsi$biorstwa.

���=DNRñF]HQLH

Respondenci nie s% grup% reprezentatywn%, jednak uzyskane opinie po-
zwalaj% sformu!owa& hipotezy, które pos!u(% autorce do kontynuacji bada# 
w"pracy magisterskiej. Rewolucja 4.0 jest zjawiskiem dynamicznym – wprowa-
dzane innowacje mog% szybko sta& si$ powszechne i"nieatrakcyjne. Na uwzgl$d-
nienie technologii w"procesie obs!ugi klientów wp!ywa wiele czynników, w"tym 
struktura krajowego rynku. Polskie biura podró(y rozwijaj% si$ zdecydowanie 
wolniej od zagranicznych touroperatorów, co nie oznacza, (e przyj$te poza 
krajem rozwi%zania nie zosta!yby odebrane pozytywnie przez konsumentów 
w"Polsce.
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Turystyka istnieje od dawna, jest ró(nie de)niowana a"jej istota i"znaczenie 
ewaluuj%. W"staro(ytno'ci za turystyk$ ludzie uwa(ali podró(e w"celach religij-
nych – obecnie takie wyprawy turystyczne nadal istniej%, jednak zmieni!y nazw$ 
na pielgrzymki i"s% tylko jednym z"rodzajów turystyki.

Tak wi$c w"dzisiejszych czasach na turystyk$ sk!adaj% si$ nie tylko podró(e 
religijne, ale tak(e wszystko zwi%zane z"pobytem poza domem – podró(e wypo-
czynkowe, s!u(bowe, poznawcze i"wiele innych. W"literaturze poj$cie turystyki 
bywa ró(nie de)niowane – podobnie mo(na powiedzie&, (e ka(dy cz!owiek mo(e 
je inaczej rozumie&. Pewne jest jedno – (e s!owem, które zawsze b$dzie wyst$po-
wa!o w"takiej de)nicji, jest pobyt.

Je'li spojrzymy na jedn% z"najbardziej powszechnych de)nicji, któr% sfor-
mu!owa!a +wiatowa Organizacja Turystyki (WTO), to turystyka jest uwa(ana za 
„ogó! czynno'ci osób, które podró(uj% i"przebywaj% w"celach wypoczynkowych, 
s!u(bowych lub innych nie d!u(ej ni( rok bez przerwy poza swoim codziennym 
otoczeniem” (WTO, 1995).

Turystyka w"(yciu cz!owieka zaczyna odgrywa& coraz wi$ksz% rol$. W"zwi%z-
ku z"tym jest ona traktowana jako zjawisko psychologiczne, które kszta!tuje moty-
wacj$ podró(y i"cel zwi%zany z"okre'lon% warto'ci%. Turystyka jako zjawisko spo-
!eczne oznacza, (e cz!owiek zmienia 'rodowisko, do którego jest przyzwyczajony 
i"nawi%zuje kontakty z"nowymi lud*mi. Dodatkowo na turystyk$ mo(na spojrze& 
od strony kulturowej: turysta, wybieraj%c si$ poza miejsce swojego zamieszkania, 
ma mo(liwo'& obcowania z"ró(nymi, wcze'niej nieznanymi kulturami.

Jedn% z"kategorii turystyki jest turystyka lotnicza. Obejmuje ona podró-
(e samolotem, helikopterem oraz statkami kosmicznymi. Turystyka kosmiczna, 
która jest od!amem turystyki lotniczej to taka forma podró(y, za pomoc% której 
mo(na ogl%da& Ziemi$ poza orbit%. Obecnie taka forma turystyki potrzebuje naj-
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wi$kszych nak!adów pieni$dzy, aby mo(na by!o j% uprawia&. Kwota si$ga kilku 
tysi$cy dolarów i"nie ka(dy mo(e pozwoli& sobie na tak% podró(.

To jednak nie oznacza, (e nikt nie uprawia turystki kosmicznej. Na kuli 
ziemskiej (yje 31 osób, którym uda!o si$ odby& tak% podró(. W" przysz!o'ci 
z"pewno'ci% b$dzie ich jeszcze wi$cej (Kabir, 2021).

Poj$cie turystyki kosmicznej funkcjonuje ju( od wielu lat jednak nie jest bliskie 
spo!ecze#stwu. Celem artyku!u jest przedstawienie turystyki kosmicznej od takiej stro-
ny, która nie zosta!a do tej pory rozpoznana oraz motywów zainteresowania ni% przez 
ka(dego cz!owieka. Oprócz tego, w" artykule zosta!y opisane potencjalne problemy, 
które b$dzie mo(na napotka& przy wyje*dzie na wycieczk$ kosmiczn% w"przysz!o'ci.

2. 3RG]LDï�WXU\VW\NL�]H�Z]JOÚGX�QD�PRW\Z

Turystyka nieustannie si$ rozwija a"potwierdzeniem tego s% pojawiaj%ce si$ 
nowe jej formy. W"literaturze wyró(nia si$ wiele kryteriów podzia!u turystyki. 
Jednym z"nich s% motywy odbywania podró(y. Z"punktu widzenia tego kryte-
rium wyró(nia si$ nast$puj%ce rodzaje turystyki tj. poznawcz%, wypoczynkow%, 
kwali)kowan%, zdrowotn%, biznesow% oraz religijn% (Cyma#ska-Grabowska, 
Steblik-Wlazlak, 2013). Motyw mo(e by& mechanizmem oddzia!uj%cym w"okre-
'lony sposób na osoby opuszczaj%ce miejsce zamieszkania.

W" odniesieniu do turystyki kosmicznej, na podstawie bada# w!asnych1, 
 wyodr$bniono 5 g!ównych motywów jej podejmowania. W'ród nich najwi$cej 
respondentów wskaza!o na ciekawo'& (20 wskaza#). Kolejne miejsce zaj$!y nowe 
do'wiadczenia w"kosmosie (13 wskaza#). W'ród innych motywów znalaz!y si$: 
ch$& zobaczenia kosmosu, spojrzenia na Ziemi$ z"kosmosu oraz poczucie braku 
grawitacji. Wyniki prezentuje rys. 7.1. 

5\V�������*ïöZQH�PRW\Z\�SRGUöĝRZDQLD�ZbNRVPRV
½UöGïR��RSUDFRZDQLH�QD�SRGVWDZLH�EDGDñ�ZïDVQ\FK�

1 Badanie przeprowadzono w dniach 12.02.2022–24.04.2022 w'ród 92 osób.
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Tak wi$c mo(na zauwa(y&, (e rozwijaj%cy si$ przemys!, a"w"zwi%zku z"tym 
i"turystyka, rodzi nie tylko nowe motywy podró(y, opisane wy(ej, ale i"nowe for-
my turystyki, jak% jest turystyka kosmiczna.

���)RUP\�WXU\VW\NL�NRVPLF]QHM

Istniej% trzy formy turystyki kosmicznej: suborbitalna (wynosi turyst$ na 
wysoko'& oko!o 100 km i"po odczuciu grawitacji nast$puje powrót na Ziemi$) 
(Cross, 2021), orbitalna (podró( do hoteli kosmicznych) i"ksi$(ycowa (podró( na 
Ksi$(yc) (Foust, 2017).

Suborbitalna turystyka obecnie jest najpopularniejsz% form% uprawiania 
turystyki kosmicznej – oraz jedyn%, która jest mo(liwa na dzi'. Oczekuje si$, (e 
rynek tego typu turystyki rozwinie si$ jeszcze bardziej, gdy pojazdy, które po-
zwalaj% nam na uprawianie turystyki kosmicznej, zaczn% dzia!a& bezpiecznej ni( 
teraz. Wi$kszo'& nowych technologii, zwi%zanych z"podró(ami do przestrzeni 
kosmicznej, jest ju( projektowana i"wkrótce ma by& eksploatowana. 

Obecnie ceny za podró( kosmiczn% wahaj% si$ od 95 tysi$cy do 250 tysi$cy 
dolarów. Oczekuje si$, (e koszty spadn% do 50 tysi$cy za oko!o dekad$, kiedy tu-
rystyka kosmiczna b$dzie bardziej popularna (Roulette, 2021). 

Wa(nym rozgraniczeniem w" turystyce kosmicznej jest ró(nica mi$dzy 
lotami suborbitalnymi, które zwykle osi%gaj% wysoko'& oko!o 60 mil (oko!o 
96.5"kilometrów) nad poziomem morza na linii Karman (granica mi$dzy atmos-
fer% Ziemi a"przestrzeni% kosmiczn%), sk%d tury'ci mog% podziwia& Ziemi$ i"do-
'wiadczy& uczucia niewa(ko'ci a"orbitalnymi, w"ramach, których statek kosmicz-
ny wzbija si$ poza lini$ Karman i"potem na orbit$. Suborbitalna turystyka to lot 
poza atmosfer$ oko!oziemsk%, a"form% podró(y, której celem b$dzie odpoczynek 
w"hotelu poza atmosfer% ziemsk%, nazywany jest lotem orbitalnym. Jest ona wci%( 
na pocz%tkowym etapie rozwoju, ale w"przysz!o'ci mo(e sta& si$ popularniejsz% 
od turystyki suborbitalnej (Polkowska, 2021). 

Je'li za' chodzi o"trzeci rodzaj turystyki kosmicznej, czyli loty ksi$(ycowe, 
to oczekuje si$, (e ten rodzaj podró(y kosmicznych nie b$dzie mo(liwy a( do 
2043 r., a"na tak% podró( pocz%tkowo sta& b$dzie jedynie grup$ tzw. elitarnych 
turystów. Prezentowana forma turystyki b$dzie rozwija!a si$ w"trzech nast$pu-
j%cych kategoriach: przelot po trajektorii oko!oksi$(ycowej, oko!o orbity ksi$(y-
cowej i"l%dowanie na Ksi$(ycu. Sugeruje si$, (e podró( po trajektorii oko!oksi$-
(ycowej b$dzie kosztowa& oko!o 150 tysi$cy dolarów, a" l%dowanie na Ksi$(ycu 
– 750"tysi$cy dolarów ameryka#skich. 
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W"ramach przeprowadzonych bada# w!asnych skierowano do responden-
tów pytanie, kiedy ich zdaniem turystyka kosmiczna b$dzie dost$pna dla ka(de-
go. Dok!adne rozk!ady odpowiedzi zawiera rys. 7.2. Zdaniem najwi$kszej liczby 
badanych turystyka kosmiczna b$dzie dost$pna dla ka(dego potencjalnego tury-
sty bez wzgl$du na jego status za 20 lat. 

5\V�������3HUVSHNW\ZD�F]DVRZD�WXU\VW\NL�NRVPLF]QHM
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Podkre'li& warto, i( w" przysz!o'ci znajd% si$ ludzie, którzy b$d% chcieli 
zainwestowa& w"turystyk$ kosmiczn%, co przyczyni si$ do jej szybszego rozwo-
ju. W"praktyce )rmy zajmuj%ce si$ turystyk% kosmiczn% b$d% musia!y liczy& si$ 
z" wieloma przeszkodami, trudno'ciami; b$d% musia!y podejmowa& liczne wy-
zwania, aby turystyka kosmiczna mog!a si$ rozwija& i"aby sta!a si$ bardziej do-
st$pna dla potencjalnych turystów i"aby liczba zainteresowanych ni% stale ros!a. 

Zgodnie z"badaniem Northern Sky Research (NSR), w"przysz!o'ci mo(na 
b$dzie do'wiadczy& wi$kszego rozwoju lotów orbitalnych. Badanie to sugeruje, 
(e w"ci%gu najbli(szych 10 lat w"kosmos poleci oko!o 60 000 pasa(erów, a"!%czny 
dochód z"turystyki kosmicznej wyniesie oko!o 20 miliardów dolarów (rys. 7.3). 
Jest to stukrotny wzrost w"porównaniu z"czasami obecnymi (NSR, 2022). 

Oprócz tego b$dzie notowany te( szybki wzrost na rynkach turystyki ko-
smicznej. Segmentem, który osi%gnie najwi$ksze zyski do 2031 r., ma by& turysty-
ka orbitalna. Ma ona osi%gn%& 66% !%cznych przychodów turystyki kosmicznej. 

Zanim jednak planowane zyski b$d% mie& miejsce, warto wspomnie& 
o"przeszkodach, które mog% zaistnie& na drodze rozwoju tej formy turystyki. Jed-
nym z"przyk!adów mog% by& problemy zwi%zane z"ponoszeniem du(ych kosztów. 
Na chwil$ obecn%, koszty turystyki kosmicznej s% bardzo wysokie i"nie ka(dy 
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cz!owiek mo(e sobie pozwoli& na realizacj$ swoich marze#. Obecnie, najta#-
szy lot oferuje )rma Virgin Galaktic pod przewodnictwem Je3a Bezosa, by!ego 
w!a'ciciela Amazon. Koszt takiej podró(y to oko!o 250 tysi$cy dolarów amery-
ka#skich. NASA, na przyk!ad, pobiera op!at$ w"wysoko'ci 52 milionów dolarów 
(Du3y, 2021). 

W"zwi%zku z"tym mo(na stwierdzi&, (e jednym z"najwi$kszych problemów 
turystyki kosmicznej jeszcze d!ugo b$d% koszty, które s% 'ci'le powi%zane z"pro-
dukcj% statków kosmicznych i"bezpiecze#stwem pasa(erów.

���3UREOHP\�WXU\VW\NL�NRVPLF]QHM

Dzi', najwi$kszym problemem )nansowym turystyki kosmicznej jest pali-
wo do silników rakietowych, które zdecydowanie nie nale(y do najta#szych. To 
spowodowane jest tym, (e zawiera ono utleniacz i"substancj$ paln%. Oba sk!ad-
niki s% bardzo toksyczne, a" na dodatek niezwykle drogie. Na przyk!ad, statek 
kosmiczny Proton wykorzystuje heptyl jako paliwo oraz tetratlenek diazotu jako 
'rodek utleniaj%cy.

Kolejne koszty s% zwi%zane z" zapewnieniem bezpiecze#stwa pasa(erom. 
Rakiet$, w" której b$d% wylatywa& na misje pasa(erowie, mo(na bez (adnych 
przeszkód odró(ni& od tych, które przewo(% sprz$t kosmiczny. Widoczn% zmia-
n% jest, na przyk!ad, ma!y statek na czele du(ej rakiety, czyli LES – rakietowy sys-
tem ratunkowy. Jego zadaniem jest wyci%gni$cie w"sytuacji awaryjnej tej cz$'ci 
rakiety, gdzie przebywa za!oga i"zabranie jej z"miejsca wypadku. W"przypadku 
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wybuchu rakiety na pocz%tku lotu g!ówne silniki systemu ratowniczego odry-
waj% cz$'& rakiety, w"której znajduje si$ za!oga, i"aktywowana jest ewakuacja ze 
spadochronem. Je(eli lot przebiega bez wypadków, to po osi%gni$ciu bezpiecznej 
wysoko'ci system ratownictwa zostaje oddzielony od rakiety no'nej. Na du(ych 
wysoko'ciach rola LES nie jest tak istotna (Townsend, 1973). 

Dopóki przemys! kosmiczny b$dzie polega& na chemicznym nap$dzie, któ-
ry wynosi na orbit$ statki kosmiczne, podró(e kosmiczne nie b$d% tanie. Rakieta, 
aby mog!a zasta& wyniesiona na orbit$, potrzebuje od 10 do 25 razy wi$cej paliwa 
ni( inny 'rodek transportu. Aby ten problem by! mniej zauwa(alny, w"rakietach 
zacz$to wykorzystywa& kilkuwarstwow% konstrukcj$. Po przekroczeniu pew-
nego minimum wysoko'ci niektóre cz$'ci (stopnie) rakiety s% odrzucane, aby 
zmniejszy& ci$(ar w!asny podczas jej wznoszenia. U(ycie tych warstw nadal po-
woduje wysokie koszty, ale s% one znacznie mniejsze. 

Koszt wycieczek kosmicznych mog% równie( podwy(szy& systemy bezpie-
cze#stwa, które cho& jeszcze nie istniej%, ale b$d% niezb$dne podczas lotów ko-
smicznych w"przysz!o'ci. Chodzi tu przede wszystkim o"system, który umo(liwia 
oddychanie poza atmosfer% ziemsk%. 

Rozwi%zaniem dla niektórych problemów zwi%zanych z"turystyk% móg!by 
by& znaczny popyt na podró(e kosmiczne. Urzeczywistnienie tego jednak wy-
maga czasu i"znacznej aktywno'ci w"zakresie opracowania innowacyjnych roz-
wi%za# technologicznych / technicznych. Logicznym jest równie( to, i( wraz ze 
wzrostem popytu na ten rodzaj turystyki jej cena b$dzie si$ obni(a&.

Problemy zwi%zane ze 'rodowiskiem przyrodniczym s% równie( bardzo 
du(ym problemem w"obecnych czasach nie tylko na Ziemi, ale i"w"Kosmosie. 
Za!ogi s% nara(one na takie zjawiska w"przestrzeni pozaziemskiej jak: promie-
niowanie ultra)oletowe, ekspozycja tlenu atomowego, ekstremalne temperatury 
w"przestrzeni, które szybko mog% si$ zmieni&, a"tak(e burze kosmiczne.

Mówi%c o"zjawisku promieniowania s!onecznego, które w" istotny sposób 
wp!ywa na organizm cz!owieka mo(emy wyró(ni& trzy jego rodzaje. Spo'ród 
nich na Ziemi ludzie s% nara(eni tylko na 2-UV-A"oraz UV-B. Pierwsze dociera 
przez atmosfer$ ziemsk% do ludzi w"nienaruszonym stanie, za' UV-B tylko cz$-
'ciowo. Niestety, w" przestrzeni kosmicznej pojawia si$ i" wp!ywa na cz!owieka 
równie( trzecie promieniowanie zwane UV-C.

Jest ono o"tyle niebezpieczne, (e mo(e powodowa& oprócz problemów ze 
skór% równie( problemy ze wzrokiem. Niektórzy astronauci zg!aszali, (e widzie-
li jasne b!yski 'wiat!a podczas podró(y kosmicznych – wywo!ane to jest bez-
po'rednio promieniowaniem UV-C, które przechodzi przez mózg cz!owieka. 
W"zwi%zku z"tym, loty na dalsze odleg!o'ci mog% by& bardzo niebezpieczne dla 
za!ogi, poniewa( mo(e ona otrzyma& 'mierteln% dawk$ takiego promieniowania. 
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Kolejn% przeszkod% w"podró(ach kosmicznych s% mikrometeroidy, poru-
szaj%ce si$ swobodnie po przestrzeni kosmicznej oraz tak zwane odpadki czy 
'mieci kosmiczne. Chodzi tu przede wszystkim o"odpadaj%ce cz$'ci rakiet wie-
lostopniowych, nieczynne satelity, a" nawet paliwo. Takie obiekty poruszaj% si$ 
ze 'redni% pr$dko'ci% a( 10 km/s i"mog% zderzy& si$ ze statkiem kosmicznym, 
powoduj%c powa(ne uszkodzenia. Zachowuj% si$ one te( ró(nie w"zale(no'ci od 
cyklu s!onecznego – im wi$ksza jest aktywno'& S!o#ca w"przestrzeni, tym wi$cej 
pojawia si$ mikrometeroidów w"przestrzeni kosmicznej.

 Naukowcy staraj% si$ zmniejszy& ilo'& 'mieci kosmicznych na orbicie 
oko!oziemskiej wiedz%c jak wielkie jest zagro(enie, które mog% one wywo!a&. 
W"zwi%zku z"tym zosta!y stworzone ró(ne projekty przedstawiaj%ce now% tech-
nologi$ zbierania odpadków kosmicznych. Oprócz tego naukowcy mog% 'ledzi& 
poruszaj%ce si$ odpady i"mikrometeroidy, co umo(liwia ISS (Mi$dzynarodowa 
Stacja Kosmiczna) ich omijanie. 

Kwestie przyrodnicze i"te zwi%zane z"kosztami podró(y, to tak naprawd$ 
tylko pocz%tek. Istniej% te( kwestie zdrowotne, które s% nawet wi$kszym proble-
mem od poprzednich – ze wzgl$du na ich powag$, s% one obecnie bardzo szeroko 
badane.

Jednym z"utrudnie# zdrowotnych w"przestrzeni kosmicznej s% zamkni$te 
wn$trza. Wed!ug bada# NASA, 'rodowisko wewn%trz statku kosmicznego od-
grywa wa(n% rol$ w"codziennym (yciu astronautów, zarówno pod wzgl$dem psy-
chicznym jak i")zycznym. Chodzi tu, na przyk!ad, o"mikroorganizmy wywo!uj%-
ce choroby, które (yj% na pok!adzie statku kosmicznego i"s% !atwiej przenoszone 
z"jednego cz!owieka na drugiego w"przestrzeniach zamkni$tych (NASA, 2021).

Problem z"chorobami zwi%zanymi z"przestrzeni% kosmiczn% mo(e pojawi& 
si$ nie tylko podczas wylotu, ale nawet do roku po starcie. Naukowcy z"NASA 
odkryli, (e bia!e krwinki na orbicie s% mniej wydajne w" poch!anianiu obcych 
mikroorganizmów (Hollingham, 2014), w"zwi%zku z"czym za!oga jest bardziej 
nara(ona na ró(ne choroby.

Nie mniej wa(nym aspektem podró(y kosmicznej jest zdrowie psychiczne 
za!ogi. Izolacja spo!eczna i" zamkni$cie w" ma!ej przestrzeni nie wp!ywaj% naj-
lepiej na samopoczucie i" mo(e ona wywo!ywa& ró(ne zaburzenia psychiczne. 
Kosmonauci wybieraj%cy si$ na d!u(sze misje kosmiczne s% starannie dobierani, 
szkoleni i"wspierani, aby zapewni& mo(liwo'& efektywnej pracy zespo!owej pod-
czas trwania lotu i" zminimalizowa& ryzyko wyst%pienia problemów psycholo-
gicznych. 

Jeszcze jednym problemem dla turysty kosmicznego mo(e by& du(a odle-
g!o'& od Ziemi, co cz$'ciowo jest powi%zane z"poprzednim problemem. Stacja 
kosmiczna kr%(y prawie 400 kilometrów nad Ziemi%, co mo(e spowodowa& za-
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burzenia samopoczucia psychicznego (kosmonauci czuj% si$ *le i"maj% wi$ksze 
poczucie samotno'ci, bo widz%, jaka odleg!o'& dzieli ich od rodziny i"przyjació!). 
Takie problemy psychologiczne pojawiaj% si$ ju( podczas krótszych podró(y, 
a" warto wspomnie&, (e misje odbywaj% si$ na odleg!o'ci od Ziemi 1000 razy 
wi$kszej ni( w"przypadku przebywania na stacji kosmicznej (NASA, 2021).

Przej'cie z"jednego pola grawitacyjnego do drugiego jest o"wiele trudniej-
sze ni( mo(na sobie wyobrazi&. Z"tego wynika nast$pny problem. Kosmonauci, 
którzy udaj% si$ na misje kosmiczne, napotykaj% trzy pola grawitacyjne. Pierwsze 
pojawia si$ podczas podró(y, drugie podczas pobytu w"kosmosie, a" trzecie po 
powrocie na Ziemi$. Przechodzenie przez ka(de z"nich wp!ywa na samopoczucie 
i"powoduje zmiany w"orientacji przestrzennej, ból g!owy i"mi$'ni, a"nawet zabu-
rzenia psychiczne. 

Poza tym, podczas przechodzenia ze stanu niewa(ko'ci do normalnej gra-
witacji astronauci mog% do'wiadcza& niskiego ci'nienia spowodowanego odp!y-
wem krwi z"g!owy, co mo(e prowadzi& do omdle# (NASA, 2021). Piloci wojskowi, 
nawet przy stosunkowo niskich wysoko'ciach, korzystaj% z"szarej zas!ony oczu, 
która ma zapobiec tego typu sytuacjom. Na dzi' znaleziono ju( jedna rozwi%zanie 
tego problemu. Astronauci obecnie wylatuj% w"przestrze# pozaziemsk% z"podnie-
sionymi do góry nogami, by krew swobodnie przep!ywa!a do klatki piersiowej, 
a"pó*niej do g!owy. 

Jeszcze jednym problemem zdrowotnym jest to, (e podczas misji ko-
smicznych ludzkie cia!o ulega pewnym niepokoj%cym zmianom. Wed!ug bada# 
NASA, ko'ci no'ne cz!owieka trac% 'rednio od 1% do 1,5% g$sto'ci mineralnej 
miesi$cznie podczas lotów kosmicznych z" powodu braku grawitacji ziemskiej. 
Powoduje to na tyle du(e komplikacje, (e po powrocie na Ziemi$ astronauci mu-
sz% przechodzi& kurs rehabilitacyjny. 

Podczas podró(y kosmicznych astronauci te( cz$sto stykaj% si$ z" obrz$-
kami twarzy. Niektóre za!ogi kosmiczne do'wiadczaj% wra(enia, jakby podczas 
podró(y stali na g!owie. Powoduje to gromadzenie si$ p!ynów w"górnej cz$'ci 
cia!a i"sprawia, (e twarz staje si$ nabrzmia!a i"opuchni$ta. Mo(na wi$c 'mia!o 
stwierdzi&, (e w" sytuacji braku grawitacji ziemskiej stan zdrowotny ludzkiego 
cia!a zaczyna pogarsza& si$. Dotyczy to równie( mi$'nia sercowego, który te( 
ulega uszkodzeniom. 

Wa(ne jest, aby w"czasie podró(y zapewni& astronautom dobry sen. W"prze-
strzeni kosmicznej S!o#ce 'wieci przez ca!% dob$, dlatego w"statkach jest ustawia-
ne specjalne o'wietlenie LED, które przypomina 'wiat!o na Ziemi. Taki zabieg 
jest niezb$dny, aby wewn$trzne zegary biologiczne kosmonautów mog!y zosta& 
niezmienione przez takie czynniki jak ró(ne cykle ciemno'ci i"'wiat!a oraz stres 
zwi%zany z"przed!u(aj%c% si$ izolacj%. Wa(ne jest te( przygotowanie astronautów 
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na zm$czenie podczas lotu kosmicznego (Kowal, 2020).
Szczególn% uwag$ warto zwróci& na czas wolny astronautów, poniewa( kie-

dy' mia!o to taki wp!yw na za!og$, (e prawie zosta!a zako#czona jedna z"misji 
NASA. Obecnie mieszka#cy stacji kosmicznej w"czasie wolnym od pracy mog% 
kontaktowa& si$ ze swoimi rodzinami i"korzysta& z"Internetu. Oprócz tego, na 
statkach z"d!ugoterminowymi misjami znajduj% si$ zwykle specjalne technolo-
gie do uprawiania sportu w"zerowej grawitacji. Naukowcy postarali si$ równie( 
zapewni& uczestnikom lotu mo(liwo'& uprawiania swoich hobby. Mowa tu, na 
przyk!ad, o" s!uchaniu muzyki lub ogl%daniu )lmów. Zagwarantowanie prze-
strzeni pozaroboczej kosmonautów minimalizuje stres pojawiaj%cy si$ z"powodu 
d!ugiego czasu izolacji.

Podsumowuj%c mo(na stwierdzi&, i( kluczowym problemem turystyki ko-
smicznej s% kwestie )nansowe. W'ród pozosta!ych problemów z"którymi zmaga 
si$ wspomniana turystyka wymieni& nale(y: emisj$ spalin, problemy z"wchodze-
niem i"wychodzeniem z"niewa(ko'ci, problemy z"odporno'ci%, zmiany w"ciele 
ludzkim, oraz choroby )zyczne i"psychiczne (rys. 7.4).
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Z"ka(dym dniem 'wiat idzie do przodu, a"post$p technologiczny wzrasta. 
Ludziom uda!o si$ ju( dotrze& do przestrzeni pozaziemskiej, a"eksploracja tego 
przemys!u prowadzi do zainteresowania konsumentów turystyk% kosmiczn%.
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W" zwi%zku z" rozwojem i" zainteresowaniem tym typem turystki,   oprócz 
6"motywów podró(y, które zosta!y opisane przez Middletona (1996), pojawiaj% si$ 
nowe. Dodatkowo, warto zaznaczy&, (e popularno'& turystki kosmicznej i"jej per-
spektywy wzrastaj% szczególnie je'li mówimy o"potencjalnie najbardziej rozwini$-
tym i"popularnym jej od!amie, którym, wed!ug bada#, b$dzie turystyka orbitalna.

Jednocze'nie, chocia( 'cie(ka rozwoju turystyki kosmicznej jest ju( wyzna-
czona, czekaj% na niej wielorakie problemy, rozwi%zanie których wymaga czasu 
i"pracy. Na rozwi%zania te wp!ywa szereg czynników np. )nansowe. Trudno jest 
jednoznacznie okre'li& dzisiaj, kiedy turystyka kosmiczna osi%gnie sukces, pew-
ne jest jednak, (e w"przysz!o'ci ten moment nast%pi. 
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Technologia eye-trackingowa stosowana jest na 'wiecie od kilkudziesi$ciu 
lat zarówno przez nauk$, jak i"przez przedsi$biorstwa. Urz%dzenia 'ledz%ce wzrok 
badanych osób rozwin$!y si$ w"tym czasie nie tylko pod wzgl$dem dok!adno'ci 
dokonywanego pomiaru, ale równie( pod wzgl$dem rozmiarów. Pierwsze sys-
temy tego typu instalowane by!y na g!owie respondenta znacz%co ograniczaj%c 
zdecydowanie komfort badanego. Wspó!czesne eye-trackery to urz%dzenia nie-
wielkich rozmiarów pozwalaj%ce na ich umieszczanie na wprost twarzy osoby 
uczestnicz%cej w"badaniu. Eye-tracking to wyj%tkowa metoda obiektywnego po-
miaru uwagi u(ytkownika. Najwa(niejsz% warto'ci% bada# eye-trackingowych 
jest forma i"jako'& pozyskanych danych. Odzwierciedlaj% one rzeczywiste zacho-
wania i"reakcje respondentów. Pozwala to na zmniejszenie pola oraz zmniejsze-
nie roli, jak% odgrywaj% dane deklaratywne wykorzystywane najcz$'ciej w"bada-
niach ankietowych.

Celem publikacji jest przedstawienie za!o(e# badawczych projektu realizo-
wanego przez zespó! pracowników naukowych i"studentów pod kierownictwem 
Prof. UEK dr hab. Janusza Nesteraka w" okresie 2021–20221. Autorka publika-
cji jest cz!onkiem zespo!u badawczego realizuj%c wyznaczone zadania w" ka(-
dym etapie przebiegu projektu. W" sk!ad zespo!u realizuj%cego projekt badaw-
czy wchodz%: kierownik zespo!u, b$d%cy pracownikiem naukowym, profesorem 
Uniwersytetu Ekonomicznego w"Krakowie, dwóch specjalistów w"zakresie gro-

1� 3URMHNW�EDGDZF]R�UR]ZRMRZ\�SW��Ä=DVWRVRZDQLH�WHFKQRORJLL�LQIRUPDW\F]Q\FK�Z�]DNUHVLH�
EXGRZ\�VLOQLND�ZLHG]\�Z�RSDUFLX�R�GDQH�H\H�WUDFNLQJ �́�SRG�NLHURZQLFWZHP�3URI��8(.�GU��KDE��
-DQXV]D�1HVWHUDND��UHDOL]RZDQ\�QD�]OHFHQLH�SU]HGVLĊELRUVWZD�7HDP6RIW�VS��]�R�R��]�:DUV]DZ\�
�����±������
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madzenia, analizy oraz zarz%dzania danymi, dwóch specjalistów od algorytmów 
sieci neuronowej, grupa informatyków, osoba nadzoruj%ca formaln% stron$ pro-
jektu oraz trójka studentów z"obszaru medycyny, socjologii i"informatyki. W"ra-
mach projektu realizowane s% tak(e sta(e studenckie. Celami g!ównymi projektu 
s% nast$puj%ce wyzwania: (1) zautomatyzowanie przebiegu procesu bada# przy 
wykorzystaniu kilku zró(nicowanych narz$dzi eye-trackingowych, (2) przygoto-
wanie do powstania cyfrowego stanowiska badawczego, a"tak(e (3) rozpoznanie 
mo(liwo'ci powstania mobilnego laboratorium badawczego wykorzystuj%cego 
technologi$ eye-trackingow%. 

���=DOHW\�LbRJUDQLF]HQLD�VWRVRZDQLD�H\H�WUDFNLQJX� 
ZbSURFHVDFK�EDGDZF]\FK

Podejmuj%c decyzj$ o" przeprowadzeniu bada# eye-trackingowych, na-
le(y gruntownie zapozna& si$ z" zaletami oraz ograniczeniami stosowania 
 eye-trackingu. Warto zwróci& uwag$ na wysoki koszt ich realizacji wynikaj%cy 
z"konieczno'ci u(ycia specjalistycznego sprz$tu i"wiedzy ekspertów zajmuj%cych 
si$"realizacj% bada# i"interpretacj%"wyników. Pytanie, które nale(y zada& przed 
zdecydowaniem si$"na technologie eye-trackingow%, brzmi „czy rzeczywi'cie ist-
nieje konieczno'& u(ycia tej metodologii do wykonania zaplanowanych bada#?”. 
Odpowied*, w"wi$kszo'ci przypadków, b$dzie brzmia!a „prawdopodobnie nie”. 
Powodem tego jest fakt, i( ma!e i" 'rednie przedsi$biorstwa przeprowadzaj% 
niewiele testów u(yteczno'ci prototypów swoich us!ug czy produktów. W" ta-
kich przypadkach zaleca si$ stosowanie prostszych i" znacznie ta#szych metod 
bada# u(yteczno'ci, takich jak: protokó! g!o'nego my'lenia2 (Hölscher et" al., 
2006, s."284–299; Kuusela, Paul, 2000, s. 387–404) oraz prototypowanie papieru3  
(Arnowitz et"al. 2006). 

Jedn% z"podstawowych zalet bada# eye-trackingowych jest otrzymanie du-
(ej ilo'ci danych oraz elastyczne mo(liwo'ci ich obróbki oraz agregacji, pomimo 
niskiej próby reprezentatywnej (Nesterak et"al., 2018, s. 284–292; Nesterak, 2018, 
s. 293–303; Shen, 2005). 

W"g!ównej mierze badania maj% na celu identy)kacj$ oraz analiz$ wzor-
ców skupiania wzroku przez u(ytkownika w" trakcie wykonywania wyznaczo-
nego zadania (Nesterak, Nesterak, 2021, s. 35–47; Nielsen, Pernice, 2010; Pernice, 
Nielsen, 2009). 

2 $QJ��WKLQNLQJ�DORXG�SURWRFRO࣠�࣠PHWKRG�
3 $QJ��SDSHU�SURWRW\SLQJ�
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Eye-tracking dodaje szczegó!owe, ilo'ciowe dane do procesu testowania 
u(yteczno'ci (Kra:a et"al., 2016).

Ogólne metody badania u(yteczno'ci takie jak wska*nik sukcesu lub in-
formacje zwrotne w"postaci komentarzy i"oceny, nie s% ju( ograniczeniem. Za-
miast tego, istnieje mo(liwo'& po!%czenia tradycyjnych wniosków z" danymi 
 eye-trackingowymi, aby uzyska& pe!niejsze zrozumienie skuteczno'ci projektu 
interfejsu i" jego zawarto'ci. Innymi s!owy, 'ledzenie oczu jest warto'ciowym 
i"op!acalnym dodatkiem do ka(dego testu u(yteczno'ci. Kolejn% zalet% techno-
logii 'ledzenia oczu s% zapisy ruchu ga!ek ocznych w"czasie rzeczywistym (zob. 
tabela 8.1). Nagrania 'ledz%ce wzrok dok!adnie przedstawiaj% naturalne ruchy 
oczu i" )ksacje. Dodatkow% zalet% korzystania z" technologii 'ledzenia wzroku 
w"badaniach jest jako'& i"ilo'& uzyskanych danych (zob. tabela 8.1). Ruchy oczu 
s% zazwyczaj rejestrowane w"30Hz, co oznacza 30 punktów spojrze# na sekund$. 
Technologia 'ledzenia oczu zapewnia równie( elastyczno'& w"zakresie lokalizacji 
bada#. W"zale(no'ci od celów projektu, uczestnicy mog% zosta& zaproszeni do 
laboratorium na eksperyment lub badania mog% by& wykonywane w"terenie.

7DEHOD������=DOHW\�WHFKQRORJLL�H\H�WUDFNLQJRZHM

=DOHW\�WHFKQRORJLL�H\H�WUDFNLQJRZHM

�� %DGDQLD�QLH�Z\PDJDMÈ�V]NROHQLD�DQL�V]F]HJöOQHM�NRRUG\QDFML�RG�UHVSRQGHQWöZ

�� %DUG]R�V]\END�NRQILJXUDFMD�LQVWUXPHQWöZ�LbSU]\U]ÈGöZ�SRPLDURZ\FK

�� %UDN�VNRPSOLNRZDQHJR�VSU]ÚWX�GR�NRQILJXUDFML

�� ,QWXLF\MQ\�LQWHUIHMV�Xĝ\WNRZQLND

�� ,QIRUPDFMH�]ZURWQH�GRW\F]ÈFH�UXFKöZ�JDïHN�RF]Q\FK�X]\VNLZDQH�VÈ�ZbF]DVLH�U]HF]\ZLVW\P

�� $XWRPDW\F]QH�RNUHĂODQLD�PLHMVFD�VNXSLHQLD�Z]URNX�SU]H]�Xĝ\WNRZQLND

�� $XWRPDW\F]QH�Z\NU\ZDQLH�LbHOLPLQDFMD�PUXJQLÚÊ�Xĝ\WNRZQLND�EDGDñ

�� 0RĝOLZRĂÊ�]DVWRVRZDQLD�EDGDñ�Zb]UöĝQLFRZDQ\FK�ZDUXQNDFK�RĂZLHWOHQLRZ\FK

�� 0RĝOLZRĂÊ�ELHĝÈFHJR�SRGJOÈGX�QD�LQQ\FK�HNUDQDFK�LQWHUIHMVX�UHVSRQGHQWD�SRGF]DV�WUZDQLD�VHVML�EDGDZF]HM

��� (ODVW\F]QRĂÊ�ORNDOL]DFML�QDU]ÚG]L�SRPLDURZ\FK

��� 1DJUDQLD����+]�����SXQNWöZ�VSRMU]Hñ�QD�VHNXQGÚ�

��� 'XĝH�LORĂFL�GDQ\FK�]JURPDG]RQ\FK�ZbWUDNFLH�VHVML�EDGDZF]\FK

��� :\VRND�SUHF\]MD�LbGRNïDGQRĂÊ

��� :bEDGDQLDFK�H\H�WUDFNLQJRZ\FK�Z\VWDUF]DMÈFD�MHVW�QLHZLHOND�JUXSD�UHVSRQGHQWöZ���ļ����GOD�X]\VNDQLD�Z\VRNLHM�VNXWHF]QRĂFL�Z\QLNöZ�EDGDQLD�

½UöGïR��RSUDFRZDQLH�ZïDVQH�QD�SRGVWDZLH�SURZDG]RQ\FK�SU]H]�]HVSöï�HNVSHU\PHQWöZ��WHVWöZ�LbEDGDñ�

Jedn% z"g!ównych wad technologii eye-trackingowej s% ograniczenia w"'le-
dzeniu ka(dego rodzaju oczu. Soczewki kontaktowe, okulary i" kolor *renic 
mog% mie& wp!yw na zdolno'& kamery do rejestrowania ruchów ga!ek ocznych 
 (Wilkinson, Mitchell, 2014, s.11). Badania dotycz%ce 'ledzenia wzroku wymaga-
j% równie( relatywnie du(ych nak!adów )nansowych, czasowych oraz zasobów 
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pracy. Sprz$t do 'ledzenia oka (tj. kamera, komputer, oprogramowanie) i"szkole-
nie mog% by& drogie. Co wi$cej, nagrana mo(e by& tylko jedna osoba naraz. Indy-
widualne uczestnictwo zamiast grupowego wymaga znacznie wi$cej czasu i"pra-
cy. Korzystanie z"wielu urz%dze# do 'ledzenia oczu mo(e pomóc w"ograniczeniu 
ca!kowitego czasu trwania eksperymentu, ale mo(e by& bardziej pracoch!onne. 
Kolejnym ograniczeniem jest to, (e technologia eye-trackingowa rejestruje jedy-
nie ruchy oczu. W"konsekwencji badania musz% by& powi%zana z"dodatkow% me-
tod% zbierania danych, aby dok!adnie zinterpretowa& nagrania (zob. tabela 8.2). 

7DEHOD������2JUDQLF]HQLD�WHFKQRORJLL�H\H�WUDFNLQJRZHM

2JUDQLF]HQLD�ZbH\H�WUDFNLQJX

�� 6SU]ÚW�LbV]NROHQLD�GOD�RVöE�SU]HSURZDG]DMÈF\FK�EDGDQLD�Z\PDJDMÈ�Z\VRNLFK�QDNïDGöZ�ILQDQVRZ\FK

�� 1LHNWöU]\�Xĝ\WNRZQLF\�QLH�PRJÈ�SUDFRZDÊ�]bXU]ÈG]HQLHP��QD�SU]\NïDG��MHĂOL�QRV]È�VRF]HZNL�NRQWDNWRZH�OXEbPDMÈ�GïXJLH�U]ÚV\�

�� 8VWDZLHQLH�XF]HVWQLND�LbVNDOLEURZDQLH�JR�]D�SRPRFÈ�XU]ÈG]HQLD�PRĝH�]DMÈÊ�WURFKÚ�F]DVX��SRZRGXMÈF�EUDN�]DLQWHUHVRZDQLD�NRU]\VWDQLHP�]bXU]ÈG]HQLD

�� ¥OHG]L�Z]URN�W\ONR�MHGQHM�RVRE\�QDUD]��DbQLH�JUXS\�

�� ,VWQLHMH�PRĝOLZRĂÊ�SU]HUZDQLD�NDOLEUDFML�ZbV\WXDFML��JG\�Xĝ\WNRZQLN�]DPUXJDï�OXE�SU]HVXQÈï�VZRMÈ�JïRZÚ�SR]D�REV]DU�ĂOHG]RQ\

�� ¥OHG]L�W\ONR�GDQH�UXFKöZ�RF]X��QLH�P\ĂOL�

½UöGïR��RSUDFRZDQLH�ZïDVQH�

���=DïRĝHQLD�SUDF�EDGDZF]\FK�SURMHNWX�H\H�WUDFNLQJRZHJR

Zamierzeniem zespo!u badawczego, a"tym samym i"g!ównym celem pro-
jektu by!o skrócenie czasu przebiegu procesu badawczego w"stosunku do podej-
'cia tradycyjnego, stosowanego przez zespó! badawczy w"dotychczasowych ba-
daniach. Dodatkowym wyzwaniem jest przygotowanie mo(liwo'ci zatrudnienia 
do realizacji zada# osób niemaj%cych przygotowania specjalistycznego, co zde-
cydowanie zmniejszy koszt przeprowadzania takich bada#. Zadaniem zespo!u 
jest ustrukturalizowanie badania oraz przeprowadzenie wnioskowania na bazie 
zgromadzonych danych binarnych przy zastosowania silników wiedzy, które po-
wstan% w"wyniku bada# przemys!owych. G!ównym zagadnieniem bada# prze-
mys!owych jest opracowanie szczegó!owych algorytmów silnika wiedzy, które 
w"sposób automatyczny zinterpretuj% zale(no'ci i"dokonaj% podstawowej reko-
mendacji danych uzyskanych z"urz%dze# typu eye-tracker. Zak!ada si$, (e pro-
jekt rozwi%zania b$dzie samodzielnie generowa! propozycje zoptymalizowanych 
zalece# w"zakresie badania optymalizacji interfejsów oraz do'wiadczenia u(yt-
kownika. Obecnie dane pozyskane z"wykorzystaniem eye-trackera s% interpreto-
wane przez ró(nych specjalistów z"obszaru zarz%dzania, ergonomii, informatyki, 
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medycyny czy psychologii. Z"tego powodu proces badawczy trwa z"regu!y kilka 
miesi$cy.

W"pocz%tkowej fazie projektu kluczowym wyzwaniem jest równie( okre-
'lenie zasad pracy, a"wi$c metodyki pracy nad projektem, architektury docelowe-
go rozwi%zania, architektury informacji oraz mechanizmów testowania wyni-
ków poszczególnych etapów.

Kolejne fazy koncentruj% si$ w"wi$kszym stopniu na za!o(eniach i"celach, 
które maj% by& osi%gni$te przez rozwi%zanie b$d%ce wynikiem projektu. Z"tego 
w!a'nie powodu plan zbudowany dla tych faz to przede wszystkim doprecyzo-
wywanie procesów realizowanych przez docelowe rozwi%zanie oraz prace prze-
twarzaj%ce modele tych procesów na algorytmy obs!ugiwane przez rozwi%zanie. 
Trzecim nieodzownym elementem sekwencji rozpoczynaj%cej si$ od opracowa-
nia modelu procesu, jest testowanie i"wery)kacja poprawno'ci algorytmów od-
zwierciedlaj%cych przebieg zak!adanego procesu.

I"wreszcie ostatnia faza bada# przemys!owych to wery)kacja rozwi%zania 
w"'rodowisku laboratoryjnym zbli(onym do rzeczywistego, a"wi$c wery)kacja 
stopnia osi%gni$cia zak!adanych celów i"przyj$tych za!o(e#. Faza ta obejmuje ze-
staw eksperymentów prowadzonych w"rzeczywistych lub zbli(onych do rzeczy-
wistych warunków stwarzanych przez organizacje reprezentuj%ce potencjaln% 
grup$ docelow%.

���(WDS\�SUDF�EDGDZF]\FK�UHDOL]RZDQHJR�SURMHNWX�H\H�WUDFNLQJRZHJR

Na wst$pie nale(y zwróci& uwag$ na fakt, i( poszczególne etapy projektu 
u!o(one s% w" sposób sekwencyjny i" musz% by& realizowane w" ustalonej kolej-
no'ci. Ca!o'& prac w" cz$'ci badawczej projektu skoncentrowana jest na pi$ciu 
etapach: (1) Rejestracja danych, (2) Projektowanie procesu badawczego (3) Reali-
zacja bada#, (4) Analiza danych oraz (5) Przygotowanie do prac rozwojowych. 
W"dalszej cz$'ci przedstawione zostan% g!ówne zadania w"ramach ka(dego etapu 
zaprojektowanych prac.

Zadania etapu I#projektu – sposoby rejestracji danych:
��� Opis dziedziny mo(liwych zastosowa# eye-trackera w"dobie wspó!czesnej 

wiedzy o"technologii przetwarzania obrazu. 
��� Opis metodologii badawczej nad technologi% eye-trackingu dla bran(y ITC 

wraz z"opisem grup u(ytkowników do projektu badawczego.
��� Opis modelu procesu rejestracji parametrów wzroku gromadzonych z"u(y-

ciem eye-trackera oraz parametrów )zjologicznych gromadzonych z"u(y-
ciem czujników wybranych do obs!ugi w"ramach projektu.
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��� Opis modelu procesu sterowania prac% urz%dze# pomiarowych oraz struk-
tury przechowywania danych rejestrowanych przez urz%dzenia pomiaro-
we.

��� Opis procesu wymiany danych mi$dzy modu!em przetwarzania danych 
z" systemów eye-trackingowych a" systemem do zarz%dzania danymi wej-
'ciowymi przy wykorzystaniu interfejsów komunikacyjnych.

��� Opis sposobu przeprowadzenia sesji badawczych realizowanych w"oparciu 
o"opracowane modele, przy wykorzystaniu urz%dze# pomiarowych i"reje-
stratorów eye-trackingowych.

Wyzwania etapu II projektu – projektowanie procesu badawczego:
��� Opracowanie wymaga# dla metodyki prowadzenia sesji badawczych wery-

)kuj%cych skuteczno'& funkcjonowania teoretycznych modeli prowadze-
nia bada# z"wykorzystaniem eye-trackerów. 

��� Opis za!o(e# funkcjonalnych modu!u wspieraj%cego realizacj$ prac badaw-
czych uwzgl$dniaj%c zasady uniwersalnego projektowania i"za!o(enia doty-
cz%ce ergonomii pracy. 

��� Opracowanie modelu procesu jednoczesnego sterowania wybranymi urz%-
dzeniami pomiarowymi.

��� Opracowanie modelu przep!ywu i"rejestracji oraz przechowywania danych 
z"urz%dze# pomiarowych. 

��� Przygotowanie prototypu modu!u wspieraj%cego procesy badawcze.
��� Przygotowanie prototypu modu!u przep!ywu i"rejestracji oraz przechowy-

wania danych z"urz%dze# pomiarowych. 
��� Przygotowane prototypu modu!u jednoczesnego sterowania wybranymi 

urz%dzeniami pomiarowymi. 
��� Przygotowanie prototypu modu!u wymiany danych pomi$dzy struktur% 

danych zwi%zanych z"tworzeniem projektów badawczych, a"systemem do 
wizualizacji danych. 

��� Realizacja sesji badawczej zwi%zanej z"wery)kacj% poprawno'ci funkcjono-
wania prototypu opracowanych modu!ów. 

���� Realizacja sesji badawczej modu!u dotycz%cego wymiany danych pomi$-
dzy struktur% danych zwi%zanych z" tworzeniem projektów badawczych, 
a"systemem do wymiany danych wej'ciowych z"wykorzystaniem interfejsu 
komunikacyjnego.

Zadania etapu III projektu:
��� Opracowanie za!o(e# procesu prowadzenia sesji pomiarowej z"responden-

tem bada# przy wykorzystaniu eye-trackerów.
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��� Opracowanie za!o(e# modelu rejestracji informacji o"zdarzeniach realizo-
wanych w"trakcie sesji badawczej.

��� Opracowanie prototypu modu!u do zarz%dzania sesj% pomiarow% i" reje-
stracji informacji o"zdarzeniach realizowanych w"trakcie sesji badawczej.

��� Aktualizacja modelu sesji badawczych realizowanych w" oparciu o" prze-
p!yw danych w" procesie rejestracji danych w" trakcie sesji pomiarowych 
oraz aktualizacja prototypu przygotowanych modu!ów.

Za!o$enia prac badawczych etapu IV projektu:
��� Opracowanie prototypu modu!u przetwarzania i" przep!ywu danych po-

mi$dzy baz% systemu, baz% analityczn% i"'rodowiskiem zewn$trznym.
��� Opracowanie prototypu modu!u do przetwarzania danych s!u(%cego auto-

matycznemu tworzeniu rekomendacji na podstawie zarejestrowanych da-
nych z"sesji pomiarowych.

��� Opracowanie prototypu modu!u przetwarzaj%cego dane, przy wykorzy-
staniu silnika wiedzy w"aplikacji ERP, reklamie internetowej oraz konsu-
menckich serwisach internetowych.

��� Opracowanie modelu sieci neuronowych wspomagaj%cych proces analizy 
i"raportowania wyników sesji pomiarowych. 

��� Przygotowanie prototypu modu!u realizuj%cego proces badawczy w"opar-
ciu o"model sieci neuronowych.

��� Realizacja sesji badawczej opracowanych modu!ów celem wery)kacji infor-
macji o"sposobie przetwarzania danych wykorzystuj%cych silnik wiedzy. 

��� Analiza wyniku sesji badawczej z"wykorzystaniem danych z"parametrów 
)zjologicznych gromadzonych z"u(yciem czujników wybranych w"ramach 
projektu. 

Zadania etapu V projektu badawczego:
��� Opracowanie planu prowadzenia prac rozwojowych w" oparciu o" wyniki 

prac badawczych. 
��� Realizacja sesji badawczej w"'rodowisku reprezentuj%cym rzeczywiste wy-

magania przedsi$biorstw reprezentuj%cych bran(e ITC, w"celu wery)kacji 
dostosowania teoretycznych modeli procesów do wymaga# organizacji ko-
mercyjnych. 

��� Opracowanie dokumentacji ko#cowej z" przeprowadzonych bada# wraz 
z"rekomendacjami usprawnie# na etapie prac rozwojowych opracowanego 
prototypu.
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��� Opracowanie szczegó!owych algorytmów pozwalaj%cych na budow$ mo-
delu prototypu modu!u odpowiedzialnego za interpretacj$ danych pozy-
skanych z"urz%dze# Eye-Tracking. 
Ka(dy z"etapów )nalizowany jest opracowaniem dokumentacji badawczej 

wymaganej warunkami projektu.

���=DNRñF]HQLH

Celem g!ównym etapu prac badawczych w" projekcie pt. Zastosowanie 
technologii informatycznych w( zakresie budowy silnika wiedzy w( oparciu o( dane 
 eye-tracking jest wytworzenie prototypu skierowanego dla bran(y ITC produ-
centów oprogramowania. G!ównym zagadnieniem tych bada# jest opracowanie 
szczegó!owych algorytmów pozwalaj%cych na budow$ modelu pozwalaj%cego na 
interpretacj$ danych pozyskanych ze zró(nicowanych urz%dze# opartych na tech-
nologii eye-trackingowej.

Badania eye-trackingowe pozwalaj% zwery)kowa& tez$ dotycz%c% wp!ywu 
kszta!tu interfejsu gra)cznego systemu informatycznego na tempo uczenia si$ 
respondentów obs!ugi narz$dzi informatycznych wspieraj%cych realizacj$ za-
da# zwi%zanych z" badanymi procesami biznesowymi. Ogromna ilo'& danych, 
która zostaje wygenerowana w"tym procesie, przez eye-tracker’y oraz urz%dze-
nia wspomagaj%ce proces bada#, wymaga opracowania metody przetwarzania 
otrzymanych danych i"ich analizy pozwalaj%cej na szybkie uzyskiwanie wyników 
ko#cowych zrozumia!ych dla odbiorcy ko#cowego przeprowadzanego badania 
eye-tracking’owego. To ostatnie zagadnienie b$dzie g!ównym przedmiotem ba-
da# przemys!owych, które zaplanowano na lata 2022–2023. 

Efekty omawianego projektu powinny zdecydowanie przy'pieszy& realizacj$ 
procesu badawczego wymagaj%cego u(ycia eye-trackerów, w"porównaniu z"dotych-
czas stosowanymi rozwi%zaniami. W"momencie postawania tej publikacji zako#-
czone zosta!y 3 etapy badania, których zakres przedstawiono w"niniejszej publikacji. 
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Jednym z" za!o(e# Gospodarki 4.0 jest autonomizacja transportu (Brach, 
2019). Stworzenie sieci efektywnego transportu jest elementem kluczowym dla 
rozwoju gospodarki, w"której import oraz eksport stanowi kluczowy 'rodek do 
zaspokojenia potrzeb (Pisarski, 2013). Jednocze'nie, utworzenie zintegrowanego 
systemu autonomicznej komunikacji mo(e przyczyni& si$ do zmniejszenia spa-
lania pojazdów, co prze!o(y si$ na redukcj$ kosztów ponoszonych przez przed-
si$biorców oraz na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych transport auto-
nomiczny mo(e równie( przyczyni& si$ do zmniejszenia liczby wypadków na 
drogach, co mo(e prze!o(y& si$ na redukcj$ liczby o)ar wypadków 'miertelnych 
oraz zmniejszenia wydatków na leczenie osób poszkodowanych (EuroPap, 2019).

Mo(liwo'& rozpowszechnienia transportu autonomicznego wi%(e si$ jed-
nak z" konieczno'ci% wprowadzenia systemu kategoryzacji pojazdów autono-
micznych oraz jednoczesnego okre'lenia zasad, na których takie pojazdy b$d% 
dost$pne na rynku. Niezb$dne jest równie( okre'lenie zasad ponoszenia odpo-
wiedzialno'ci za ewentualne b!$dy pope!niane przez pojazdy autonomiczne. 

Celem opracowania jest przedstawienie regulacji prawnych, które okre'laj% 
zasady wprowadzania pojazdów autonomicznych do powszechnego u(ytku oraz 
zakresu odpowiedzialno'ci prawnej za b!$dy pope!nione przez pojazdy autono-
miczne. Rozdzia! powsta! w"oparciu o"analiz$ literatury, aktów prawnych oraz 
analiz$ danych wtórnych.
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Pos!ugiwanie si$ terminem pojazd autonomiczny wymaga nadania mu ja-
snych ram poj$ciowych, u!atwiaj%cych stosowanie prawa. Konieczne jest równie( 
wprowadzenie jednolitej kategoryzacji stopnia autonomiczno'ci. Dzi$ki temu 
podczas ewentualnego post$powania s%dowego lub administracyjnego mo(liwe 
b$dzie udzielenie odpowiedzi na pytanie: do jakiego stopnia za dzia!anie pojazdu 
odpowiada! cz!owiek, a"w"jakim stopniu by!o to dzia!anie oprogramowania oraz 
sztucznej inteligencji?

�����'HğQLFMD�SRMD]GX�DXWRQRPLF]QHJR

Pojazdy autonomiczne przez przesz!o sto lat by!y systematycznie rede)nio-
wane oraz wprowadzane do porz%dków prawnych pa#stw, w"których zyskiwa!y 
na popularno'ci. Mówi%c o"poprawnym de)niowaniu pojazdu autonomicznego, 
nale(a!oby skupi& si$ przede wszystkim na ujednoliceniu znaczeniowym przy-
miotnika „autonomiczny”. We wst$pnych projektach pojazdów autonomicznych, 
autonomiczno'& by!a rozumiana jako mo(liwo'& prowadzenia pojazdu bez ko-
nieczno'ci przebywania w" nim. Taki pojazd po raz pierwszy zaprezentowany 
zosta! w"1921 r. przez in(ynierów z"Radio Air Service na lotnisku w"Ohio. Sa-
mochód nie podejmowa! decyzji samodzielnie a"jedynie odpowiada! na sygna!y 
wysy!ane poprzez radio. Oczywistym jest, (e pierwsze samochody autonomiczne 
o"charakterze eksperymentalnym, które by!y sterowane za pomoc% radia  (Maurer 
et"al., 2015, s. 43), maj% niewiele wspólnego z"metodami prowadzenia pojazdów 
autonomicznych powstaj%cych w" XXI w., w" których autonomiczno'& rozumie 
si$ poprzez mo(liwo'& samodzielnego podejmowania decyzji przez oprogramo-
wanie kieruj%ce pojazdem (Kociemba, 2019, s. 172). Tym samym de)nicje uj$te 
w"aktach prawnych w"zakresie autonomiczno'ci mog% nie pokrywa& si$ z"aktu-
alnym stanem technicznych umiej$tno'ci oprogramowa# kieruj%cych pojazda-
mi. Przyk!adem mo(e by& polska de)nicja uj$ta w"ustawie Prawo o"Ruchu Dro-
gowym (Dz.U. 1997, Nr 98, poz. 602). Zgodnie z" artyku!em 65k przytoczonej 
ustawy: „Ilekro& w"niniejszym rozdziale jest mowa o"poje*dzie autonomicznym, 
nale(y przez to rozumie& pojazd samochodowy, wyposa(ony w"systemy sprawu-
j%ce kontrol$ nad ruchem tego pojazdu i"umo(liwiaj%ce jego ruch bez ingerencji 
kieruj%cego, który w" ka(dej chwili mo(e przej%& kontrol$ nad tym pojazdem” 
(Dz.U. 1997, Nr 98, poz. 602). Z niniejszej de)nicji wynika, (e istnieje koniecz-
no'& przebywania osoby posiadaj%cej uprawnienia do prowadzenia na pok!adzie 
pojazdu. 
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Natomiast w"literaturze mo(na spotka& jeszcze inne wyja'nienia tego ter-
minu, a"mianowicie „pojazd autonomiczny jest w"pe!ni zautomatyzowany, wy-
korzystuje on technologi$, która umo(liwia sterowanie pojazdem bez udzia!u 
cz!owieka (Neumann, 2018, s. 787). Ponadto wyst$puj%ce de)nicje w"ró(ny spo-
sób opisuj% pojazd autonomiczny. Na ich podstawie mo(na podj%& prób$ cha-
rakterystyki pojazdu autonomicznego jako takiego pojazdu, który ma zdolno'&: 
(1)"obserwacji otoczenia, (2) planowania swych dzia!a#, (3) samodzielnego wy-
konywania poszczególnych czynno'ci jazdy. Pojazd ten jest ponadto wyposa(ony 
w"sztuczn% inteligencj$ oraz technologi$, maj%c% zdolno'& prowadzenia lub kie-
rowania pojazdem bez aktywnej kontroli lub monitorowania jazdy przez cz!o-
wieka. W ten sposób autonomiczne samochody odró(ni& nale(y od obecnych 
ju( na drogach publicznych samochodów wyposa(onych w" technologi$ wspo-
magania kierowcy (takich jak tempomat, czy automatyczny system parkowania) 
(Ch!opecka, 2018, s. 31).

�����.DWHJRU\]DFMD�VWRSQLD�DXWRQRPLF]QRĂFL

Wspomniane wcze'niej w"uj$ciu prawnym de)niowanie terminu „pojazd 
autonomiczny”, mo(e ograniczy& zakres poj$ciowy autonomiczno'ci, a" tym 
samym mo(e doprowadzi& do powstania przeszkód prawnych w" sprawnym 
dopuszczaniu takich pojazdów do ruchu drogowego. Dlatego prawodawstwo 
mi$dzynarodowe stara si$ opiera& na kategoriach wyst$powania pojazdów auto-
nomicznych (Komisja Europejska, 2018, s. 4). 

Kategoryzacja pojazdów autonomicznych polega na stworzeniu zespo!u 
funkcji pojazdów podlegaj%cych ocenie, dzi$ki którym mo(na wyró(ni& po-
szczególne poziomy niezale(no'ci pojazdów autonomicznych od decyzji osoby 
prowadz%cej pojazd. Tym samym, dzi$ki wprowadzeniu kategoryzacji mo(na 
stwierdzi&, w"jakim stopniu pojazd podejmowa! decyzje samodzielnie, a"w"jakim 
by! on zale(ny od decyzji osoby kieruj%cej (SAE, 2021).

Przyk!adem systemu kategoryzacji pojazdów autonomicznych, mo(e by& 
podzia! opracowany przez Society of Automotive Engineers (SAE International), 
która nosi nazw$: SAE J3016 Autonomy Levels. G!ównym aspektem poddawa-
nym kategoryzacji w"skali opracowanej przez SAE jest poziom zaawansowania 
zastosowanych w" poje*dzie systemów ADAS (Advanced Driver Assisstance 
Systems), czyli systemów zaawansowanego wsparcia kierowcy. Stowarzyszenie 
wprowadzi!o sze'ciostopniowy poziom zaawansowania autonomicznego, w"któ-
rym zastosowano skal$ od 0 do 5. 

Zasady kwali)kacji poziomu autonomiczno'ci stworzone przez SAE Inter-
national zosta!y przedstawione w"tabeli 9.1.
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Przedstawiona w" tabeli 9.1 hierarchia poziomów autonomiczno'ci poza-
wala na pe!ne usystematyzowanie poj$cia pojazdu autonomicznego. Opisany 
system kategoryzacji poziomu autonomiczno'ci spotka! si$ z"mi$dzynarodow% 
aprobat%, o"czym 'wiadczy akceptacja tego systemu przez Ameryka#ski Urz%d 
do spraw Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego (NHTSA, 2022)1, natomiast w"Re-
publice Federalnej Niemiec system kategoryzacji SAE jest podstaw% wprowadza-
nia aktów prawych dotycz%cych autonomizacji pojazdu (Gesley, 2021).

System opracowany przez SAE jest systemem wyprzedzaj%cym aktualny 
rozwój technologii pojazdów autonomicznych. W aktualnym stanie prawnym 
oraz technologicznym mo(na stwierdzi&, (e ogólnodost$pne pojazdy autono-
miczne osi%gn$!y ju( drug% kategori$ autonomiczno'ci, a"producenci pojazdów 
staraj% si$ wprowadza& do ruchu drogowego pojazdy trzeciej kategorii. Pierw-
szym ogólnodost$pnym pojazdem posiadaj%cym trzeci% kategori$ autonomicz-
no'ci jest przedstawiony w" 2021 r. Mercedes-Benz S-Klasse, wyprodukowany 
przez Mercedes-Benz Group (Mercedes-Benz, 2022). Samochód zaprezentowany 
przez koncern jest w"stanie dokonywa& wszystkich czynno'ci wymaganych od 
pojazdów znajduj%cych si$ w"drugiej kategorii autonomiczno'ci, a"jednocze'nie 
kierowca nie musi pozostawa& w"ci%g!ej aktywno'ci. Aktywno'& kierowcy jest 
ograniczona do wykonania czynno'ci wykraczaj%cych poza zakres mo(liwo'ci 
dzia!ania autopilota.

Zatem poprzez nadanie zamkni$tych norm znaczeniowych poszczególnym 
kategoriom pojazdów autonomicznych mo(liwe staje si$ wprowadzenie okre'lo-
nych regulacji dotycz%cych autonomizacji pojazdów. 

���:\PDJDQLD�RUD]�RJUDQLF]HQLD�QDNïDGDQH�QD�SRMD]G\�DXWRQRPLF]QH� 
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Rozwój autonomiczno'ci oraz jej rozpowszechnianie wi%(e si$ z"koniecz-
no'ci% prawnego uregulowania udzia!u pojazdów autonomicznych w"ruchu na 
drogach publicznych. Mobilno'& kierowców mi$dzy pa#stwami sprawia, (e pa#-
stwowe regulacje prawne mog% by& niewystarczaj%ce dla utworzenia skutecznych 
regulacji prawnych, zapewniaj%cych jednolity i" przejrzysty system wymaga# 
nak!adanych na pojazdy autonomiczne. Dlatego te( regulacje dotycz%ce pojaz-
dów autonomicznych s% wdra(ane nie tylko w"ustawodawstwie poszczególnych 
pa#stw, ale równie( w"ramach prawa mi$dzynarodowego.

1� 1+76$�DNWXDOQLH�XMHGQROLFLá�VZyM�V\VWHP�NZDOLILNDFML�SR]LRPX�DXWRQRPLF]QRĞFL��VWRVXMąF�
V\VWHP�Z\NRU]\VW\ZDQ\�SU]H]�6$(�
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Prawo mi$dzynarodowe jako ga!%* prawa, tworzone zarówno przez pa#-
stwa na drodze umów oraz przez organizacje mi$dzynarodowe, d%(y do utworze-
nia regulacji prawnych, s!u(%cych ujednoliceniu sposobu traktowania pojazdów 
autonomicznych w"prawodawstwie poszczególnych pa#stw. Regulacje dotycz%ce 
autonomiczno'ci powstaj% zarówno w" organizacjach o" charakterze globalnym 
(takich, jak: Organizacja Narodów Zjednoczonych), jak i"w"organizacjach regio-
nalnych (takich, jak Unia Europejska).

Organizacja Narodów Zjednoczonych w" ramach prac Europejskiej Ko-
misji Gospodarczej (UNECE), której cz!onkami jest 56 pa#stw (w"tym Polska), 
wprowadza zmiany w" istniej%cych regulacjach dotycz%cych pojazdów auto-
nomicznych. Prace nad wprowadzeniem do porz%dku prawnego ONZ zmian 
umo(liwiaj%cych dopuszczenie do ruchu pojazdów autonomicznych rozpocz$to 
w"2014"r., co skutkowa!o wprowadzeniem w"2016 r. zmian w"Konwencji Wiede#-
skiej z" 1968" r. o" Ruchu Drogowym (UNECE, 2022). G!ówna zmiana odnosi!a 
si$ do braku konieczno'ci ci%g!ego uczestnictwa kierowcy w"prowadzeniu po-
jazdu podczas jazdy. Komisja doprowadzi!a równie( do zmian w"Regulacji ONZ 
nr."79, znosz%c limit pr$dko'ci dla pojazdów autonomicznych, wynosz%cy wcze-
'niej 10"kilometrów na godzin$. W 2021 r. UNECE wyda!a zmieniony dokument 
ramowy dotycz%cy pojazdów zautomatyzowanych i"autonomicznych. W doku-
mencie podkre'lono, (e kluczow% rol$ dla wprowadzania zmian w"autonomiza-
cji pojazdów maj% systemy harmonizacji prawa opracowywane podczas +wiato-
wego Forum na Rzecz Harmonizacji Przepisów dotycz%cych Pojazdów (WP29) 
 (UNECE, 2022). Zgodnie z" ustaleniami dotycz%cymi harmonizacji przepisów 
ONZ pojazdy autonomiczne trzeciej kategorii, jako najwy(sza ogólnodost$pna 
forma autonomiczno'ci maj% podlega& szczególnym ograniczeniom podczas 
uczestnictwa w"ruchu drogowym. Wed!ug ustale# podj$tych na forum, pojaz-
dy autonomiczne b$d% mog!y u(ywa& trzeciej kategorii autonomiczno'ci jedynie 
na drogach wy!%czonych spoza ruchu pieszych i"rowerzystów, a"pojazd podczas 
u(ywania autopilota nie móg!by przekracza& pr$dko'ci 60 kilometrów na godzi-
n$. Ze wzgl$du na to, (e przy trzeciej kategorii autonomiczno'ci, prowadzenie 
pojazdu mo(e przebiega& za pomoc% kierownicy, kierowca musi si$ znajdowa& na 
pok!adzie samochodu (Kaczmarczyk, 2020). 

Unia Europejska, b$d%ca jedynie obserwatorem przy UNECE, stara si$ 
wprowadza& w!asne regulacje w" zakresie autonomiczno'ci. Sam rozwój pra-
wa dotycz%cego mobilno'ci autonomicznej jest 'rodkiem do osi%gni$cia celu 
postawionego przez Komisj$ Europejsk%, jakim jest wyeliminowanie proble-
mu wypadków 'miertelnych na drogach publicznych do 2050" r. Dlatego te(, 
w"2018"r. Komisja Europejska wystosowa!a komunikat do Parlamentu Europej-
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skiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo!ecznego  
i"Komitetu Regionów, w"którym wyznaczy!a terminy do kiedy na unijnym rynku 
powinny pojawia& si$ pojazdy autonomiczne. Za dat$ otwarcia rynku dla pojaz-
dów autonomicznych trzeciej kategorii uznano rok 2020. Warto zaznaczy&, (e 
Komisja Europejska (%da!a otworzenia rynku zarówno dla samochodów oso-
bowych, jak i"pojazdów ci$(arowych. Data dopuszczenia do ruchu czwartej ka-
tegorii autonomiczno'ci zosta!a wyznaczona na dekad$ 2020–2030. Natomiast 
samochody pi%tej kategorii, czyli posiadaj%ce pe!n% autonomiczno'&, mog!yby 
pojawi& si$ na drogach po 2030"r. (Parlament Europejski, 2019). Plany wprowa-
dzenia trzeciej kategorii autonomiczno'ci uda!o si$ wykona& w" Unii Europej-
skiej w"2021 r., kiedy to zaprezentowany zosta! Mercedes-Benz S-Klasse, b$d%-
cy pierwszym samochodem posiadaj%cym trzeci% kategori$ autonomiczno'ci 
 (Mercedes-Benz, 2022).

�����5HJXODFMH�GRW\F]ÈFH�DXWRQRPLF]QRĂFL�ZbSROVNLP�SUDZLH

Bior%c pod uwag$, i( polskie prawo ma charakter prawa stanowionego za 
podstaw$ do mo(liwo'ci u(ytkowania pojazdów autonomicznych nale(y odwo-
!a& si$ do ustawy Prawo o"Ruchu Drogowym (Dz.U. 1997, Nr 98, poz. 602). Zgod-
nie z"ustaw% pojazdy autonomiczne musz% posiada& na swoim pok!adzie 'wia-
domego kierowc$, posiadaj%cego uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Dlatego 
te( zgodnie z"polskim prawodawstwem niemo(liwe jest korzystanie z"pojazdów 
czwartej oraz pi%tej kategorii autonomiczno'ci. Tym samym mo(na stwierdzi&, 
(e ogólnodost$pne pojazdy autonomiczne mog% porusza& si$ po drogach publicz-
nych w"Polsce przy za!o(eniu, (e wykorzystuj% technologi$ autonomiczn% mak-
symalnie na poziomie trzecim, a" ograniczenia na nie na!o(one pokrywaj% si$ 
z"ograniczeniami opracowanymi przez UNECE.

Nowelizacja ustawy Prawo o"Ruchu Drogowym umo(liwiaj%ca uczestnic-
two pojazdom autonomicznym w"ruchu drogowym, mog!aby przyczyni& si$ do 
redukcji liczby wypadków oraz u!atwienia komunikacji osobom niepe!nospraw-
nym (Neumann, 2018, s. 787–794). Przeszkod% na drodze do szybkiej noweliza-
cji przepisów mo(e by& brak wyodr$bnienia Komisji Sejmowej do spraw Trans-
portu. Aktualnie transport znajduje si$ w"zakresie prac Komisji Infrastruktury 
(Sejm RP, 2022).

���3RMD]G\�DXWRQRPLF]QH�DbRGSRZLHG]LDOQRĂÊ�SUDZQD

Okre'lenie zasad kategoryzacji autonomiczno'ci oraz ogranicze# na!o(o-
nych na pojazdy autonomiczne pozwala na stwierdzenie zakresu odpowiedzial-
no'ci prawnej za b!$dy pope!nione przez pojazdy autonomiczne. Poj$cie odpo-
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wiedzialno'ci prawej nale(y okre'li& jako szeroko rozumian% odpowiedzialno'& 
prawn% za dzia!anie pojazdów autonomicznych. Tym samym pod tym poj$ciem 
mo(liwe jest zawarcie odpowiedzialno'ci zarówno karnej, jak i"cywilnej.

Odpowiedzialno%& karna za b!'dy pope!nione przez pojazdy autonomiczne
Cz$'& ogólna prawa Kodeksu Karnego (Dz.U. z"2021 r., poz. 2345, 2447) 

wskazuje w"artykule pierwszym, (e odpowiedzialno'& karna mo(e by& przypi-
sana jedynie osobom )zycznym. Kolejnym warunkiem do przypisania odpo-
wiedzialno'ci karnej jest faktyczne pope!nienie przest$pstwa przez czyn lub za-
niechanie. Aktualnie dopuszczalny w"Polsce poziom autonomiczno'ci wymaga 
przebywania w"poje*dzie kierowcy. Kierowca mo(e równie( przej%& kontrol$ nad 
pojazdem, gdy( pojazdy do trzeciej kategorii autonomiczno'ci posiadaj% zarów-
no kierownic$, jak i" systemy umo(liwiaj%ce przy'pieszanie i" zwalnianie. Tym 
samym kierowca staje si$ gwarantem odpowiedzialnym za dzia!anie systemu 
autonomicznego. Nadanie statusu gwaranta wynika z"de)nicji prawnej podanej 
w"artykule drugim Kodeku Karnego (Dz.U. z"2021 r., poz. 2345, 2447), wed!ug 
której gwarantem jest ka(da osoba, na której ci%( prawny, szczególny obowi%zek 
zapobiegni$cia skutkowi. Tak% rol$ w"poje*dzie autonomicznym mo(emy przy-
pisa& kierowcy.

Uznanie kierowcy za gwaranta zapewniaj%cego przej$cie kontroli nad 
ewentualnie wadliwym autopilotem oznacza, (e mo(na przypisa& takiej osobie 
odpowiedzialno'& za ewentualne spowodowanie wypadku. 

Odpowiedzialno%& cywilna za b!'dy pope!nione przez pojazdy autonomiczne
Pozbawion% konieczno'ci wprowadzenia systemu kar jest forma odpo-

wiedzialno'ci cywilnej, której celem jest naprawienie wyrz%dzonych szkód. Od-
powiedzialno'ci cywilnej mog% podlega& zarówno osoby )zyczne, jak i" osoby 
prawne. Tym samym mo(e pojawi& si$ pytanie czy odpowiedzialno'& cywiln% 
maj% ponosi& w!a'ciciele pojazdów autonomicznych czy producenci oprogramo-
wania do pojazdów. Odpowied* na podstawowe pytanie o"to, kto odpowiada za 
szkody wyrz%dzone innym osobom mo(emy znale*& w" artykule 415 Kodeksu 
Cywilnego (Dz.U. z"2020 r., poz. 1740, 2320, z"2021 r., poz. 1509, 2459). Zgod-
nie z" tym przepisem za naprawienie szkody odpowiada osoba, która dokona!a 
szkody ze swojej winy. Oznacza!oby to, (e wzgl$dem osoby trzeciej, której zo-
sta!a wyrz%dzona szkoda, odpowiedzialno'& cywiln% ponosi& b$dzie kierowca, 
który nie przej%! kontroli nad pojazdem autonomicznym. O wy!%czeniu odpo-
wiedzialno'ci producenta mówi równie( artyku! 449 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 
z"2020 r., poz. 1740, 2320, z"2021 r., poz. 1509, 2459), zgodnie z"którym producent 
wprowadzaj%cy na rynek sprawny produkt lub taki, którego wadliwo'ci nie da si$ 
sprawdzi& przy aktualnym poziomie nauki jest bezwarunkowo zwolniony z"po-
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noszenia odpowiedzialno'ci cywilnej. Tym samym, podobnie jak przy odpowie-
dzialno'ci karnej, w" odpowiedzialno'ci cywilnej za szkody wyrz%dzone przez 
pojazd autonomiczny odpowiada kierowca.

���=DNRñF]HQLH

Wprowadzenie do powszechnego u(ytku pojazdów autonomicznych wi%(e 
si$ z"konieczno'ci% dostosowania prawa do sytuacji, w"której cz$'& zada# wyko-
nywanych przez kierowc$ zostanie przej$ta przez oprogramowanie prowadz%ce 
pojazd. Aktualn% metod% wprowadzania na rynek pojazdów autonomicznych 
jest stopniowe uchwalanie prawa pozwalaj%cego na uczestnictwo w"ruchu pojaz-
dom o"coraz wy(szej kategorii autonomiczno'ci. Dzi$ki temu zarówno w"prawie 
mi$dzynarodowym, jak i"w"prawie polskim najwy(sz% kategori% autonomiczno-
'ci dopuszczaln% do udzia!u w"ruchu jest kategoria trzecia, która zak!ada, i( po-
jazd mo(e decydowa& jednocze'nie zarówno o"przy'pieszaniu, jak i"o"zwalnianiu 
oraz o"sterowaniu pojazdem w"okre'lonym pasie jezdni przy jednoczesnym bra-
ku konieczno'ci sta!ej aktywno'ci kierowcy.

Jednocze'nie warto zaznaczy&, i( ka(dy pojazd poruszaj%cy si$ po dro-
gach w"Polsce musi posiada& kierowc$ a"posiadanie systemu autonomicznego nie 
zwalnia z"ponoszenia odpowiedzialno'ci karnej oraz cywilnej.
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W"historii odnajdujemy wiele momentów, które mia!y prze!omowe znacze-
nie, jednak z"punktu widzenia ekonomii najwa(niejsza s% rewolucje przemys!o-
we. S% to rewolucje w"systemach, które nas otaczaj% poprzez stopniowe zmiany 
w" z!o(onym oddzia!ywaniu na siebie ludzi i" technologii oraz przekszta!caniu, 
które skutkuje nowymi sposobami postrzegania i" dzia!ania (Philbec, Davis, 
2018). Poza niew%tpliwymi zmianami w" technologii rewolucje przyczyniaj% si$ 
do zmian uk!adu si! na ca!ym 'wiecie. Aktualnie obserwujemy ju( czwart% re-
wolucj$ przemys!ow%, która wprowadza zmiany do wielu sfer naszego (ycia, jed-
nocze'nie wp!ywaj%c na 'rodowisko, stosunki spo!eczne i"wiele innych aspektów. 
O"tych obszarach mówi tak(e koncepcja zrównowa(onego rozwoju, która wyro-
s!a na negatywnych implikacjach rewolucji. Dotychczas post$p techniczny w"du-
(ym stopniu powodowa! degradacj$ 'rodowiska naturalnego. By& mo(e jednak 
Przemys! 4.0 i"zwi%zane z"nim technologie oka(% si$ szans% na jego ochron$ i"za-
chowanie. Jednocze'nie coraz powszechniejszy zrównowa(ony rozwój oddzia!u-
je na Przemys! 4.0. W"tym kontek'cie celem opracowania jest pokazanie wzajem-
nego wp!ywu Przemys!u 4.0 i"zrównowa(onego rozwoju. Bazuj%c na literaturze 
przedmiotu oraz raportach organizacji mi$dzynarodowych, jak Organizacja Na-
rodów Zjednoczonych obja'nione zosta!y obydwa poj$cia. Przedstawiona zosta!a 
de)nicja zarówno zrównowa(onego rozwoju, jak i"Przemys!u 4.0 oraz konkretne 
rozwi%zania takie jak smart cities, czy gospodarka obiegu zamkni$tego, w"któ-
rych zaobserwowa& mo(na pozytywne oddzia!ywanie Przemys!u 4.0 oraz ich 
powi%zanie ze zrównowa(onym rozwojem.
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Rewolucja przemys!owa to proces zmian technologicznych, gospodarczych, 
spo!ecznych i"kulturalnych. Pierwsza z"nich rozpocz$!a si$ pod koniec XVIII"w. 
i"zmieni!a 'wiat, w"którym (yjemy. Wówczas zacz$to u(ywa& pary wodnej w"sil-
nikach i"do produkcji. Wa(n% rol$ odgrywa!y fabryki oraz post$puj%ca urbani-
zacja wraz z"tworzeniem si$ klasy 'redniej. O"kolejnej rewolucji przemys!owej na 
koniec XIX w. / pocz. XX w. zadecydowa!o wprowadzenie stali i"elektryczno'ci. 
Wtedy Henry Ford stworzy! pierwsz% lini$ monta(ow%, co odmieni!o oblicze 
bran(y motoryzacyjnej. Oprócz innowacji, takich jak parowiec, telefon, turbina 
gazowa, nawóz sztuczny i"produkcja masowa, du(o bardziej mobilna i"uznana, 
mi$dzynarodowa opinia publiczna rozwija!a pragnienie posiadania towarów, od-
bywania podró(y i"by& mo(e najwa(niejsze dla nast$pnej rewolucji przemys!owej, 
informacji (Philbec, Davis, 2018). Trzeci% rewolucj$ datujemy na lata 70."XX"w., 
kiedy wprowadzono do przemys!u komputery. Produkcja zacz$!a by& wówczas 
w"coraz wi$kszym stopniu zale(na od urz%dze# elektronicznych i" telekomuni-
kacyjnych. Wraz z"do!%czeniem coraz bardziej zaawansowanych systemów kom-
puterowych umo(liwi!o to mechanizacje i"elektryzacj$. Wiele regionów 'wiata 
dzi$ki wzrostowi mocy obliczeniowej i" nowej technice mog!o zosta& po!%czo-
nych. Czwarta rewolucja przemys!owa, któr% obserwujemy aktualnie, daje nie-
samowite mo(liwo'ci dla jednostek, bran( oraz narodów. Nie mog!aby zaistnie& 
bez Internetu a"kluczowym, powi%zanym z"ni% terminem jest cyfryzacja (zob. 
rys. 10.1). Jej pocz%tek datuje si$ na pierwsz% dekad$ XXI w. Zanika& ma barie-
ra cz!owiek–maszyna. Rozwi%zania, które oferuje Przemys! 4.0 musz% zarówno 
umo(liwia& reakcj$ w"czasie rzeczywistym, jak i"by& zintegrowane z"dba!o'ci% 
o"ochron$ 'rodowiska naturalnego.

Ka(da z" rewolucji przemys!owych mia!a zarówno pozytywne, jak i" ne-
gatywne konsekwencje. Jednak w" przypadku Przemys!u 4.0 nadal wyst$puje 
wysokie zu(ycie zasobów, surowców, informacji i" energii, które jest niezrów-
nowa(one ekologicznie. W" systemie produkcyjnym w" kontek'cie zrównowa-
(enia 'rodowiskowego istniej% ograniczenia zapewniaj%ce, (e zasoby naturalne 
s% wykorzystywane w" sta!ym tempie nieprzekraczaj%cym tempa odnowy tych 
zasobów. W"sytuacji idealnej zasoby mog!yby si$ regenerowa& i"by& wykorzysty-
wane w"cyklach produkcji bez ich nara(enia na wyczerpanie. By!oby to spójne 
 z"koncepcj% zrównowa(onego rozwoju i"mog!oby znacz%co pomóc w"jej imple-
mentacji. Pomimo rosn%cej 'wiadomo'ci konsumentów wci%( produkcja nie jest 
zrównowa(ona a" do takiego stanu wiele brakuje. Jednocze'nie w" 'rodowisku 
odk!adaj% si$ produkowane przez nas odpady (Oláh et"al., 2020). Przemys! 4.0 
skupia si$ przede wszystkim na: zwi$kszaniu produkcji i"poprawie jako'ci, aby 
podnie'& przychody i"konkurencyjno'&. Obecnie, ta rewolucja przemys!owa po-



5R]G]LDï�����3U]HP\Vï�����MDNR�V]DQVD�GOD�]UöZQRZDĝRQHJR�UR]ZRMX

107

!o(y!a nacisk na produkcj$, a"nie na zrównowa(enie ekologiczne. Niemniej au-
torzy uwa(aj%, (e w"przysz!o'ci technologia Przemys!u 4.0 mo(e przyczyni& si$ 
do podniesienia poziomu jako'ci produktów oraz sprawi, (e b$d% one bardziej 
zrównowa(one (Oláh et al., 2020). Popularno'& poj$cia zrównowa(onego rozwo-
ju wp!ywa tak(e na kszta!towanie si$ rozwi%za# w"ramach najnowszej rewolucji 
przemys!owej. Zwracaj%c uwag$ na nasz wp!yw na 'rodowisko chcemy mierzy& 
jego wielko'&; dobrym przyk!adem jest tu pomiar 'ladu w$glowego czy zwi$k-
szanie bezpiecze#stwa chemicznego, które trudno by!oby zaimplementowa& bez 
najnowszych technologii.

���=UöZQRZDĝRQ\�UR]ZöM

Post$py kolejnych rewolucji przemys!owych powoduj% negatywne skutki 
w"sferze ekologii i"pog!$biaj% nierówno'ci spo!eczne. Zauwa(alne jest to zw!asz-
cza w XX"w., kiedy za bezprecedensowym rozwojem technologicznym sz!y coraz 
wi$ksze dysproporcje pomi$dzy biednymi a"bogatymi (Ziemblicki, 2016). W"po-
!%czeniu z"degradacj% 'rodowiska naturalnego zacz$to dostrzega&, (e konieczna 
b$dzie integracja gospodarki i"'rodowiska. Koncepcj%, która wychodzi naprze-
ciw tym za!o(eniom jest zrównowa(ony rozwój. Polega ona na wykorzystaniu 
i"ochronie zasobów naturalnych oraz zorientowaniu technologii i"instytucji, aby 
osi%gn%& i"utrzyma& zaspokajanie ludzkich potrzeb obecnych i"przysz!ych poko-
le#. Idea ta wyros!a na gruncie obserwowanych nierówno'ci (braku zrównowa-
(enia) mi$dzy kapita!em przyrodniczym, spo!ecznym i"ekonomicznym, wyra(a-

5\V��������5HZROXFMH�SU]HP\VïRZH�LbLFK�Z\QDOD]NL
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j%cych si$ dominacj% kapita!u ekonomicznego nad pozosta!ymi (Siuta-Tokarska, 
2021). Nieprzerwanie od lat" 70. zyskuje ona na popularno'ci. Jednym z" doku-
mentów, który ma za zadanie nakre'li& ramy tego zagadnienia jest Agenda 2030. 
Okre'lono w"nim 17"celów oraz 169 zada#, które dotycz% trzech wymiarów zrów-
nowa(onego rozwoju – gospodarczego, spo!ecznego i"'rodowiskowego. Maj% one 
zosta& osi%gni$te do 2030"r. na ca!ym 'wiecie i"koncentruj% si$ na pi$ciu wielkich 
zmianach transformacyjnych okre'lonych jako zasada 5P (People, Planet, Pro-
sperity, Peace, Partnership). We wszystkich trzech wymienionych wymiarach 
Przemys! 4.0 mo(e mie& szereg praktycznych zastosowa#, które mog% przyczyni& 
si$ do pozytywnej zmiany. Przyk!adem mog% by& chocia(by smart cities stano-
wi%ce cel 7 Agendy, które nie mog% zaistnie& bez odpowiedniego zastosowania 
technologii. Pe!ni ona tak(e bardzo du(% rol$ przy implementacji Gospodarki 
Obiegu Zamkni$tego, b$d%cej integraln% cz$'ci% zrównowa(onego rozwoju.

���3U]HP\Vï�����DbJRVSRGDUND�RSDUWD�QD�ZLHG]\

Poj$ciem bezpo'rednio powi%zanym z" Przemys!em 4.0. jest gospodarka 
oparta na wiedzy. W" nowej fazie rozwoju, gdzie dominuje spo!ecze#stwo in-
formacyjne b$dzie ona odgrywa!a szczególn% rol$. Zrównowa(ona gospodarka 
oparta na wiedzy sprzyja sprawnemu zarz%dzaniu wiedz% oraz wprowadzaniu 
i"upowszechnianiu efektów dzia!alno'ci innowacyjnej, zmierzaj%cej do obni(e-
nia materia!o- i"energoch!onno'ci produkcji, poprawy efektywno'ci ekologicznej 
procesów oraz redukowania zanieczyszcze# przy jednoczesnym spe!nianiu ocze-
kiwa# kluczowych interesariuszy (klientów, dostawców, konkurentów, pracow-
ników, inwestorów, spo!eczno'ci itp.) (Bembenek, 2017).

Analiza wyznaczników gospodarki opartej na wiedzy, pozwoli!a na wyspe-
cy)kowanie, takich jak (Górka, ,uszczyk, 2017):

 � rozwój kapita!u intelektualnego, w"tym ludzkiego,
 � zarz%dzanie strategiczne,
 � wykorzystanie ró(nych czynników produkcji,
 � sprawne wykorzystanie wiedzy i"technologii informacyjno-komunikacyjnej 

oraz tworzenie organizacji ucz%cych si$ i"inteligentnych, fraktalnych, wir-
tualnych, elastycznie reaguj%cych na potrzeby rynku,

 � rozwój wiedzy i"innowacji uwzgl$dniaj%cy kwestie ochrony 'rodowiska na-
turalnego oraz ró(ne aspekty etyczne i"spo!eczne,

 � rozwój przemys!u wysokiej technologii (KLJK�WHFK��
 � niskie lub zerowe koszty transakcji,
 � niewielkie bariery lub ich brak przy uruchamianiu dzia!alno'ci gospodar-

czej,
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 � implementacja systemów zarz%dzania 'rodowiskowego,
 � zrównowa(ona konsumpcja zasobów naturalnych oraz szeroko poj$ta troska 

o"'rodowisko naturalne,
 � prosumpcja i"wykorzystanie m%dro'ci t!umu (the wisdom of crowd),
 � zapewnienie wzrostu dobrobytu i"jako'ci (ycia poprzez wdra(anie innowa-

cji spo!ecznych przy ograniczaniu zagro(e# ekologicznych.
O"przysz!o'ci zrównowa(onej gospodarki opartej na wiedzy w"du(ym stop-

niu decyduj% organizacje sieciowe, ucz%ce si$ i"inteligentne, kszta!tuj%ce i"rozwi-
jaj%ce zachowania twórcze w" swym przedsi$biorczym 'rodowisku (Bembenek, 
2014). Jednocze'nie tworzenie i" rozwijanie tych ga!$zi wi%(e si$ z" emisj% CO2, 
zu(yciem surowców naturalnych, ingerencj% w"ekosystemy, ryzykiem nieodpo-
wiedniego dysponowania odpadami, mo(liwo'ci% zanieczyszczenia wody oraz 
ryzykiem wylesiania. Istniej% jednak rozwi%zania, które mog% pomóc ograniczy& 
ten negatywny wp!yw. Odpady mog% zosta& poddawane recyclingowi oraz w"od-
powiedni sposób dysponowane. Energia mo(e by& optymalizowana i" w" coraz 
wi$kszym stopniu pozyskiwana ze *róde! odnawialnych. Innym rozwi%zaniem, 
które mo(e pomóc jest pozyskiwanie danych w"czasie rzeczywistym, smart pro-
dukcja mo(e w"dalszej perspektywie mie& pozytywny wp!yw na bran($. Mo(e 
wp!yn%& na jako'& produktów, efektywno'& produkcji a" tak(e zwi$kszy& ch$& 
)rm do implementowania polityki spo!ecznej odpowiedzialno'ci biznesu (Oláh 
et al., 2020). Dostosowane produkty, zaspokajaj%ce popyt to jeden z" g!ównych 
czynników rozwoju Przemys!u 4.0. Wszystkie te rozwi%zania pokazuj%, (e istnie-
je zwi%zek pomi$dzy ide% Przemys!u 4.0. a"gospodark% opart% o"wiedzy. Wydaje 
si$, (e s% to koncepcje, które mog% si$ nawzajem wspiera& i"pomaga& wzajemne-
mu rozwojowi. Silny i"bezpo'redni zwi%zek obu zjawisk oraz jego konsekwen-
cje nie zosta!y w"pe!ni zbadane, niemniej ich wspó!zale(no'& jest niew%tpliwa 
i"zosta!a udowodniona (Popkova, 2019). Jest ona jednak szczególnie istotna ze 
wzgl$du za zaz$biaj%ce si$ aspekty w"ramach zrównowa(onego rozwoju i"ekolo-
gii. Wspólny potencja! stanowi spójn% ca!o'&, która mo(e ograniczy& negatywny 
wp!yw przemys!u. 

���6PDUW�FLWLHV�Db3U]HP\Vï����

Od 2007 r. ponad po!owa 'wiatowej populacji mieszka w"miastach a"prze-
widuje si$, (e do 2030 r. udzia! ten wzro'nie do 60 procent. Coraz bardziej istotn% 
rol$ zaczynaj% odgrywa& smart cities. Od lat ich de)nicja jest nieokre'lona. Po-
cz%tkowo termin ten u(ywany by! przede wszystkim w"korelacji do miast ekolo-
gicznych, z"wy'mienicie funkcjonuj%c% infrastruktur% i"sprawnymi gospodarka-
mi. Z"czasem jednak na pierwszy plan wysun%! si$ nacisk na po!%czenia cyfrowe 
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i"technologie. Smart cities to wykorzystanie danych i"technologii do tworzenia 
wydajno'ci, poprawy zrównowa(onego rozwoju, tworzenia rozwoju gospodar-
czego i"poprawy jako'ci (ycia ludzi mieszkaj%cych i"pracuj%cych w"mie'cie (Lai 
et"al., 2020). W"ramach smart cities wprowadzana jest zaawansowana technologia 
do infrastruktury miejskiej, która daje mo(liwo'ci nowatorskiego zarz%dzania 
posiadanymi zasobami. Niew%tpliwie smart cities to element rewolucji 4.0.

Wyró(niamy sze'& wymiarów smart w"miastach: ekonomiczny, mobilno-
'ci, 'rodowiska, ludzi, (ycia i"zarz%dzania (Makie!a et"al., 2022). Wszystkie one 
musz% promowa& efektywn% dzia!alno'& gospodarcz%, zapewnia& wszystkim 
obywatelom mo(liwo'& korzystania z"niej i"musz% to robi& w" taki sposób, aby 
zachowa& ró(norodno'& biologiczn%, bezpieczne powietrze i"wod$ oraz zdrowie 
)zyczne i" bezpiecze#stwo obywateli, zw!aszcza w" dobie zmian klimatycznych 
i" rosn%cej podatno'ci na ekstremalne katastrofy klimatyczne (Makie!a et" al., 
2022). G."Sachs (2018) twierdzi, (e poniewa( wi$kszo'& 'wiata b$dzie mieszka& 
w"miastach wyj%tkowo wa(nym jest, aby rozwa(y& co sprawia, (e miasto to jest 
zrównowa(one. Uwa(a si$, (e sk!adaj% si$ na to trzy czynniki: wydajno'& miej-
ska, integracja spo!eczna oraz zrównowa(enie 'rodowiskowe. Przede wszystkim 
powinny by& to miejsca, w" których ludzie mog% znale*& prac$ a" jednocze'nie 
przedsi$biorstwa powinny by& w"stanie wydajnie produkowa& i"handlowa&. Aby 
to mog!o si$ sta&, zapewniona musi zosta& infrastruktura; sieci drogowe, trans-
port publiczny, energia, !%czno'&, woda i"kanalizacja, przep!ywy odpadów i"inna 
„tkanka !%czna”, która umo(liwia funkcjonowanie gospodarki miejskiej przy 
niskich kosztach transakcyjnych (Makie!a et"al., 2022). Integracja spo!eczna to 
przede wszystkim umiej$tne !%czenie osób z"ró(nych 'rodowisk, jako (e miasta 
zapewniaj% wysok% mobilno'& spo!eczn%. Bardzo istotne jest tak(e zrównowa(e-
nie 'rodowiskowe. Ze wzgl$du na zmieniaj%cy si$ klimat oraz coraz dalej id%ce 
konsekwencje zmian klimatycznych takie jak zanieczyszczenie powietrza i"wody 
a"tak(e katastrofy naturalne, miasta jako o'rodki z"du(% g$sto'ci% zaludnienia 
musz% podj%& odpowiednie kroki. S% one niezb$dne, aby zapobiec ekologicznej 
katastro)e oraz zapewni& przestrze# do (ycia dla wci%( powi$kszaj%cej si$ popu-
lacji Ziemi. S% to problemy, z"jakimi nie mierzono si$ do tej pory, st%d potrzeba 
wprowadzania innowacyjnych rozwi%za#.

Pomoc% przy rozwi%zaniu nakre'lonych wy(ej problemów mo(e by& Prze-
mys! 4.0. Nowe technologie mog% pomóc poprawi& funkcjonowanie istniej%cych 
infrastruktur. Mog% pomóc w"wykorzystaniu energii efektywnie poprzez: kon-
trolowanie zatorów komunikacyjnych oraz ograniczenie emisji CO2; ogranicze-
nie marnowania (ywno'ci i" ogóln% popraw$ gospodarki odpadami; popraw$ 
bezpiecze#stwa i" ochrony; popraw$ zdrowia i" edukacji us!ugi;i" wprowadzenie 
nowoczesnej produkcji z"powrotem do miast. Organizacja Narodów Zjednoczo-
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nych podkre'la, (e szczególnie wa(ne do wprowadzenia technologii przemys!u 
4.0 do miast s% partnerstwa. W"ten sposób najlepiej mo(na zwery)kowa& pro-
blemy i"kierunki ich naprawy. Istniej% niezliczone mo(liwo'ci tworzenia miast. 
Ich celem naczelnym powinna by& poprawa jako'ci (ycia w"miastach za pomoc% 
procesu technologicznego.

ONZ podaje tak(e, (e wprowadzenie energii odnawialnej mo(e by& bardzo 
korzystne poprzez u(ycie takich technologii jak sztuczna inteligencja, poprzez 
inteligentne sieci i"efektywn% alokacj$ energi$ tam, gdzie jest potrzebna. Bardziej 
wydajne zarz%dzanie odpadami i"zaopatrzenie w"wod$ równie( mog% by& osi%-
gni$te dzi$ki sztucznej inteligencji (SI). Mo(e ona kontrolowa& dop!yw 'cieków 
i"energii elektrycznej a"tak(e znale*& zastosowanie w"transporcie, np. w"(autono-
micznej) elektromobilno'ci cho&by przez u(ywanie dronów do miejskiej dosta-
wy towarów czy planowanie ruchu, co skutkuje bardziej wydajn% sygnalizacj% 
'wietln% kontroli, tras i"'rodków transportu, a"tym samym zmniejszeniu zatorów 
i"zu(ycia paliwa. Dodatkowo w"utrzymywaniu bezpiecze#stwa pomaga& mo(e 
mapowanie przest$pstw w" czasie rzeczywistym, inteligentny nadzór, wczesne 
ostrzeganie o"katastrofach. W"aspekcie budownictwa szczególn% rol$ odgrywaj% 
systematy automatyki budynkowej, inteligentne latarnie uliczne czy narz$dzia, 
które mog% pomaga& w" ograniczaniu zu(ycia energii w" domach. Korzystaj%c 
z"aplikacji do oszcz$dzania energii, narz$dzia programowe mog% by& zoptymali-
zowane, co oznacza zmniejszenie zu(ycia energii o"30% (Li et"al., 2020). Równie( 
w"aspekcie zaanga(owania obywatelskiego i"wspólnoty pomaga& mog% lokalne 
aplikacje obywateli czy platformy po!%cze# wraz z" cyfrowymi us!ugami oby-
watelskimi. Te wszystkie narz$dzia sprawiaj%, (e trzy wymiary wskazane przez 
G."Sachsa (2018) mog% sta& si$ rzeczywisto'ci%. Przyk!ad smart cities dobrze po-
kazuje jak Przemys! 4.0 mo(e wp!yn%& na implementacj$ zrównowa(onego roz-
woju w"miastach.

���*RVSRGDUND�2ELHJX�=DPNQLÚWHJR�ZbGRELH�3U]HP\VïX����

Pomimo braku jednolitej de)nicji gospodarka obiegu zamkni$tego (GOZ) 
opiera si$ na regeneracyjnym modelu opartym na ponownym wprowadzeniu 
u(ywanych zasobów poprzez cykle. Ma na celu zmian$ paradygmatu dotycz%-
cego wykorzystania oraz utylizacji materia!ów i" zasobów. U" podstaw nowego 
modelu jest zminimalizowanie wytwarzania odpadów, zu(ycia zasobów i"innych 
wp!ywów na 'rodowisko przez ca!y cykl (ycia us!ug i"produktów, przy jedno-
czesnym zapewnieniu rozwoju spo!eczno-gospodarczego (Rajput, Signh, 2019). 
Je'li chodzi o" !a#cuch dostaw, GOZ ma szans$ zwi$kszy& wydajno'& zasobów 
i"optymalizowa& wyniki 'rodowiskowe (Tavera et al., 2019). GOZ powinna tak-
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(e implementowa& recycling materia!ów i" zrównowa(ony wzrost gospodarczy 
z"poszanowaniem 'rodowiska naturalnego. Obecnie przemys! wytwórczy prze-
chodzi transformacj$ od gospodarki liniowej do gospodarki o"obiegu zamkni$-
tym. W"tym kierunku zmierza Przemys! 4.0. uwa(any za kluczow%, innowacyjn% 
technologi$ (Rajput, 2019).

Na GOZ sk!adaj% si$ zmiany w"logistyce produkcji obejmuj%ce innowacje 
technologiczne, organizacyjne oraz produktowe. Przemys! 4.0 sk!ada si$ z"zesta-
wu technologii !%cz%cych sztuczn% inteligencj$, inteligentne czujniki, big data 
oraz cloud computing, które razem tworz% now%, inteligentn% sie& (Silva, Sehnem, 
2022). Dodatkowo pomóc mog% technologie takie jak blockchain (Silva, Sehnem, 
2022), który zapewnia mo(liwo'& 'ledzenia przep!ywu warto'ci. Jest to techno-
logia, która zapewnia tworzenie jednolitego rynku, którego bezpiecze#stwo jest 
oparte na czasie rzeczywistym i"setkach wzajemnie nadpisuj%cych dane serwe-
rów (Mie#kowski, 2018). Opcji jest wiele od projektowania samego produktu a( 
do !a#cucha dostaw wraz ze zintegrowanymi systemami przemys!owymi, które 
umo(liwi% zminimalizowanie zu(ycia zasobów. Wszystkie te elementy !%cz%ce 
'wiat )zyczny z"cyfrowym wp!ywaj% znacz%co na redukcj$ kosztów, zwi$kszenie 
wydajno'ci, zmniejszenie kosztów oraz kontrol$ nad produkcj%.

Nadal nie jest pewne, ile przej'cie do GOZ mo(e kosztowa& spo!ecze#stwo 
i"jakie strategie maj% ci aktorzy, aby unikn%& spo!ecznej pora(ki. W"krajach o"go-
spodarce wschodz%cej, przyj$cie ró(nych technologii mo(e si$ wi%za& z"powa(ny-
mi wyzwaniami, prócz samej dynamiki zmiany (Tavera et al., 2019). Technologie 
Przemys!u 4.0. mog% mie& bardzo pozytywny wp!yw na zarz%dzanie cyklem (y-
cia produktów. Jednocze'nie nale(y podkre'li&, (e obszar badania Przemys!u 4.0 
w"odniesieniu do ekonomii obiegu zamkni$tego wci%( jest na pocz%tkowym eta-
pie (Piscitelli et al., 2019). Wydaje si$, (e niemo(liwym b$dzie osi%gni$cie w"pe!ni 
zamkni$tego obiegu bez zastosowania rozwi%za#, jak te wymienione wy(ej.

���=DNRñF]HQLH

W" podsumowaniu stwierdza si$, (e potencja! Przemys!u 4.0. jest zatem 
niezwykle istotny dla osi%gni$cia zrównowa(onego rozwoju w" wymiarze spo-
!ecznym, gospodarczym i" 'rodowiskowym przez popraw$ efektywno'ci wyko-
rzystania zasobów (Khan et al., 2021). Najnowsza rewolucja przemys!owa mo(e 
pozwoli& na odej'cie od tradycyjnego podej'cia rozwi%zywania problemów, nie 
mniej wymaga to przej'cia z"robienia rzeczy lepiej do robienia lepszych rzeczy 
(Khan et al., 2021). Zmienia to paradygmat, w" którym aktualnie si$ znajduje-
my. Po raz kolejny nale(y tu podkre'li&, (e konieczna by!aby zmiana my'lenia 
zarówno biznesu, jak i"konsumentów. Trudno jednoznacznie odpowiedzie& na 
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pytanie, czy Przemys! 4.0 b$dzie stanowi! szans$ czy raczej zagro(enie dla zrów-
nowa(onego rozwoju. Jednocze'nie niesie za sob% zagro(enia, które mog% mie& 
negatywny wp!yw. Mo(na je jednak ograniczy&. Sama rewolucja przemys!owa 
4.0 ju( si$ dzieje wraz z"nast$puj%cymi przemianami. Je'li jako jeden z"prioryte-
tów obrane zostanie zrównowa(enie 'rodowiskowe, to id%ce za ni% technologie 
maj% niew%tpliwie szanse by& czynnikiem decyduj%cym o"dobrobycie przysz!ych 
pokole#. Niew%tpliwie odnajdujemy przestrze#, w"której Przemys! 4.0 i"zrówno-
wa(ony rozwój oddzia!uj% na siebie. Z"jednej strony rewolucje przemys!owe by!y 
jednym z"czynników degradacji 'rodowiska a"z"drugiej kolejna z"nich – Przemys! 
4.0 mo(e by& technologi%, która mo(e poprawi& stan planety. Przy odpowied-
nim zaimplementowaniu rozwi%za# – smart cities, smart factories oraz obiegu 
zamkni$tego mog% sta& si$ rzeczywisto'ci%. Ca!a transformacja znacz%co mo(e 
wp!yn%& tak(e na ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych. By& mo(e 
Przemys! 4.0 jest nasz% szans% na zrównowa(on% przysz!o'&.
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