Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach TNOiK
Katowice

Management and Quality – Zarządzanie i jakość
Czasopismo naukowe

Katowice, 2022
ISSN 2658-2104

Management and Quality – Zarządzanie i jakość

Rada naukowa:
prof. dr hab. Oleksandr Amosha, Ukraina
prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, Polska
prof. Lucia Lucia Bednarova, Słowacja
prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski, Polska
prof. dr hab. inż. Jan Brzóska, Polska
dr inż. Sandra Grabowska, Polska
dr Eve Michalene Grebski, USA
prof. dr inż. Wieslaw Grebski, USA
prof. Michael Höck, Niemcy
dr hab. inż. prof. PO Katarzyna Hys, Polska
dr hab. prof. PŚ Izabela Jonek- Kowalska, Polska
dr hab. Prof. PŚ Agnieszka Kowalska-Styczeń, Polska
dr hab. inż. prof. PŚ Lilla Knop
dr hab. prof. UEK Paweł Kosiń, Polska
prof. dr hab. Dmytro Lazarenko, Ukraina
prof. dr hab. Viacheslav Liashenko, Ukraina
prof. Oksana Marinina, Rosja
dr hab. inż. prof. PŚ Aneta Michalak, Polska
dr hab. inż. prof. PŚ Anna Michna, Polska
dr inż. Marcin Olkiewicz, Polska
dr hab. inż. prof. PŚ Sławomir Olko, Polska
dr hab. inż. prof. PRz Andrzej Pacana, Polska
prof. dr hab. Jan Pyka, Polska
prof. dr hab. Mykola Rogoza, Ukraina
dr hab. inż. prof. PŚ Marek Roszak, Polska
dr hab. inż. prof. PŚ Seweryn Spałek, Polska

Redakcja:
prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak– Redaktor Naczelny
lic. Aleksandra Wolny – sekretarz redakcji
mgr inż. Bartosz Orzeł – sekretarz techniczny
mgr Anna Horodecka – sekretarz techniczny
© Copyright by Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach TNOiK
Katowice, 2022
Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach

3

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 1

Spis treści
IHIMBAZWE NDANGUZA ALAIN PATIENCE– QUALITY MANAGEMENT FOR R SERVICES .............................................................................................................................5
ALFRED SKORUPKA - ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE A FILOZOFIA
CYWILIZACJI .................................................................................................................... 15
DOMINIKA SZYWACZ, JOANNA FURMAN, WIOLETTA OCIECZEK - KONCEPCJA
SUPERMARKETU W USPRAWNIENIE LOGISTYKI WEWNĘTRZNEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA ....................................................................................................... 28
AGNIESZKA WOŁOCH - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM
POPRZEZ OCHRONĘ SYGNALISTÓW ............................................................................ 41
MARCIN HABA - NOWA EKONOMIA ŁAŃCUCHÓW BLOKÓW…….……...………..49

4

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 1

Ndanguza I.

Quality management for E-services

IHIMBAZWE NDANGUZA ALAIN PATIENCE
Silesian University Technology; Students’ Management in human resources, Quality
Management Student’s Circle, ai304399@student.polsl.pl

Abstract: This paper was designed to give a general overview of the importance of quality management for eservices; this topic was chosen because today's products and services have fundamentally moved to digital form
and are offered via the Internet. Given the importance and boost of the Internet in the internationalization of
services and businesses, the purpose of this paper was to identify the conceptual issues surrounding service quality
management -in services provided via the Internet- and to emphasize the importance of e-Service quality in the
lives of customers. This paper defines the Quality Management Framework after a brief introduction that describes
the adoption of electronic services in people's everyday routines and the necessity for quality management. The
author then explains what e-services are, how they are classified, and the benefits they provide to users, as well as
evaluating the quality of e-services. Finally, this paper summarizes the advantages of e-services, the importance
of e-service quality management, and future domain development activities.
Keywords: Quality management framework, E-services, E-services quality

1. Introduction

Electronic service, abbreviated as e-service, is a generic word for services delivered using
information and communication technology. The phrase "e-service" has a wide range of uses
and can be found in a variety of fields. The rapid expansion of e-commerce has had a
significant impact on how businesses are conducted. The characteristics of the global
electronic market provide businesses with unique opportunity to reach a bigger audience.
Companies generally find it difficult to contact their customers on a global scale, but with etailing, they have more opportunities to do so, which is why competition among online
merchants is heating up (Zhilin Yang, Robin T. Peterson, Shaohan Cai, 2003).
Utilizing the most recent developments in information and communication technologies: egovernment for government services, e-commerce as an alternative to traditional shopping, e-
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education or long distance education for students who are unable to attend regular classes due
to time or location constraints, multimedia centers, and virtual reality 373 libraries for people
wishing to expand their cultural knowledge on demand, and remote working that lets
employees to do jobs from the comfort of their own home. It is no longer news that the Internet
and advanced technology have changed how we conduct our everyday duties, how we live,
how we do business, how we shop, how we learn, how we interact, and how we spend our
time.
Alternatives to traditional service delivery include flexibility, speed, and creativity. One of
the most important concerns to address with the introduction of electronic services is usability.
Because of the diversity of people and the requirement to use a computer to access electronic
services, usability is a problem. Existing quality standards for products and services must be
changed to give tools to analyze, assure, and improve the quality of e-services in order to
improve usability. The quality management framework is defined by the definitions and
descriptions of quality management ideas and terminologies.

2. The quality management framework

There is a view that the high-quality management leads to strong long-term financial
performance for a corporation. Some researchers try to measure the quality of the management
by reversing this relation. They claim that the organization is managed well, because it has a
high economic performance. This approach is misguided because it incorrectly assumes the
relation to be two-sided. Meanwhile, good results can be caused by a variety of factors,
unrelated to the quality of management.
The decision-making process to improve the functioning of all aspects of the firm, taking
into account stakeholder needs and expectations and the act of overseeing various operations
and duties inside a company to guarantee that the products and services given, as well as the
means employed to produce them, are consistent is known as quality management. It assists the
company in achieving and maintaining a targeted level of quality.
There are four main components to quality management, which are as follows:
• Quality Planning - The process of determining the project's quality criteria and determining
how to meet them.
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• Quality Improvement - The deliberate alteration of a process in order to improve the
outcome's confidence or reliability.
•

Quality Control - The ongoing endeavor to maintain the integrity and dependability of a
process in reaching a goal.

•

Quality Control - The systematic or planned actions required to provide sufficient reliability
so that a certain service or product meets the defined requirements.
Quality management is to guarantee that all stakeholders in an organization collaborate to

improve the company's procedures, products, services, and culture in order to achieve longterm success based on customer satisfaction and the Quality Management Framework (QMF)
aids in putting this multifaceted relationship between the company and the services it provides
into context. The Quality Management Framework includes the following terminology and
their definitions (Baker, E. R. and Fisher, M. J., 2008):
•

Object (entity);

•

Process;

•

Requirements;

•

User;

•

Evaluation;

•

Measure and Measurement;

•

Quality

In the context of the QMF, an object or entity is any product, service, process, activity, or
other thing to which quality can be applied. The quality of an object (entity) is inextricably
linked to the quality of the process that was used to create or distribute it (entity).
The main objective of producing a product or providing a service is to meet requirements.
The degree to which the final product or service meets initial specifications has an impact on
its quality. The user specifies his or her criteria and is the one who will benefit from the product
or service. The user has the ability to provide feedback on the product or service that is being
offered.
Evaluation is a qualitative procedure for determining how well requirements have been met.
Quality metrics are developed and calculated in order to enable quantification in the quality
management process, which is a quantitative process.
The degree to which the item (entity) meets the user's criteria is referred to as quality.
The quality documentation serves as a record of progress and ensures that development
continues even if the development team changes.
The following activities make up quality management:
7

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 1

Quality Management for…

•Quality assurance - Establish quality procedures and standards within the organization.
•Quality planning - Determine which procedures and standards are appropriate for a given
project and make changes as needed.
•Quality assurance - Ensure that the software development team adheres to procedures and
standards.
•Quality control - This should be handled separately from project management.
There are many methods and standards to improve E-services quality including: ISO 9001:2015
standard the international standard for quality management, was created by experts from all over

the world to assist you in putting quality at the center of your business.
ISO 9001 is based on seven important concepts to assist you in this endeavor. You will be
able to reap the benefits of more consistency, improved client happiness, and stronger
performance if you follow these rules.
In a nutshell, the seven quality management concepts are:
1. Engagement of people: Getting your employees to participate in the management system
2. Customer focus: Concentrate on your customers and their requirements.
3. Leadership: Recruit and train a competent management staff.
4. Process approach: Establish a process-oriented culture.
5. Improvement: Encourage continuous improvement.
6. Evidence-based decision making: Make decisions based on facts.
7. Relationship management: Develop supplier connections that are mutually beneficial.
8. The ISO 9000 series of quality standards, including ISO 9001:2015, are based on these
concepts.

3. E-services definition

Different writers have described e-Services over time: Javalgi & Co. defined them as "those
services that can be given electronically," while Boyer & Co. defined them as "interactive
services delivered on the Internet employing advanced telecommunications, information, and
multimedia technology."
In general, digital services are a set of actions that are conducted using information
technology over the Internet to generate, search, gather, store, process, provide, and distribute
digital information and products at the request of users. We propose the term "hybrid services"
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to generalize e-services based on traditional activities when only a small number of processes
are supplied online and the final result is delivered offline, in order to distinguish between
different types of services. As a result, e-services can be classified into two categories: hybrid
and digital.

4. E-services classification

All of this is to say that an e-Service is defined by being delivered via the Internet; being
web-based does not require person-to-person communication, but it must still be interactive in
nature; act as an information service providing quality through better information and content;
and, finally, the facilitation for self-service where the user effectively performs work previously
performed by the service provider. (Bengtsson, 2010).
Considering the differences between traditional service and e-Service, three aspects which stand
out must be mentioned. These are (Hongxiu Li, Reima Suomi, 2010 ):
1) The absence of sales staff. In e-Service, there is no service encounters between the
customers and the sales staff as in the traditional service.
2) The absence of traditional tangible element. In e-Service, service process is almost
completed in the virtual environment with some intangible elements.
3) Self-service of customers. In e-Service, customers conduct self-service in purchasing
and realize control in business process.
Consumers use internet services for a variety of reasons, one of which is the convenience
they provide. To begin, the authors stated product differentiation: consumers can quickly
compare qualities and pricing of various products on the web without having to travel, and so
the availability of e-Services decreases their search expenses. The Internet enables product
differentiation technologies and procedures, which are a powerful tool for businesses to
enhance consumer switching costs; this can raise barriers for new entrants and boost customer
value. (Gratzer M., Winiwarter W., 2010).
Using the advantages of the electronic services we can classify them (table 1) in two main
categories: e-services for individuals and e-services for organizations.
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Figure 1. Table with E-Services Classification
Source: (Lorena BATAGAN, Adrian POCOVNICU, and Sergiu CAPISIZU, 2009).

E-services are one of the most dynamic parts of today's society, as well as a hot topic in
academic circles (Balog, A., Badulescu, G., Badulescu, R. and Petrescu, F., 2008).
Networked technologies have resulted in e-services. In fact, networked ICT technologies
like the Internet and mobile networking are having a significant impact on how e-services are
developed, created, and delivered (Quality Management Principles, n.d.).

5. E-services quality

A rising body of scholarly work has begun to investigate the quality of e-services and
consumer relationships, with an emphasis on online purchasing. The service quality construct
inspired the concept of e-service quality. There are still no approved models or standards for
10
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measuring and measuring the quality of electronic services (Seth, A., K. Momaya and H.M.
Gupta, 2005). However, e-service quality expectations are not as well developed as those for
traditional service quality (Parasuraman, A., V.A. Zeithaml and L.L. Berry, 2002). The overall
judgment of a single service firm that arises from comparing that business's performance to the
customer's general expectations of how firms in that industry should perform is defined as
service quality ( Parasuraman, A., V.A. Zeithaml and L.L. Berry, 1988).
The basic goal of service quality management is to ensure that services meet the quality
criteria that clients have requested or expected. Customer satisfaction is influenced by a wide
range of actions and challenges, including accessibility, timeliness, and explanations provided
to clients about what they found, what they did, and why.
Although several models contain mediating aspects like attitude toward online purchase,
which bridges customer happiness and internet purchase intention, technology acceptance and
continuation models disregard the consumer's active engagement in e-service creation (Zarei,
G.; Asgarnezhad Nuri, B.; Noroozi, N, 2019).
e-service quality models, on the other hand, are founded on a common understanding of the
relationship between e-service quality and outcome variables including customer satisfaction,
repurchase intentions, and word-of-mouth (Kim, J.; Lennon, S.J, 2017).

Figure 2. Conceptualization of e-service quality

The means-end chain theory (Jung, Y.; Kang, H., 2010), which explains how customers
evaluate experiences—from quality attributes to quality dimensions—is an important
theoretical underpinning for e-service models. It indicates that we should use the linear
relationship shown in Figure 1 to explain how a client decides to continue using an e-service
(repurchase intention).
According to (Gounaris, S., S. Dimitriadis and V. Stathakopoulos, 2005), various factors
influence e-service quality perception, and multiple studies have sought to describe e-service
quality in recent years, the majority of which have focused on dimensions present in various
parts of client contact in e-services. Some of the significant literatures that have succeeded in
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designing and validating measuring criteria for perceived e-service quality are examined in this
study, and the most appropriate scale is selected.

6. The importance of E-services in Quality management circle

According to Dr. Shyamal Gomes a quality circle is a group of employees who perform
comparable tasks and gather at regular intervals, frequently with management, to discuss workrelated issues and provide comments and ideas for improvement, such as in production
processes or quality control.
Therefore E- services raises the quality of company's products and services, enhancing the
value of company’s brand and ensuring the trust of customers. Using help desk software from
companies like pro software can improve the quality of customer relationship management even
more.

7. Conclusion

E-services provide users with speed, efficiency, flexibility, and innovation. They are usually
open 24 hours a day, 7 days a week, and can be accessed from any location. Because e-services
are primarily paperless, they have a lesser environmental impact than traditional paper-based
government services.
The combination of technology acceptance models, e-service models, and the customer
experience concept allows us to explain customer behavior when initial customer expectations
are focused on two e-service attributes—functionality and ease of use—but after the consumer
has used the e-service, his or her expectations change, and he or she perceives e-service quality
through a larger number of e-service attributes combined in five e-service attributes. The
intention to continue using the e-service is based on the transformation of customer experience
into customer satisfaction, which is mediated by e-service quality and customer experience.
Even when it comes to online services, quality is a "must" if you want to earn your customers'
trust and loyalty. This is because service quality has a significant impact on customer
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satisfaction. In this setting, increasing the quality of e-Services - in order to please and retain
customers, gain a competitive edge, and grow a business - is becoming a difficult task.
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Streszczenie: Artykuł omawia ogólne założenia zarządzania strategicznego, które formułuje misję, cele oraz
strategię firmy; zostają także przedstawione różne szkoły zarządzania strategicznego. Autor artykułu twierdzi, że
zarządzanie strategiczne ma zastosowanie do filozofii cywilizacji, ponieważ wprowadza pewną precyzję w
rozważania nad cywilizacjami; ponadto, jest pomocne przy myśleniu o misji i strategii cywilizacji, a różne szkoły
zarządzania strategicznego są inspirujące jako pewne wytyczne dla życia cywilizacyjnego. Oczywiście, są też
pewne ograniczenia w stosowaniu zarządzania strategicznego do badań nad cywilizacjami.
Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, filozofia cywilizacji, Samuel Huntington, szkoła planistyczna, Chiny,
USA.

STRATEGIC MANAGEMENT AND PHOLOSOPHY OF CIVILIZATIONS
Abstract: The article discusses the general assumptions of strategic management, which formulates the mission,
goals and strategy of the company; different schools of strategic management are also introduced. The author of
the article claims that strategic management applies to the philosophy of civilization because it introduces a certain
precision in the considerations on civilizations; moreover, it is helpful in thinking about civilization's mission and
strategy, and various schools of strategic management are inspiring as some guidelines for civilization life. Of
course, there are also some limitations to applying strategic management to civilization research.
Key words: strategic management, philosophy of civilizations, Samuel Huntington, planning school, China, USA.
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1.Wprowadzenie

W dzisiejszej nauce potrzebne są ujęcia interdyscyplinarne. Wszystkie dyscypliny są
bardzo rozbudowane, a jednocześnie podejmują podobne problemy, patrzą na te same sprawy
z różnych punktów widzenia albo wspólnie badają określone zagadnienie właściwymi sobie
metodami i charakterystycznym dla siebie językiem pojęć. Naukowiec w XXI wieku, wydaje
się, że powinien dysponować nie tylko dokładną wiedzą z własnej dyscypliny, lecz także
powinien przynajmniej wiedzieć, jak problemy badawcze którymi się on sam zajmuje
wyjaśniają przedstawiciele pokrewnych mu dyscyplin. Dzięki temu nauka będzie dla człowieka
rzeczywistą mądrością, a nie tylko zbiorem bardzo szczegółowych badań tłumaczących
zjawiska właściwymi sobie metodami z nieznajomością perspektyw innych dyscyplin, które
zawsze ubogacają rozumienie rzeczywistości.
W tym duchu wypowiadał się już w połowie XX wieku wybitny austriacki psychiatra i
więzień Auschwitz – Viktor E. Frankl, gdy pisał (Frankl, 1971), że problem nie w tym, że
dyscypliny naukowe się specjalizują, lecz w tym, że naukowcy swe specjalności generalizują.
Słowa te są na pewno aktualne także dziś, bo wielu osobom nie chce się zgłębiać wiedzy, tylko
poprzestają na podstawowych informacjach zdobytych w czasie studiów. Tymczasem,
skomplikowanie dzisiejszego świata i gospodarki wymaga od człowieka orientacji w wielu
sprawach i dyscyplinach.
Niniejszy artykuł stawia sobie za cel szkic powiązań pomiędzy dwiema, zdawałoby się,
bardzo odległymi i niesprowadzalnymi do siebie dyscyplinami – filozofią cywilizacji a
zarządzaniem strategicznym.
Filozofia cywilizacji (zwana też teorią cywilizacji) to interdyscyplinarna nauka na
pograniczu filozofii, historii i politologii, której zadaniem jest badanie cywilizacji czyli
wielkich społeczności w jakie można pogrupować państwa, narody i ludy. Filozofami
cywilizacji byli Feliks Koneczny, Oswald Spengler, Arnold Toynbee, Fernand Braudel, a także
Samuel Huntington. Między tymi uczonymi i ich następcami trwają spory o to, ile było
cywilizacji, jakie są relacje między nimi, jakie są konstytutywne cechy poszczególnych
społeczności, itp.
Z kolei zarządzanie jest nauką ekonomiczną i społeczną, która odnosi się do
funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji, dlatego wyróżniamy zarządzanie
zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie wiedzą, zarządzanie zmianą, zarządzanie
projektami czy właśnie – interesujące nas tutaj – zarządzanie strategiczne. Ten ostatni
16
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wymieniony dział zarządzania, wydaje się, że jeśli dobrze zastanowić się nad dorobkiem jego
przedstawicieli – może okazać się inspirujący, a wręcz płodny w rozważaniach nad
cywilizacjami.
Dlatego ten artykuł najpierw przedstawia pokrótce, czym jest zarządzanie strategiczne
oraz filozofię cywilizacji Samuela Huntingtona, a następnie w konkluzjach jest powiedziane,
jakie, zdaniem autora pracy, zastosowanie zarządzania strategicznego może być w teorii
cywilizacji.

2. Zarządzanie strategiczne. Ogólna charakterystyka
Narastanie zmienności otoczenia przedsiębiorstw, które wyraźnie zaczęło się
uwidaczniać szczególnie w jego rynkowym segmencie w latach pięćdziesiątych dwudziestego
wieku, spowodowało zmierzch mechanistycznego modelu zarządzania i wywołało
zapotrzebowanie na metody umożliwiające radzenie sobie przedsiębiorstw w warunkach
dynamicznych zmian. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było „zarządzanie strategiczne”,
którego nurt teoretyczny zapoczątkowany został w latach sześćdziesiątych. Zarządzanie
strategiczne jest procesem informacyjno-decyzyjnym, w ramach którego podejmowane są
decyzje o długim horyzoncie czasowym i szerokim horyzoncie rzeczowym. Przez horyzont
czasowy rozumiemy zasięg czasowy lub perspektywę czasową decyzji. Natomiast horyzont
rzeczowy oznacza całość organizacyjną, której decyzja dotyczy (Por. Kałkowska, Pawłowski,
Trzcielińska, Trzcieliński, Włodarkiewicz- Klimek, 2010).
W konsekwencji przyjmuje się, że zarządzanie strategiczne jako proces obejmuje
działania prowadzące do opracowania: misji, celów i strategii, a następnie wdrożenie i
monitoring strategii oraz, jeżeli jest to potrzebne, podejmowanie działań regulacyjnych we
wcześniejszych fazach (Ibidem).
Misja przedsiębiorstwa – to zakres działalności przedsiębiorstwa zdeterminowany jego
specjalizacją. Zgodnie z nią powinno ono kształtować swoje zasoby i swój rynek. Z tego
względu specjalizacja nie powinna być określona zbyt szeroko, bo sprzyja to marnotrawstwu
zasobów, ani zbyt wąsko, gdyż zwiększa to prawdopodobieństwo niewykorzystania okazji.
Cele przedsiębiorstwa - to przyszłe pożądane stany rzeczy lub procesów. Ze względu na
horyzont czasowy mogą być one długookresowe, średniookresowe i krótkookresowe. Te
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pierwsze formułowane są przede wszystkim na potrzeby zarządzania strategicznego. Istnieją
cele strategiczne, taktyczne i operacyjne. Cele zawarte są w planach działalności firmy.
Strategia - termin „strategia” wywodzi się od słowa strategos, co oznaczało w
starożytnej Grecji dowódcę armii lub floty. Poniżej podajemy kilka definicji strategii (Por.
Ibidem).
--strategia to proces określania podstawowych, długofalowych celów i zamierzeń organizacji
oraz przyjęcie kierunków działania i alokacji zasobów koniecznych do realizowania tych celów.
--Strategia to działania organizacji nakierowane na osiągnięcie jej celów.
--Strategia to kierunkowe działania i podejścia opracowane przez kierownictwo po to, aby
organizacja osiągała sukces.
--Strategia jest wzorem i planem integrującym główne cele, politykę i sekwencje działań
organizacji w spójny system. Dobrze sformułowana strategia pomaga dobrać i uporządkować
zasoby organizacji w unikatową i cenną kompozycję uwzględniającą kompetencje i niedostatki
firmy oraz przewidywane zmiany w otoczeniu i sytuacyjnie uwarunkowane działania
inteligentnych przeciwników.
--Strategia określa kierunek i zakres działań organizacji w długim okresie, zapewniających
osiągnięcie przewagi, przez dostosowanie zasobów w zmiennym otoczeniu, tak aby zaspokajać
potrzeby rynków i oczekiwania interesariuszy.
Strategia obejmuje działania, które przedsiębiorstwo podejmuje dla osiągnięcia celów.
Działania te, a tym samym cele, są dekomponowane do poziomu taktycznego (strategii
funkcjonalnych). Metodą takiej dekompozycji a zarazem narzędziem monitorowania realizacji
strategii jest strategiczna karta wyników. Cele i mierniki objęte strategiczną kartą wyników
rozpatrywane są z czterech perspektyw: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych, rozwoju
(Ibidem, s. 19).
Istotą myślenia strategicznego jest myślenie o przyszłości i szukanie skutecznych
sposobów dostosowania do niej organizacji. Bez strategicznej perspektywy w myśleniu nie
rozwijamy się, tylko dryfujemy. Nie można odnieść sukcesów biznesowych, zawodowych i
życiowych poddając się biernie wpływom otoczenia. Jak powiedział znany hokeista
amerykański Wayne Gretzki …”aby wygrać, trzeba pędzić tam, gdzie krążek za chwilę będzie
a nie, gdzie obecnie jest”. Wszyscy ekonomiści i przedstawiciele nauk o zarządzaniu uznają
konieczność przewidywania przyszłości i dostosowywania decyzji przedsiębiorstw do zmian
otoczenia (Romanowska, 2010).
Możemy wyróżnić następujące szkoły zarządzania strategicznego (Por. Kałkowska,
Pawłowski, Trzcielińska, Trzcieliński, Włodarkiewicz- Klimek, 2010):
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Szkoła planistyczna - Istotę tej szkoły przedstawia się poprzez następujące stwierdzenia:
1. Organizacje dzięki budowaniu planów strategicznych mogą i powinny swoją przyszłość
kształtować w racjonalny i uporządkowany sposób.
2. W tworzeniu strategii najbardziej liczy się perspektywa prezesa firmy, lub szerzej –
naczelnego kierownictwa.
3. Budowa strategii jest zdyscyplinowanym, formalnym procesem.
4. Efektem planowania powinna być gotowa do wdrożenia strategia – dokument, który mówi,
co, kto i jak ma zrobić.
Wiodącymi przedstawicielami tej szkoły są: I. Ansoff – prekursor zarządzania strategicznego,
R. Ackoff oraz K. Andrews.
Szkoła ewolucyjna - przesłanki wyodrębnienia tej szkoły formułuje się w postaci
następujących twierdzeń:
1. Proces budowania strategii jest uwarunkowany kulturą organizacyjną, polityką głównych
koalicji w ramach organizacji, historią, oddziaływaniami otoczenia i dlatego nie może być w
pełni racjonalny.
2. Strategia organizacyjna jest wypadkową zamierzonych i samorzutnie powstających działań
strategicznych.
3. Strategie zamierzone i samorzutne tworzą z czasem spójny i powielany w czasie wzorzec
zachowań organizacyjnych, który staje się faktycznie jej strategią.
Wiodącymi przedstawicielami tej szkoły są: E. Wrapp, J.G. March, H. Mintzberg, J.A. Waters,
J.B. Quinn, R. Pascal i R.A. Burgelman.
Szkoła pozycyjna - poniższe twierdzenia charakteryzują istotę szkoły pozycyjnej:
1. Istotą strategii jest osiąganie przewagi konkurencyjnej.
2. Punktem wyjścia do budowy i analizy strategii jest otoczenie firmy.
3. Strategie należy zawsze formułować pod kątem konkurencji. Istotą strategii jest walka z
konkurencją.
4. Punktem wyjścia do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku są dwie bazowe strategie
prowadzące do sukcesu firmy: minimalizacja kosztów i zróżnicowanie.
5. Przewaga kosztowa jest najbardziej fundamentalną ekonomicznie przewagą konkurencyjną,
ponieważ daje firmie swobodę strategicznego wyboru, której nie mają konkurenci.
6. Strategia zróżnicowania wyrobów w większym stopniu niż strategia przewagi kosztowej
ogranicza swobodę konkurencyjną firmy, ale utrudnia atak konkurencji.
7. Warto być albo wielką firmą, albo stosunkowo małą.
Głównym przedstawicielem tej szkoły jest M.E. Porter.
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Szkoła zasobów i kompetencji - poniższe twierdzenia charakteryzują istotę szkoły zasobów i
kompetencji:
1. Organizacja jest zbiorem aktywów (zasobów) i umiejętności.
2. Przewagę konkurencyjną organizacja buduje przez skonfigurowanie zasobów i umiejętności
w kluczowe kompetencje firmy.
3. Zasoby, umiejętności i budowane na ich podstawie kluczowe kompetencje są tym cenniejsze
jako tworzywo strategii, w im większym stopniu organizacja potrafi obronić je przed imitacją
i substytucją ze strony rywali.
4. Między zasobami oraz zamierzeniami firmy musi istnieć dynamiczne napięcie.
Przedstawicielami tej szkoły są: G. Hamel, C.K. Prahalad oraz J. Kay.
Szkoła prostych reguł - myśl przewodnią tej szkoły wyznaczają następujące stwierdzenia:
1. Istotą budowy przewagi konkurencyjnej jest umiejętność korzystania z przelotnych szans.
2. Skuteczne konkurowanie na współczesnych rynkach wymaga innowacyjnych strategii.
3. Innowacyjne strategie korzystania z szans opierają się na kilku istotnych procesach i prostych
regułach, które je regulują.
Do przedstawicieli tej szkoły zalicza się: R.A. Bettisa, C.K. Prahalada, C. Christensena, K.M.
Eisenhardta, D.N. Sulla.
Szkoła realnych opcji - poniższe twierdzenia charakteryzują istotę szkoły realnych opcji:
1. W warunkach skrajnej niepewności można budować racjonalne strategie, które mają postać
zbioru realnych opcji.
2. Różne rodzaje opcji realnych będą miały odmienną wartość dla różnych organizacji w
zależności od konkretnej sytuacji w otoczeniu, a także od zasobów, umiejętności i historii tej
organizacji.
3. Myślenie o strategii w kategoriach sekwencji realnych opcji pozwala lepiej ocenić
prawidłowość kierunków i wielkości inwestycji strategicznych niż klasyczne narzędzia
budżetowania.
Do reprezentantów tej szkoły można zaliczyć: F. Blacka, M. Scholesa, H. Courtneya oraz T.A.
Luehrmana.
Szczególną popularnością cieszyła się zawsze szkoła planistyczna, której zasady były
praktykowane w ZSRR i obecnie – w Chinach. Za początek szkoły planistycznej w zarządzaniu
przyjmuje się lata 50. XX wieku. W 1954 r. Peter Drucker opisał podejście do zarządzania
oparte na dyscyplinie planowania i realizowania celów, które nazwał zarządzaniem przez cele
(ang. Management By Objectives, MBO). Według niego zarządzanie polega na
równoważeniu niejednorodnych potrzeb i celów. Schyłek podejścia planistycznego w
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klasycznym ujęciu nastąpił w późnych latach 70. Przedstawicielami tego nurtu są Igor Ansoff
oraz Russell L. Ackoff (Miżejewska, 2016).
Na początku lat 90. XX wieku nastąpił renesans koncepcji planowania strategicznego
dzięki twórcom koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników (ang. balanced scorecard, BSC).
Robert S. Kaplan i David P. Norton sformalizowali i uporządkowali proces planowania
strategicznego poprzez wprowadzenie narzędzi ułatwiających definiowanie i pomiar
wskaźników istotnych dla strategii, kontrolę na etapie wdrożenia oraz komunikowanie jej
założeń (Ibidem, s. 125).
Jednak normatywny charakter szkoły planistycznej jest przedmiotem rozległej krytyki.
Sam Ansoff dostrzegał ryzyko zapętlenia w procesie analizy (ang. paralysis by analysis), kiedy
potrzeby informacyjne planistów rosną wraz z pojawieniem się kolejnej informacji. H.
Mintzberg poświęcił krytyce szkoły planistycznej książkę The Rise and Fall of Strategic
Planning. Podważał założenie, że przyszłość można przewidzieć. Według Mintzberga nie
jesteśmy w stanie odgadnąć zmian w otoczeniu ani oszacować ich wpływu na przyszłe wyniki.
Nie wszystkie zmiany są cykliczne i wynikają z przeszłości. Analiza, na której opiera się
planowanie strategiczne, nie radzi sobie z radykalnymi zmianami w otoczeniu i nie prowadzi
do nowatorskich rozwiązań. Tworzenie strategii stanowi proces kreatywny – syntezę. Analiza
powinna być wsparciem dla tego procesu, ale nie może go zastąpić (Ibidem).
Według H. Mintzberga przygotowanie strategii na podstawie analizy otoczenia
zewnętrznego możliwe jest wyłącznie w stabilnym lub przewidywalnym otoczeniu.
Dynamiczne otoczenie wpływa na częste zmiany uwarunkowań prowadzonej działalności,
dlatego sztywny reżim planowania strategicznego jest nieefektywny. Mintzberg krytykuje więc
racjonalne planowanie,

postulując eksperymentowanie i

uczenie się.

Niemożność

zaplanowania przyszłości wynika także z nieprzewidywalności ludzkich działań (uczestników
organizacji i pozostałych interesariuszy), co wyklucza stworzenie satysfakcjonującego
algorytmu planistycznego (Ibidem).
Mimo

krytyki,

przedsiębiorstwach,

trudno

wyobrazić

sobie

tworzenie

które nie byłoby zaplanowanym

strategii

w globalnych

z wyprzedzeniem procesem,

skoordynowanym w czasie i przeprowadzonym często w zbliżony sposób we wszystkich
krajach. Inwestorzy oczekują jasnego komunikatu, czy firma ma plan długookresowego
wzrostu i czy jest przygotowana na ewentualne przeszkody (Ibidem).
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3. Krótka charakterystyka filozofii cywilizacji Samuela Huntingtona

Samuel Huntington (1927-2008) twierdzi, że najważniejszym elementem każdej
cywilizacji jest jej religia. Ponadto, cywilizacja jest najwyższym kulturowym stopniem
ugrupowania ludzi, a określana jest zarówno przez wspólne elementy, jak język, historia,
religia, obyczaje, instytucje społeczne, jak i subiektywną samoidentyfikację ludzi (Por.
Huntington, 2011).
Latem 1993 r. na łamach Foreign Affairs ukazał się artykuł Huntingtona pt. „Zderzenie
cywilizacji?”, który wywołał bardzo duże zainteresowanie, dlatego wkrótce autor rozwinął jego
tezy w książce: „Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego”. Artykuł i książka
mówiły, że głównym i najniebezpieczniejszym wymiarem kształtującej się po zimnej wojnie
polityki będzie konflikt między grupami należącymi do różnych cywilizacji. Zdaniem
amerykańskiego uczonego, starcia cywilizacji stanowią największe zagrożenie dla pokoju
światowego, a oparty na cywilizacjach ład międzynarodowy jest najpewniejszą gwarancją
zapobieżenia wojnie światowej. Ma to być nowy paradygmat widzenia polityki na świecie po
upadku ZSRR.
Huntington dowodzi, że cywilizacja Zachodu jest najpotężniejsza, ale jej potęga słabnie,
gdyż inne społeczności rosną w siłę. Osią polityki światowej w epoce po zimnej wojnie jest
więc interakcja między potęgą i kulturą Zachodu, a potęgą i kulturą pozostałych cywilizacji.
Amerykański

uczony

wyróżnia

następujące

cywilizacje:

chińską,

japońską,

hinduistyczną, islamską, prawosławną, zachodnią, ewentualnie latynoamerykańską (o ile nie
wliczamy jej do Zachodu), afrykańską (która się tworzy) i buddyjską (w Azji PołudniowoWschodniej). Żydów zalicza do Zachodu. Dziś skończyła się ekspansja Zachodu i zaczął się
bunt przeciw niemu. Nie zanosi się na powstanie cywilizacji uniwersalnej, ponieważ liberalna
demokracja nie triumfuje na całym świecie, (mamy wiele form autorytaryzmu, nacjonalizmu,
fundamentalizmu, itd.). Z kolei cechy Zachodu to: katolicyzm i protestantyzm, języki
europejskie, rozdział władzy duchowej i doczesnej, rządy prawa, pluralizm społeczny, gremia
przedstawicielskie oraz indywidualizm. Schyłek Zachodu może trwać wiele stuleci, podczas
których następować będą przerwy i zwroty.
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4. Dyskusja i konkluzje

Szukając przełożenia zarządzania strategicznego na rozważania o cywilizacjach, warto
na początku zauważyć, że myślenie strategiczne jest myśleniem o przyszłości. To prawda, co
pisał H. Mintzberg – że skoro otoczenie firm jest niestabilne więc bardzo trudno tą przyszłość
prawidłowo przewidzieć i stąd zarządzanie strategiczne ma pewne ograniczenia. Niemniej,
badając cywilizacje uczeni nie mogą się tylko skupiać na ich historii i teraźniejszości, ale
powinni też widzieć je w perspektywie przyszłości. O tym, że jest to bardzo trudne wyzwanie
dla badaczy świadczy choćby pogląd Karla R. Poppera, który wyraźnie stwierdził, że
przyszłość jest niepoznawalna (Przyszłość…, 2003). Człowiek jednak, każdy z nas, czyni jakieś
plany na przyszłość stawiając sobie różne cele do osiągnięcia, bo one nadają sens naszemu
życiu, chociaż nasze plany nie zawsze udaje nam się zrealizować z powodu wystąpienia
różnorodnych czynników i sytuacji. Tym bardziej, zastanawiając się nad cywilizacjami, należy
widzieć ich ewentualny rozwój, stagnację czy schyłek w perspektywie kolejnych lat. Nie ma to
być oczywiście „prorokowanie”, ale rzetelna analiza cywilizacji wynikająca z badań nad ich
aspektami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi.
Myślenie o przyszłości wiąże się z kolejnym zagadnieniem zarządzania strategicznego,
a mianowicie – formułowaniem misji, celów i strategii przedsiębiorstwa. Tą problematykę
można też odnieść do cywilizacji – zastanawiając się, jakie są ich misje, cele i strategie. Takie
postawienie badań niewątpliwie precyzuje nasze myślenie o cywilizacjach, bo te ich aspekty
nie zawsze są jasno wyłożone przez uczonych. Dawniej, człowiek Zachodu postrzegał misję
swej cywilizacji jako szerzenie chrześcijaństwa, a dziś już mało kto w ten sposób myśli o
Europie i Ameryce; raczej, za misję cywilizacji – i to nie tylko zachodniej, lecz także każdej
innej – uważa się rozwój gospodarczy i społeczny (w tym naukowy), bo gdy ludzie są bogatsi,
wtedy też są zwykle znacznie bardziej zadowoleni z życia, ze swoich polityków i nie czują
dużej zawiści przy porównywaniu się z innymi społeczeństwami. Natomiast bieda w jakiej żyją
ludzie a nawet całe społeczeństwa jest zwykle źródłem patologii i niepokojów społecznych, a
także potencjalnym zarzewiem konfliktów, resentymentu, a nawet wojen między
cywilizacjami.
Szkoły

zarządzania

strategicznego

mogą

wnieść

pewne

rozumienie

życia

cywilizacyjnego.
Szkoła planistyczna zakłada, że człowiek i organizacje są racjonalne, dlatego należy
czynić ścisłe plany, projekty, itp. W ten sposób próbuje się też zwykle myśleć o zarządzaniu
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czy rządzeniu państwem; skoro bowiem wiedza jest dziś tak ogromna, relacje społeczne
skomplikowane a powiązania gospodarcze globalne – potrzebni są, jak nigdy wcześniej – ludzie
nauki, którzy poprzez znajomość wielu spraw potrafią racjonalnie kierować społeczeństwem,
gospodarką, narodami i państwami.
Z drugiej jednak strony, założenia szkoły planistycznej mają istotne ograniczenia
dlatego, ponieważ człowiek często nie zachowuje się racjonalnie. Już Freud (Por. Freud, 2013;
Freud, 2010) – twórca psychoanalizy dowodził, że wiele naszych zachowań jest
motywowanych czynnikami nieświadomymi, z których w ogóle nie zdajemy sobie sprawy i z
tego powodu człowiek postępuje często nieracjonalnie. Nasza nieracjonalność przejawia się nie
tylko w codziennym życiu, ale także w działaniach polityków – a przez to w polityce różnych
państw, a nawet mocarstw. Natomiast w 2017 r. Amerykanin Richard Thaler (urodz. 1945)
otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za wykazanie ścisłych powiązań pomiędzy
ekonomią a psychologią; a dokładnie – w książce Zachowania niepoprawne: tworzenie
ekonomii behawioralnej (Thaler, 2018) wykazywał, jak emocje i myślenie (m. in. różne błędy
poznawcze) wpływają na ekonomiczne decyzje jednostek oraz funkcjonowanie rynków. O
nieracjonalności człowieka pisze też W. Lamentowicz gdy stwierdza (Por. Lamentowicz,
2011), że fundamentalną zasadą liberalnej demokracji jest wolność wyboru i reguła większości;
ta większość decyduje w wyborach. Kalendarz wyborczy (co cztery lub pięć lat) ma jednak
swoje koszty społeczne, ponieważ dyktuje skrócony horyzont czasowy decyzji elit władzy,
podporządkowanie ich logice walki o władzę, a nie celom długookresowym, permanentnej
walce o zmienne poparcie opinii publicznej i tanią popularność. Zarówno więc rynki
ekonomiczne, jak i osobliwy rynek polityczny ulegają teatralizacji. W tym teatrze gra na
symbolach często zastępuje strategiczne wyzwania, a kluczowe problemy rozwoju społecznogospodarczego są gubione, gdy rozważa się kwestie trzeciorzędne. Rozum strategiczny rzadko
jest nagradzany przez opinię publiczną, raczej politycy są nagradzani za miny i gesty, a nie za
myśli i czyny.
Tutaj więc w sukurs szkole planistycznej przychodzi szkoła ewolucyjna, która tłumaczy
nam, a jednocześnie w ten sposób nas ostrzega, że proces strategii często nie jest w pełni
racjonalny. Doskonale przecież wiemy, że jako ludzie jesteśmy istotami kierującymi się
emocjami, a nasze emocje czasami mają destruktywny wpływ na nasze życie.
Szkoła pozycyjna w zarządzaniu strategicznym twierdzi, że istotą strategii jest walka z
konkurencją. Takie założenie pasuje do postrzegania cywilizacji w kontekście konfliktów i
konkurencji między nimi, „zderzenia cywilizacji” czy nawet wojen między cywilizacjami.
Dobrze by było, aby cywilizacje żyły w pokoju i ze sobą współpracowały; ale wiadomo jaka
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jest ludzka natura – pełna agresji i rywalizacji. Z tego powodu konfliktów między cywilizacjami
nie da się nigdy wyeliminować, lecz chodzi o to, żeby je łagodzić, aby nie naruszały one
względnej stabilności sytuacji gospodarczo- politycznej świata. Dlatego Huntington słusznie
podkreślał rywalizację między Zachodem, Chinami a światem muzułmańskim. Za
prezydentury Donalda Trumpa nasiliły się konflikty gospodarcze pomiędzy Stanami
Zjednoczonymi a Chinami, które należy także postrzegać poprzez pryzmat konfliktu
międzycywilizacyjnego.
Natomiast szkoła prostych reguł podkreśla, że przedsiębiorstwo uzyskuje przewagę
konkurencyjną gdy korzysta z nadarzających się okazji. Stosując to założenie do cywilizacji,
trzeba chyba powiedzieć, że dla ich rozwoju – złe jest postrzeganie społeczności jako
„stabilnych monolitów”, a zamiast tego – powinno się je widzieć w ujęciu dynamicznym – jako
nastawione na rozwój i innowacje. Zbyt silne przywiązanie do historii i tradycji, zbyt mocna
koncentracja „na tym, co jest” – wszystko to hamuje konieczność wprowadzania w życie
cywilizacyjne usprawnień wynikających „z ducha czasu”. Brak elastyczności w myśleniu i
działaniu wielu polityków często jest przyczyną stagnacji a nawet zapaści gospodarczej danego
państwa. Nie należy więc kierować się rutyną i stereotypami, lecz w zgodzie z założeniem
szkoły prostych reguł – należy być otwartym na „nowość”, „okazje” i „szanse” – i w tym
upatrywać rozwoju państw oraz cywilizacji.

5. Podsumowanie

Podsumowując, na pewno istnieje sporo zastosowań zarządzania strategicznego w
rozważaniach nad cywilizacjami. Zarządzanie strategiczne dostarcza bowiem pewnych
sposobów rozumowania, które mogą wnieść precyzję do teorii cywilizacji.
Warto jednak w tym zakończeniu wspomnieć także o pewnych ograniczeniach takiego
podejścia. Mianowicie, zarządzanie strategiczne jest powołane do usprawniania przede
wszystkim organizacji, podczas gdy cywilizacje są społecznościami globalnymi i niezwykle
złożonymi (znacznie bardziej niż wszelkie organizacje). Badając współczesne cywilizacje – nie
sposób pomijać ich tradycji, religii, kultury, historii, polityki i wielu innych spraw; ponadto,
cywilizacje mierzą się dziś z problemami tak skomplikowanymi jak pandemia, ocieplenie
klimatu, terroryzm, globalizacja, fundamentalizm, itd. – i wszystko to nie sposób zrozumieć
poprzez często wąskie kategorie zarządzania strategicznego. Niemniej, w pewnych obszarach
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dorobek zarządzania strategicznego z pewnością pomoże wnieść pewien ład w rozważania nad
cywilizacjami.
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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji supermarketu w usprawnienie
logistyki wewnętrznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W artykule przeanalizowano proces
przepływu materiałów w aspekcie identyfikacji występujących problemów. W skrócie opisano
koncepcję Lean Manufacturing oraz narzędzia stosowane w jej ramach. Scharakteryzowano
koncepcję supermarketu oraz zaproponowano usprawnienie w postaci zastosowania
supermarketu w procesie przepływu komponentów między dwoma halami produkcyjnymi.
Słowa kluczowe: Supermarket, Lean Manufacturing, logistyka wewnętrzna, diagram
przyczynowo-skutkowy.

CONCEPT OF A SUPERMARKET TO IMPROVE INTERNAL
LOGISTICS ENTERPRISES

Abstract: The purpose of the article is to present the concept of a supermarket to improve
internal logistics in a manufacturing company. The article analyzes the material flow process
in terms of identifying the existing problems. The concept of Lean Manufacturing and the tools
used within it are briefly described. The concept of a supermarket was characterized and an
improvement was proposed in the form of the use of a supermarket in the process of component
flow between two production halls.
Keywords: Supermarket, Lean Manufacturing, internal logistics, cause and effect diagram.
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1. Wprowadzenie
Obecnie funkcjonujące przedsiębiorstwa starają się być coraz bardziej konkurencyjne na
rynku. Istotnymi elementami wpływającym na konkurencyjność jest produkcja wyrobów
spełniających rosnące wymagania klienta, produkcja bez tworzenia zapasów, a także ciągłe
dążenie do ulepszeń. Oprócz uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, pozwala to firmie
zminimalizować ewentualne marnotrawstwo pojawiające się w procesie produkcji.
Przedsiębiorstwa stosują wiele różnych rozwiązań w celu poprawy funkcjonowania procesów
produkcyjnych. Na uwagę zasługuje koncepcja odchudzonej produkcji – Lean Manufacturing
(LM), oferująca wiele metod i narzędzi. Jedną z metod w ramach LM jest stworzenie między
procesami produkcji tzw. supermarketu, czyli miejsca, w którym składowane są elementy
produkowane przez jeden dział, a odbierane przez kolejny. Wdrożenie supermarketu pozwala
na wyeliminowanie problemów oraz zwiększenie efektywności procesu, przy jednocześnie
stosunkowo niewielkich kosztach wdrożeniowych. Zastosowanie supermarketu pozwala także
na minimalizację strat pojawiających się, zarówno w trakcie procesów produkcyjnych, jak i
pozaprodukcyjnych. W celu uzyskania tych korzyści konieczne jest przeprowadzenie analizy
procesu produkcyjnego (przepływu komponentów), aby zidentyfikować problemy i znaleźć ich
przyczynę.

2. Istota koncepcji Lean Manufacturing
Koncepcja Lean Manufacturing skierowana jest na nieustające, szybkie zmiany, które
obecnie obserwujemy w gospodarce oraz społeczeństwie. Szczupłe zarządzanie pozwala nie
tylko osiągnąć wymierne efekty przez przedsiębiorstwo, ale także rozwinąć kulturę ciągłego
doskonalenia, która pozwala firmie się rozwijać i uczy pracowników prawidłowej komunikacji.
Lean Manufacturing to sposób zarządzania, którego celem jest dostarczenie klientowi wyrobów
bez wad, przy jednoczesnym redukowaniu strat i eliminowaniu zbędnych operacji
występujących w procesie produkcji (Smartlean, 08.10.2020). Koncepcja LM oznacza również
zmianę myślenia i podejścia. W tabeli 1 przedstawiono płaszczyzny, na jakich dochodzi do tych
zmian (Weil, 2020).
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Tabela 1.
Istota i ogólne założenia koncepcji Lean Management
Tradycyjny sposób myślenia

Pożądany sposób myślenia

Plan produkcji i wydajność są ściśle ustalone i
założone

Planowanie i działanie ustalone z pracownikiem

Koszty redukowane są dzięki inwestycjom i
automatyzacji

Wzrost produktywności pracowniczej redukuje
koszty

Postęp napędzany
rozwiązania

Duża ilość prostych rozwiązań pozwala osiągnąć
postęp

jest

przez

kompleksowe

Wadliwe materiały są naprawiane

Eliminacja wadliwych materiałów

Kierownictwo planuje i organizuje procesy

Planowanie i organizacja procesów odbywa się na
bieżąco

Błędy pojawiają się w każdym procesie

Eliminacja błędów

Rozrzutność występuje w każdym procesie

Eliminacja rozrzutności

Pracownik nie ma poczucia odpowiedzialności za
koszty ponoszone przez firmę

Współodpowiedzialność za koszty

Note: Weil, 2020, Smartlean (08.11.2020)
Do źródeł Lean Manufacturing zaliczyć można system ssący „dokładnie na czas” (Just in
Time – JIT) razem z systemem Kanban, kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality
Management – TQM) oraz pełną przejrzystość produkcji opartą na metodzie 5S i czasie taktu,
określającym tempo produkcji.
Do podstawowych zasad Lean Manufacturing zalicza się (Antosz, Pacana, Stadnicka,
Zielecki, 2017):
− zdefiniowanie wartości dla klienta,
− określenie strumienia wartości dla każdego wyrobu,
− zapewnienie niezakłóconego przepływu strumienia wartości,
− zastosowanie systemu ssącego w relacji klient – dostawca,
− dążenie do doskonałości (kaizen).
Ciągłe doskonalenie odbywa się małymi krokami poprzez eliminację trzech rodzajów
marnotrawstwa:
1. Muri – oznaczające nieracjonalność, przeciążenie pracy ludzi i maszyn.
2. Mura – nieregularność, niestałość.
3. Muda – wszelkiego rodzaju straty operacyjne obejmujące czynności oraz działania
niedodające wartości dodanej do produktu trafiającego do klienta; pojawia się w
miejscu wytwarzania procesu (gemba) lub produktu (Weil, 2020; Bendkowski,
Matusek, 2013; Sayer, Williams, 2019).
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Wszystkie trzy wymienione elementy są ze sobą ściśle powiązane, dlatego
najkorzystniejszym działaniem jest zapobieganie wszystkim trzem zjawiskom, a nie skupianie
się wyłącznie na jednym z nich. Często muda jest klasyfikowana jako najważniejszy rodzaj
marnotrawstwa, ponieważ odnosi się bezpośrednio do pojęcia straty.
Aby sprostać wymaganiom klienta konieczna jest eliminacja lub ograniczenie czynności,
które nie dodają wartości do produktu wytwarzanego (eliminowanie strat), za które klient nie
chce płacić. W tym aspekcie wyróżnia się trzy typy czynności:
− czynności dodające wartość do produktu (Value Added – VA) – które powodują, że produkt
lub usługa w oczach klienta jest bardziej wartościowa,
− czynności niedodające wartości do produktu (Non Value Added – NVA) – wszystkie
czynności, których klient nie uważa za wartościowe oraz nie są konieczne w danych
warunkach - są one stratami i powinny zostać natychmiast usunięte,
− czynności niedodające wartości do produktu, ale wymagane (Business Value Added –
BVA) – które nie czynią produktu lub usługi bardziej wartościowymi, ale są konieczne do
momentu zmiany kształtujących je warunków.

Rysunek 1. Przepływ wyrobu w procesie produkcyjnym. Adapted from: Jóźwiakowski P., „Lean
Management – metoda racjonalnego zarządzania produkcją” by P. Jóźwiakowski, Zeszyty Naukowe
DWSPiT, Studia Nauk Technicznych, 2015, s. 38

Proces powinien być zarządzany w taki sposób, aby składał się z jak największej liczby
czynności VA, natomiast wszelkie NVA eliminowane są z procesu lub dąży się do skrócenia
czasu traconego na nie. Na rys. 1 przedstawiono przepływ wyrobu w procesie produkcyjnym
uwzględniając VA i NVA (Bendkowski, Matusek, 2013).
Badania pokazują (Jóźwiakowski, 2015, s.38), że około 95% czasu, podczas którego wyrób
przechodzi przez kolejne etapy procesu - jest stratą, czyli czasem, kiedy wyrób nie nabiera
żadnej wartości. Zgodnie z koncepcją LM wyróżnia się siedem rodzajów muda: nadprodukcja,
zapasy, zbędny transport, oczekiwanie, zbędny ruch, braki i błędy, niewłaściwe procesy.
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2.1.

Narzędzia i metody stosowane w LM

Koncepcja Lean Manufacturing oferuje wiele metod i narzędzi, które pozwalają na sprawne
i efektywne wdrożenie szczupłego zarządzania w przedsiębiorstwie, a także pozwalają
podejmować dalsze działania usprawniające. Celem tych narzędzi jest poprawa
produktywności, eliminacja marnotrawstwa oraz doskonalenie procesów występujących w
organizacji. Do najważniejszych narzędzi Lean Manufacturing zalicza się (Weil, 2020; Furman,
2019, s. 254; Pawłowski, Pawłowski K., Trzcieliński, 2010):
5S – narzędzie to jest fundamentem Systemu Produkcyjnego Toyoty. Stanowi podstawę
stworzenia kultury pracy pozwalającej w szybki sposób rozpoznać i zapanować nad częściami
procesu pracy poprzez obserwację. 5S obejmuje: selekcję, systematykę, sprzątanie,
standaryzację i samodoskonalenie. Stosowanie zasad 5S w bezpośredni sposób poprawia
bezpieczeństwo pracy, zmniejsza koszty, poprawia jakość i skraca czas dostawy.
Kaizen – oznacza ciągłe usprawnianie, dotyczy pracowników wyższego jak i niższego
szczebla. Umożliwia pracownikom organizowanie i zarządzanie własną pracą, prowadzi do
standaryzacji.
VSM (Value Stream Mapping) – służy do wyrażenia w sposób graficzny przepływu
strumienia wartości w przedsiębiorstwie, informuje o czasie trwania procesu oraz pozwala na
identyfikację marnotrawstwa.
SMED (Single Minute Exchange of Die) – umożliwia dokonanie wymiany części, nastaw
linii produkcyjnej poniżej 10 minut. Celem SMED jest minimalizacja czasu poświęconego na
przezbrojenie maszyn.
TPM (Total Productive Maintenance) – kompleksowe utrzymanie maszyn, stosowane w
celu osiągnięcia produkcji bez awarii i bez usterek, przy zaangażowaniu operatorów maszyn.
JIT (Just in Time) – to system pozwalający wytwarzać i dostarczać niezbędne produkty
klientom w odpowiednim czasie i w odpowiednich ilościach (The Productivity Press
Development Team, 2011).
Kanban – jest integralną częścią systemu JIT. Polega na przepływie dokumentów w postaci
kart, dołączanych do pojemników, w których dostarczane są materiały, części, podzespoły
niezbędne do produkcji wyrobów. W systemie Kanban stosuje się zazwyczaj dwa rodzaje kart
do sterowania ilością i czasem przepływu – karta produkcji i karta pobrania (Pawłowski,
Pawłowski K., Trzcieliński, 2010).
W ramach koncepcji LM wykorzystywane są także narzędzia zarządzania jakością, dzięki
którym rozwiązywane są problemy i eliminowane straty. Najczęściej stosowane to: diagram
przyczynowo-skutkowy, analiza 5Why, wykres Pareto-Lorenza.
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2.2.

Rola supermarketów w dostawach materiałowych

W tradycyjnych przedsiębiorstwach zapasy umieszczane są w magazynach. W momencie,
gdy szef produkcji chce wiedzieć, ile i jakie komponenty się tam znajdują, korzysta z bazy
informatycznej. Niekiedy informacje tam zawarte, są fałszywe, np. ze względu na pomyłkę
pracownika lub brak regularnych aktualizacji danych. W związku z tym dobrym rozwiązaniem
jest utworzenie supermarketów - nieco inaczej zorganizowanych, niż tradycyjne magazyny
(Babalska, Brzeziński, Czołba, 2015). Supermarket to bufor, który pozwala kontrolować
wielkość zapasów w produkcji koniecznych do wyrównania przepływu. Główną ideą
supermarketu jest to, że jeżeli dana część zostanie z niego pobrana, musi być koniecznie
uzupełniona (Sayer, Williams, 2019; Babalska, Brzeziński, Czołba i inni, 2014; Hamrol, 2015).
Nazwa supermarketu pochodzi bezpośrednio od półek znajdujących się w sklepach. W
zwykłym supermarkecie półki z produktami są zawsze zapełnione, mają swoje ograniczenie
ilościowe oraz są poukładane zgodnie z zasadą FIFO (First in First Out – pierwszy na wejściu,
pierwszy na wyjściu). Dokładnie w ten sam sposób działają supermarkety znajdujące się w
przedsiębiorstwach (Leanmanagement, 10.11.2020). W tabeli 2 przedstawiono różnice między
tradycyjnym magazynem a supermarketem.
Tabela 2.
Różnice między magazynem a supermarketem
MAGAZYN

SUPERMARKET

Trudności w odnalezieniu właściwego elementu

Elementy przypisane do ustalonych miejsc

Ustalony tylko poziom minimalny utrzymywanego

Jasno określony poziom minimalny i maksymalny

asortymentu

utrzymywania elementu

Utrudnione zachowanie FIFO

Elementy umieszczane zgodnie z zasadą FIFO

Częste rozbieżności w ilości elementów między systemem

Wizualna

komputerowym a rzeczywistą ilością w magazynie

magazynowym

informacja

o

obecnym

stanie

Note: Sayer, Williams, 2019, Leanmanagement, 10.11.2020

Umieszczenie supermarketów powinno minimalizować stratę związaną z nadmiernym
transportem i nadmiernym przemieszczaniem się, każdy element powinien mieć swoje stałe
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miejsce, a dostęp do nich powinien być jak najłatwiejszy dla pracownika (Sayer, Williams,
2019; Hamrol, 2015).

3. Supermarket w usprawnieniu logistyki wewnętrznej
3.1.

Charakterystyka analizowanego obszaru oraz identyfikacja problemów

Przedsiębiorstwo wybrane do analizy produkuje mechaniczne i elektryczne systemy
zamykania dla branży motoryzacyjnej. Zakres działania firmy obejmuje: opracowywanie
oprogramowania, odlewanie ciśnieniowe elementów, formowanie tworzyw sztucznych,
malowanie, montaż i produkcję urządzeń elektronicznych. Proces produkcyjny odbywa się na
trzech wydziałach: wydziale przetwórstwa tworzyw sztucznych (wtryskarki), nowoczesnych
lakierniach automatycznych oraz montażu części lakierowanych i nielakierowanych.
Na rysunku 2 przedstawiono schemat obecnego stanu hali produkcyjnej zakładu. Główną
część hali produkcyjnej zajmują wtryskarki, następnie na jednym końcu hali znajduje się biuro
kierownika działu wtryskarek, a po przeciwnej stronie biuro kierownika działu montażu. W
dolnej części hali produkcyjnej znajduje się hala montażowa, w której odbywa się montaż
elementów dostarczanych przez pracowników hali wtryskarek lub kierowników. Po prawej
stronie hali występuje magazyn komponentów, w którym składowane są elementy wytworzone
w większej ilości, które w danej chwili nie są potrzebne do montażu. W magazynie znajdują
się również elementy w toku produkcji, po które pracownicy działu montażu mogą swobodnie
sięgać, a które dostarczane są transportem wewnętrznym.

Rysunek 2. System hali produkcyjnej, opracowanie własne.

Pracownicy hali montażowej, przed wprowadzeniem zmian, informowali kierownika
odpowiedniego działu o komponentach, których na daną chwilę potrzebują. Odbywało się to
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za pomocą e-maili, telefonów lub słownie. W chwili, kiedy kierownik hali montażu otrzymywał
informację o zapotrzebowaniu na dany komponent, informował z kolei kierownika hali
wtryskarek, że pracownicy mogą rozpocząć produkcję wybranego elementu. Informacje o
zaplanowanej wielkości produkcji komponentów (prognoza produkcyjna) znajdowały się
również na tablicy umieszczonej w centralnej części hali produkcyjnej, aby każdy pracownik
miał do niej dostęp. Kiedy jeden z kierowników działu nie był obecny w biurze, pracownicy
hali wtryskarek i hali montażu komunikowali się między sobą. Powodowało to, że kierownicy
działów nie wiedzieli, co dzieje się w danym momencie w hali produkcji, zlecali oni produkcję
elementów już wytworzonych i w ten sposób powstawała nadmierna ilość zapasów, którą
składowano na magazynie
Występująca nadmierna liczba produkowanych i magazynowanych elementów stanowiła
poważny problem dla organizacji produkcji - to strata, która powodowała nie tylko
powstawanie zapasów, ale również wpływała na występowanie innych typów marnotrawstwa
w badanym obszarze. Do analizy problemu wykonano diagram spaghetti przedstawiony na
rysunku 3.
Na podstawie opracowanego diagramu spaghetti stwierdzono, że pracownicy każdego z
działów wykonują nadmierną liczbę ruchów, aby otrzymać komponent lub uzyskać informacje
związane z wykonywaną produkcją. W związku z występującym zbędnym ruchem oraz
nadmierną liczbą produkowanych komponentów zidentyfikowano również stratę związaną z
magazynowaniem (tworzenie nadmiernych zapasów) oraz błędami. W celu znalezienia
przyczyny występujących problemów opracowano diagramy przyczynowo-skutkowe.

Rysunek 3. Ścieżki przejścia na planie obszaru – diagram spaghetti, opracowanie własne.

Diagramy przyczynowo-skutkowe dla występujących w przedsiębiorstwie problemów
przedstawiono na rysunkach 4 - 6. Zieloną pętlą oznaczono przyczyny, które miały największy
wpływ na badany problem. Do analizy przyczynowo-skutkowej wybrano obszary, które
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najlepiej odzwierciedlały przyczyny zaistniałych problemów, tj. metoda, człowiek,
zarządzanie, maszyna.

Rysunek 4. Diagram przyczynowo-skutkowy dla zbędnego ruchu, opracowanie własne.

Rysunek 5. Diagram przyczynowo-skutkowy dla zbędnego transportu, opracowanie własne.
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Rysunek 6. Diagram przyczynowo-skutkowy dla magazynowania (zapasów), opracowanie własne.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najistotniejszą przyczyną powstawania
zbędnego ruchu było nieodpowiednie planowanie pracy. Przyczyną, która powodowała
powstawanie zbędnego transportu był brak wyznaczonego miejsca na komponenty, natomiast
długi czas realizacji zamówień powodował powstawanie straty związanej z magazynowaniem.
3.2.

Usprawnienie logistyki wewnętrznej - wprowadzenie supermarketu

Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano rozwiązania, których zastosowanie
może usprawnić realizowany proces i ograniczyć straty. Rozwiązaniem, które w największym
stopniu rozwiąże problem strat występujących w procesie przepływu materiałów jest
wprowadzenie supermarketu. Supermarkety umieszczane są w niedalekiej odległości od
miejsc, w których odbywa się produkcja. Klienci wewnętrzni procesu (pracownicy działu
montażu) odbierają z supermarketu elementy, które są im na daną chwilę potrzebne, a procesy
dostawców (pracownicy hali wtryskarek) uzupełniają je w takich samych ilościach.
Wymieniony proces kontrolowany jest przy pomocy kart kanban (transportowych i
produkcyjnych), co pozwala na stały dostęp do potrzebnych elementów oraz zapobiega
produkowaniu nadmiernej liczby komponentów. W supermarketach składowane są zestawy
podzespołów, gotowe do dalszego montażu, co pozwala na zmniejszenie liczby miejsc, do
których pracownicy z innych procesów musieliby chodzić po niezbędne elementy (The
Productivity Press Development Team, 2011).
Kluczową rolę w supermarketach odgrywają regały przepływowe, których zastosowanie
zaoszczędzi czas, miejsce i siłę roboczą na wiele sposobów, ponieważ operator będzie miał
komponent, którego potrzebuje (Klecha,2014, s. 64-68). Podstawową zaletą tego typu regałów
jest zastosowanie systemu przepływowego w postaci rolek lub minirolek, które pozwalają
przemieszczać się pod wpływem siły grawitacji bezpośrednio do operatora. Wymienione
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rozwiązanie umożliwia operatorom linii produkcyjnej bezpośredni dostęp do niezbędnych
komponentów znajdujących się na poziomie regału przepływowego, co ma przekład na
oszczędność czasu, dzięki eliminacji zbędnych i czasochłonnych ruchów, oraz wyeliminuje
nadmierne magazynowanie. Ulokowanie regałów w pobliżu linii produkcyjnej przekłada się
również na redukcję kosztów transportu wewnętrznego. Zastosowanie supermarketu
spowoduje eliminację lub ograniczenie strat spowodowanych przez zbędny ruch i zbędny
transport; ponadto jest on łatwy do przebudowy, ergonomiczny oraz możliwe jest łączenie go
w różne konfiguracje (Klecha, 2015, s. 58-62).
W wybranym przedsiębiorstwie supermarket należy umieścić na środku hali produkcyjnej,
zmniejszyć magazyn komponentów oraz przenieść biura kierowników danych działów bliżej
siebie. Układ hali produkcji po wprowadzeniu supermarketu przedstawiono na rysunku 7. Na
rysunku wykonano również diagram spaghetti obrazujący ścieżki przejścia pracowników –
można zauważyć, że po wprowadzeniu supermarketu zostanie ograniczona liczba ruchów
pracowników poszczególnych działów hali produkcji.
Po zagospodarowaniu przestrzeni hali produkcyjnej na supermarket, można również
opracować jego wersję elektroniczną, gdzie dane są wyświetlane na monitorze w hali, w
widocznym dla wszystkich miejscu. Za pomocą kolorów można przedstawiać aktualny stan
zapasów poszczególnych elementów znajdujących się w supermarkecie, dzięki czemu
wiadome jest jaki komponent musi być produkowany w danym momencie oraz na bieżąco
można aktualizować stan zapasów.

Rysunek 7. Układ hali produkcji po wprowadzeniu supermarketu wraz ze ścieżkami przejścia,
opracowanie własne.
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Na podstawie przeprowadzonej obserwacji procesu oraz analizy przyczynowoskutkowej zaproponowano także inne propozycje, które mogą ograniczyć straty pojawiające
się w przedsiębiorstwie:
−

opracowanie standardów pracy – po wprowadzeniu supermarketów należy opracować

nowe standardy pracy dla pracowników; standardy powinny być zrozumiałe i czytelne dla
wszystkich pracowników oraz powinny zapewniać bezpieczeństwo wykonywanej pracy;
−

przeprowadzanie regularnych, krótkich szkoleń dla pracowników poszczególnych

działów produkcji i kierownictwa z zakresu organizacji produkcji (np. w postaci lekcji
jednotematycznych – One Point Lessons), co pozwoli ograniczyć straty spowodowane
zbędnym ruchem, magazynowaniem, zbędnym transportem oraz wpłynie na poprawę
komunikacji.

4. Podsumowanie
Analiza stanu obecnego w badanym obszarze pozwoliła zidentyfikować problem związany
z przepływem materiałów między halą wtryskarek a halą montażu. Wykonanie diagramu
spaghetti uwidoczniło stratę związaną z nadmiernym przemieszczaniem pracowników w halach
produkcyjnych w celu pobierania komponentów lub uzyskiwania informacji o wielkości
produkcji. Występująca strata miała ścisły związek z tworzeniem się nadmiernych zapasów
oraz z błędami. Na podstawie opracowanych diagramów przyczynowo-skutkowych
stwierdzono, że najistotniejszą przyczyną powstawania zbędnego ruchu było nieodpowiednie
planowanie pracy, przyczyną powstawania zbędnego transportu był brak wyznaczonego
miejsca na komponenty, natomiast długi czas realizacji zamówień powodował powstawanie
straty związanej z magazynowaniem. Zaproponowano usprawnienia w postaci wprowadzenia
supermarketu, który usprawni proces przepływu materiałów pomiędzy halami oraz ograniczy
straty, co potwierdził wykonany wykres spaghetti na graficznym planie obszaru
przedstawiającym wprowadzone zmiany. W celu ograniczenia zidentyfikowanych strat
zaproponowano także opracowanie nowych standardów pracy oraz prowadzenie regularnych
szkoleń. Przedsiębiorstwo rozważyć może dodatkowo elektroniczną wersję supermarketu.

39

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 1

Szywacz D., Furman J., Ocieczek W.

Bibliografia
 Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W. (2017), Lean Manufacturing. Doskonalenie produkcji,
Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 Weil P., (2020), Materiały szkoleniowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem wg metodologii Lean,
Katowice.
 Smartlean (08.11.2020) Available online https://smartlean.pl/lean-manufacturing
 Bendkowski J., Matusek M. (2013), Logistyka produkcji. Praktyczne aspekty. Część II. Narzędzia,
metody, systemy, Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.
 Sayer N.J., Williams B. (2015), Lean dla bystrzaków, Gliwice: Wyd. Septem.
 Hamrol A. (2015), Strategie i praktyki sprawnego działania Lean, Six Sigma i inne, Warszawa:
PWN.
 Babalska D., Brzeziński A., Czołba M. i inni, (2014), Systemy zarządzania przedsiębiorstwem –
techniki Lean Management i Kaizen, Warszawa: Wyd. Wiedza i Praktyka.
 Furman J. (2019), Impact of selected Lean Management tools on work safety, Sciendo, MAPE, vol.
2, issue 1, s. 254.
 Pawłowski E., Pawłowski K., Trzcieliński S. (2010), Metody i narzędzia Lean Manufacturing.
Materiały dydaktyczne. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 Jóźwiakowski P. (2015), Lean Management – metoda racjonalnego zarządzania produkcją, Zeszyty
Naukowe DWSPiT, Studia Nauk Technicznych, s. 38
 The Productivity Press Development Team, Just in Time dla operatorów, (2010), Wrocław:
ProdPublishing, Wrocław.
 Leanmanagement (10.11.2020), Available online https://lean-management.pl/system-kanban/jakdziala-supermarket
 The Productivity Press Development Team, (2011), Produkcja w systemie Pull, Wrocław:
Wydawnictwo ProdPublishing.
 Klecha M. (2014), Samoobsługa w supermarkecie, Kaizen, Nr 1 (10), s. 64-68
15. Klecha M., Przepływ w supermarkecie (2016), Kaizen, Nr 2 (19), s. 58-62.

40

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 1

Wołoch A.

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
poprzez ochronę sygnalistów

Alina Wołoch

Akademia WSB , Dąbrowa Górnicza, alinka.a@wp.pl, ORCID 0000-0002-7310-3567

Streszczenie: Bezpieczeństwo publiczne jest jednym z podstawowych zadań sprawowania władzy.
Dotyczy ono zarówno kwestii globalnych, odnoszących się do ogółu społeczeństwa, ale jest też
szczególnym wyzwaniem w obszarze zarządzania bezpieczeństwem przez pryzmat jednostki,
odrębnego obywatela, który stanowi zarówno potencjał w kwestii budowania dobrych, słusznych
postaw jak i może przyczyniać się do zaburzenia ogólnego systemu poprzez swoje niezgodne z prawem
działania. Istotą zarządzania bezpieczeństwem jest takie kierowanie społeczeństwem, aby kształtować
właściwe postawy zarówno w kwestii własnych zachowań jak i uważności na zachowania innych osób
z naszego otoczenia. Każdy z nas może być sygnalistą, może być świadkiem zdarzenia, przyczynkiem
do działań zapobiegawczych. Dlatego tak istotnym jest, aby motywować społeczeństwo, w tym
pojedyncze jednostki, do zgłaszania zaobserwowanych naruszeń prawa, ale jednocześnie zapewnić tym
osobom bezpieczeństwo zarówno w kwestii relacji społecznych, zatrudnienia, dostępu do usług jak i
egzekwowania przysługujących praw. W trakcie procesu badawczego przeprowadzono analizę aktów
prawnych w postaci Dyrektywy Unii Europejskiej 2019/1937 oraz Projektu Ustawy o ochronie osób
zgłaszających naruszenia prawa.

Słowa kluczowe: ochrona sygnalistów, bezpieczeństwo osób zgłaszających nadużycia, ustawa o
osobach zgłaszających naruszenia prawa, Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów, zarządzanie
bezpieczeństwem.
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Managing public safety through whistleblower protection

Abstract: Public safety is one of the basic tasks of governance. It concerns both global issues,
relating to society as a whole, but it is also a particular challenge in the area of security
management through the prism of the individual, the separate citizen, who represents both the
potential for building good, right attitudes and may contribute to the disruption of the overall
system through his or her illegal actions. The essence of security management is to manage
society in such a way as to shape appropriate attitudes both in terms of our own behavior and
attentiveness to the behavior of others around us. Each of us can be a whistleblower. He can be
a witness of an incident, a contributor to preventive actions. That is why it is so important to
motivate society, including individuals, to report observed violations of the law, but at the same
time to ensure the safety of these people in terms of social relations, employment, access to
services and enforcement of their rights. During the research process, an analysis of legal acts
in the form of the European Union Directive 2019/1937 and the Draft Law on Protection of
Whistleblowers was conducted.

Key words: protection of whistleblowers, safety of whistleblowers, whistleblowers act, EU
Whistleblowers Directive, security management.

1. Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie możliwości w zakresie zarządzania
bezpieczeństwem publicznym poprzez wprowadzenie regulacji prawnych, gwarantujących
ochronę osobom zgłaszającym naruszenia prawa. Zgodnie Konstytucją RP bezpieczeństwo
państwa obejmuje swoim zakresem jego terytorium, władze oraz obywateli – są to wartości
podlegające szczególnej ochronie, co potwierdza art. 5 Konstytucji RP precyzujący, iż
bezpieczeństwo obywateli jest podstawowym zadaniem państwa1. Zadanie to winne być także
realizowane w szczególności wobec osób, dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa, tzw.
sygnalistów czyli osób, przekazujących informacje o nieprawidłowym postępowaniu innych
podmiotów do odpowiednich organów władzy publicznej lub bezpośrednio do opinii
publiczną2. Co istotne, dotychczas osoby te, zgłaszając korupcję lub inne działania o

1
2

J. Filaber – Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym, s.248
Ploszka A. – Ochrona demaskatorów (whistleblowers) w orzecznictwie ETPC, Europejski przegląd sądowy 4 (103), 2014 r.

42

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 1

Wołoch A.

charakterze przestępczym, niedopełnienie obowiązków, niezgodne z prawem decyzje, sytuacje
zagrożenia zdrowa publicznego i środowiska naturalnego, nadużycie władzy, nieuprawnione
wykorzystywanie publicznych środków i majątku, rażące marnowanie zasobów publicznych,
konflikt interesów, nepotyzm czy naruszenie standardów etycznych oraz wszystkie działania,
mające ukryć te nieprawidłowości3, chronione były wyłącznie niektórymi zapisami kodeksu
karnego czy prawa pracy. Co zaskakuje tym bardziej, że Parlament Europejski definiuje
sygnalistę jako osobę zgłaszającą lub ujawniającą informacje w interesie publicznym,
dotyczące czynów nielegalnych lub zabronionych bądź stanowiących zagrożenie lub
powodujących szkodę, które to czyny szkodzą interesowi publicznemu lub narażają go na
niebezpieczeństwo (…).4

2. Pozycja sygnalisty w społeczeństwie

Fundacja Batorego w ramach Projektu „Polska ustawa o ochronie sygnalistów. W
poszukiwaniu poparcia związków zawodowych oraz organizacji pracodawców”, realizowanym
wraz z Transparency International prowadziła prace nad wzmocnieniem ochrony prawnej osób
informujących o nieprawidłowościach, które zagrażałyby interesowi publicznemu5.
Na podstawie rozmów przeprowadzonych na potrzeby Projektu ustalono, iż sygnaliści
postrzegani są jako osoby ponoszące ogromne koszty zarówno materialne jak i psychiczne,
stając się ofiarami działań odwetowych pracodawcy oraz swojego środowiska w rewanżu za
przekazane informacje dotyczące nadużyć.6 Mimo to dopiero wdrożenie unijnej Dyrektywy
wytyczyło kierunek niezbędnych działań, które w realny sposób przyczynią się do poprawy
sytuacji sygnalistów w społeczeństwie, zarówno polskim jak i w całej Unii Europejskiej. W
naszym kraju żaden z dotychczasowych aktów prawnych nie regulował zarówno definicji
sygnalisty oraz nie gwarantował kompleksowych rozwiązań, służących ich ochronie. Opierając
się wyłącznie na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego, obowiązującego od dnia 3 lipca
2016 r., wskazywano dotychczas wyłącznie na konieczność zagwarantowania ochrony osobom
zgłaszającym nadużycia, nie precyzując formy ani środków do ich realizacji 7. Warto jednak
mieć na uwadze, iż motywacja sygnalisty może być trudna do zweryfikowania. Z założenia
zawiadomienie o nieprawidłowościach winno być złożone w dobrej wierze, jednak intencją
sygnalisty może być także chęć osiągnięcia korzyści osobistych lub finansowych. Nie powinno
mieć to jednak wpływu na kwalifikacje zgłaszającego w kategorii sygnalisty, a rzutować

3

Szymczykiewicz R. – Miejsce tzw. sygnalistów w polskim systemie prawnym, 2018 r.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dn. 24 października 2017 r. - (2016/2224(INI)) 6 w pkt 14
5
Makowski G. Waszak – „Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych”, 2016 r.
6
Makowski G. Waszak – „Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych”, 2016 r.
7
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
4
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ewentualnie na stopień przyznanej mu ochrony8 tym bardziej w sytuacji, gdy przekazane
informacje polegałyby na prawdzie.
Bazując na definicji bezpieczeństwa publicznego zaprezentowanej przez Władysława
Kawkę, polega ono na zapewnieniu ochrony ogółowi społeczeństwa oraz jego interesom przed
szkodami zagrażającymi im z jakiegokolwiek źródła9. Aby jednak móc w pełni tym
bezpieczeństwem publicznym zarządzać, niezbędnym elementem są akty, normy oraz regulacje
prawne. W kwestii ochrony osób, będących członkami społeczeństwa, a zgłaszających
zaobserwowane nadużycia, te przepisy były dotychczas niedostateczne. Nie zapewniały
bezpieczeństwa w sposób, który gwarantowałby zarówno ochronę przed personalnymi
działaniami odwetowymi, jak i związanymi ze stosunkiem pracy czy płacy. Wychodząc tym
oczekiwaniom naprzeciw, 23 października 2019 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających
naruszenia prawa Unii, na mocy której Państwa członkowskie zostały zobowiązane, do
wprowadzenia w tym zakresie regulacji krajowych do dnia 17 grudnia 2021 r. Dyrektywa UE
podkreśla kluczowe znaczenie sygnalisty w ochronie dobra społecznego, tym bardziej mając
na uwadze obserwacje, iż niewystarczający poziom ochrony w jednym państwie członkowskim
wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie innych Państw oraz Unii jako całości. Podkreśla ona
konieczność ochrony osób, mogących odgrywać istotną rolę przy ujawnianiu
nieprawidłowości, m.in. w zakresie naruszeń finansowych, dystrybucji niebezpiecznych
produktów czy transportu, nie będącymi pracownikami w rozumieniu art. 45 ust. 1 TFUE oraz
konieczność zapewnienia ochrony osobom pracującym dla organizacji publicznych,
prywatnych lub utrzymujących z nimi kontakt w związku ze swoją działalnością zawodową,
które niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się o zagrożeniach i szkodach dla interesu
publicznego, do jakich dochodzi w tym kontekście.
Konieczność objęcia obowiązkową ochroną dotyczy również osób, decydujących się
na zgłoszenie w formie ujawnienia publicznego, w tym zasad demokracji oraz w obszarze praw
podstawowych, mając na względzie balans pomiędzy interesem społeczeństwa a interesem
pracodawców w zakresie ochrony przed szkodą. Kluczowy pozostaje jednak fakt dokonania
zgłoszenia w dobrej wierze oraz przekonaniu o prawdziwości zgłaszanych kwestii 10. Ochrona
osób zgłaszających naruszenia prawa powinna nie tylko gwarantować ciągłość zatrudnienia,
ale także zabezpieczać interes sygnalistów przez utratą licencji, wypowiedzeniem umowy na
świadczenie usług czy przymusem oraz objąć swoim zasięgiem współpracowników czy
krewnych osób, zgłaszających nadużycia. Państwa UE zostały zobowiązane do zakazania
wszelkich form represji wobec sygnalistów (art. 19 dyrektywy)11.

Pietruszka A. – Ochrona sygnalistów (whistleblowers) w kontekście wolności wypowiedzi, 2020 r.
Kawka W. – Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939, s.3-5
10
Dyrektywa UE 2019/1937 - (32)
11
M. Wurm – Die Whistleblower-Richtlinie der EU: Was sind die Konsequenzen für Unternehmen?
8
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W kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa informacje od sygnalistów mogą
odgrywać kluczową rolę i przyczyniać się do wprowadzania korzystnych zmian. 12 Sygnaliści
dostarczający informacji o naruszeniach – w tym m.in. o korupcji są w stanie uwypuklić
patologie społeczne, które uderzają w podstawowe zasady funkcjonowania społeczeństwa i są
dla niego szkodliwe. Korupcja, będąca jedną z częściej zgłaszanych nieprawidłowości, ma
degenerujący wpływ na całokształt życia społecznego. Podważa zaufanie obywateli do
porządku prawnego i rodzi poczucie braku równości w społeczeństwie wobec obowiązującego
prawa13. Dokonywanie zgłoszeń dotyczących korupcji czy nadużyć urzędników państwowych
powinno być ponadto objęta szczególną ochroną ze względu na fakt, iż ujawnienie tego typu
nieprawidłowości leży w szczególnym interesie publicznym14.
Aby więc zminimalizować ryzyko wystąpienia różnego rodzaju nieprawidłowości oraz
dysproporcji w społeczeństwie, istotnym okazuje się wprowadzenie kanałów zgłaszania
nadużyć, które nie tylko zagwarantują poufność danych sygnalistów, ale także umożliwią
szybką weryfikację przekazanych informacji oraz w razie konieczności interwencję w postaci
działań dyscyplinarnych lub naprawczych na niższym szczeblu, tym samym zapobiegając
eskalacji problemu lub ryzyku reputacyjnemu. Regulacją, która wprowadza to rozwiązanie jest
polska Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, będąca odpowiedzią na
europejską Dyrektywę. Pomimo upływu terminu wdrożenia krajowych regulacji aktualnie
dostępna jest wyłącznie wersja robocza Ustawy, która to niebawem nałoży na wszystkie
podmioty prawne w sektorze publicznym szereg obowiązków, związanych z zapewnieniem
szeroko pojętej zgodności organizacji w obszarze ochrony sygnalistów. Na jej podstawie oraz
na podstawie obowiązującej już Dyrektywy od przedsiębiorców wymagane jest utworzenie
bezpiecznych kanałów zgłaszania naruszeń oraz wdrożenia skutecznych procedur raportowania
o nieprawidłowościach oraz monitorowania zgłoszeń.
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym według definicji zaprezentowanej przez K.
Sienkiewicz-Małyjurek oraz B. Kożuch realizowane jest przy wykorzystaniu zasobów
kadrowych, finansowych, technicznych oraz informacyjnych organizacji, a niejednokrotnie
także spontanicznie uaktywniających się grup społecznych. Jest ono podejmowane w celu
zmniejszania potencjalnych zagrożeń, zapewnienia niezakłóconego przebiegu życia
społecznego, a także ochrony zdrowia i życia ludzi oraz mienia i środowiska15.
Najistotniejszym z zadań zarządzania tym rodzajem bezpieczeństwa jest mitygacja ryzyka
wystąpienia zagrożeń i utraty kontroli nad nim16, a najłatwiejszą drogą ku temu jest szeroko

Wiśniewski B. – Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa, 2020 r.
Sulowski P. – Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa , 2012 r.
14
Voorhof, D. - The European Convention on Human Rights: the right to freedom of expression and information restricted
by duties and responsibilities in a democratic society. Human Rights , 2012 r.
15
Sienkiewicz-Małyjurek K., Kożuch B. – System zarządzania bezpieczeństwem publicznym w ujęciu teorii złożoności,
2014 r.
16
Sienkiewicz-Małyjurek K., Kożuch B. – System zarządzania bezpieczeństwem publicznym w ujęciu teorii złożoności,
2014 r.
12
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rozumiana prewencja, zapobieganie wszelkiego rodzaju naruszeniom oraz skuteczne
zarządzanie informacjami o naruszeniach prawa, głownie przekazywanych przez sygnalistów.
Projekt ustawy nakłada konieczność tworzenia bezpiecznych kanałów zgłaszania
nieprawidłowości zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, w postaci organów publicznych,
odpowiadających w myśl definicji za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 17Mając na
uwadze konieczność kreowania społeczeństwa bezpiecznego, warto wziąć pod uwagę wnioski
z badania, zrealizowanego przez Fundację Batorego w 2019 r.18, które wskazują m.in. na brak
świadomości społecznej na temat działań w interesie społecznym, w rozumieniu interesu
państwa lub społeczności. Ponadto alarmującą kwestią jest brak w refleksji etycznej populacji,
co prowadzi do wniosku, dotyczącego konieczności wdrożenia odpowiedniej kultury
organizacyjnej oraz wprowadzenia sankcji karnych dla osób, które prowadzą wobec
sygnalistów działania o charakterze odwetowym. Tym bardziej, że przez lata w społeczeństwie
utrwalił się negatywny wizerunek sygnalisty jako donosiciela, wynoszonego na piedestał.
Potwierdza to definicja donosu jako oskarżenia, poufnego lub anonimowego, skierowanego do
osób prywatnych lub instytucji dysponujących sankcjami wobec osoby oskarżonej 19. Dlatego
tak istotnym jest zrozumienie przydatności sygnalistów w społeczeństwie i ochrona tych osób
przez represjami, zwłaszcza, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na
społeczeństwo obowiązku informowania o nieprawidłowościach chyba, że stanowią one
przestępstwo w rozumieniu art. 304 § 1 kodeksu karnego20, a przekazywane przez sygnalistów
informacje służbą poprawie bezpieczeństwa społecznego.
Polski projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających nadużycia zawiera regulacje,
dotyczące warunków objęcia ochroną osób zgłaszające nadużycia lub publicznie ujawniających
informacje o naruszeniach prawa, rozumiane jako informacje, w tym uzasadnione podejrzenie,
dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub
prawdopodobnie dojdzie w organizacji (…). Katalog naruszeń zdefiniowanych w ustawie
obejmuje szereg kwestii oddziałujących na bezpieczeństwo publiczne, takich jak usługi i
produkty finansowe, bezpieczeństwo produktów, ochrona zdrowia publicznego, zapobieganie
praniu pieniędzy, ochrony środowiska i bezpieczeństwa jądrowego, ochrona prywatności,
bezpieczeństwa systemów informatycznych czy interesów Unii Europejskiej. Wyłączeniu
uległy natomiast informacje niejawne czy dotyczące zamówień publicznych na rzecz
obronności i oraz bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019
r.21
Najbardziej istotnym z zapisów jest Rozdział 2 Ustawy, zakazujący wszelkich działań
odwetowych względem sygnalistów oraz wszelkich form niekorzystnego traktowania chyba,

Zieliński A. – Bezpieczeństwo publiczne jako podstawowy obowiązek państwa ze szczególnym uwzględnieniem roli policji
w tym obszarze działań, s.86
18
Makowski G., Waszak M. – Gnębieni, podziwiani i… zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach, 2019 r.
19
Głowiński M., Sławiński J. – Słownik Terminów literackich, Wrocław 2000 r.
20
Arcimowicz J., Bieńko M., Łaciak B. – Skarżypyty, donosiciele, sygnaliści? Warszawa 2018 r.
21
Ustawa Prawo zamówień publicznych – Dz. U. Z 2021 R. POZ. 1129 i 1598
17
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że zostanie udowodnione działanie z powodów obiektywnych. Dodatkowym, nowym środkiem
ochrony sygnalistów, jest odwrócenie ciężaru dowodu, który dotychczas spoczywał na
sygnaliście22. Zgodnie z nową regulacją to organ, który zastosował niekorzystny środek, musi
udowodnić, że nie stanowi on działania odwetowego za dokonanie zgłoszenia o
nieprawidłowościach. Kolejne zapisy Ustawy określają warunki pociągnięcia sygnalisty do
odpowiedzialności dyscyplinarnej, odpowiedzialności z tytułu wyrządzonej szkody, naruszenia
dóbr osobistych, praw autorskich czy przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku
zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.23

3. Podsumowanie

Bazując na definicji ze Słownika Języka Polskiego bezpieczeństwo jest stanem
niezagrożenia, spokoju i pewności24, co oznacza również ochronę przez szeroko rozumianym
niebezpieczeństwem. Celem bezpieczeństwa publicznego jest więc doprowadzenie do stanu, w
którym społeczeństwo ma zapewnioną ochronę przed szkodami z jakiegokolwiek źródła25.
Istotnym jest także postrzeganie pojęcia bezpieczeństwa jako ciągłego procesu społecznego, w
ramach którego podmioty w sposób stały doskonalą mechanizmy, zapewniające to
bezpieczeństwo26. W społeczeństwie istotne jest również posiadanie przez obywateli wiedzy w
zakresie sprawowania władzy publicznej. Ujawnianie nieprawidłowości w tym zakresie
pozwala na kształtowanie poglądów i oceny spraw o kluczowym znaczeniu dla interesu
publicznego poprzez świadomość naruszeń prawa lub zasad etycznych oraz możliwość
weryfikacji pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności27. Ponadto ujawnianie informacji o
nieprawidłowościach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym ma istotny wpływ na
jawność życia publicznego, co pozwala minimalizować ryzyko korupcji oraz wystąpienia
innych nadużyć, co tym bardzie motywuje konieczność zapewnienia ochrony sygnalistom
przez ewentualnymi represjami. Cel niniejszego artykułu został osiągnięty z uwagi na
wskazanie możliwości oraz konieczności zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym
naruszenia prawa, co zostało zrealizowane za pośrednictwem analizy obowiązujących aktów
normatywnych oraz dostępnych publikacji.

Dyrektywa UE 2019/1937 – art. 21, ast. 5.
Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – Art. 17 i Art. 18
24
Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1987 r.
25
Zięba- Załucka H. – Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa, 2014 r.
26
K. Sienkiewicz-Małyjurek, Z. Niczyporuk – Bezpieczeństwo publiczne – zakres problematyki, Gliwice 2010 r.
27
Pietruszka A. – Ochrona sygnalistów (whistleblowers) w kontekście wolności wypowiedzi, 2020 r.
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Streszczenie: Ekonomia i technologia to dziedziny w ciągłym progresie, które w najbliższym czasie
staną się sobie bliższe niż kiedykolwiek wcześniej. Dokonają tego łańcuchy bloków, już teraz
proponujące ich użytkownikom nowatorskie rozwiązania biznesowe, użytkowe czy administracyjne.
Niniejsze opracowanie ma na celu zbadanie konstruktów technologii blockchain oraz przedstawienie jej
charakterystyki w sposób przystępny dla osób chcących zaimplementować ją do swojej działalności
biznesowej lub rozpocząć programowanie w jej strukturach. W publikacji zaprezentowano zagadnienia
związane z łańcuchami bloków i systemami zdecentralizowanymi, jak również przedstawiono
konkretne ich zastosowania wraz z potencjałem. W tekście dokonano analizy literatury specjalistycznej,
publikacji internetowych, a także trendów związanych z technologią blockchain.
Słowa kluczowe: łańcuch bloków, system zdecentralizowany, token, IoT, nft

BLOCKCHAINS NEW ECONOMY

Abstract: Economics and technology are fields in constant progression which will soon become closer
to each other than ever before. This will be done by blockchains, already offering innovative business,
utility or administrative solutions to their users. This study aims to explore the constructs of blockchain
technology and to present its characteristics in an accessible way for those wishing to implement it into
their business operations or begin programming in its framework. The publication presents issues related
to blockchain and decentralized systems, as also provides concrete applications of them along with their
potential. The text analyzes specialized literature, online publications, and trends related to blockchain
technology.
Keywords: blockchain, decentralized system, token, IoT, nft
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1. Wprowadzenie
Technologia łańcuchów bloków to temat, który rzadko występuje w pracach
naukowych. Wiele osób kojarzy blockchain jedynie z kryptowalutą Bitcoin i jej spekulacyjnym
wymiarem, pomijając całkowicie kryjący się za nim aspekt technologiczny. Bitcoin był
pierwszym projektem stworzonym w zdecentralizowanej infrastrukturze łańcucha bloków, lecz
od momentu jego powstania cały sektor blockchain zrobił wiele kroków naprzód i obecnie
rozwija się w wielu kierunkach, przejawiając wysoką wartość dla społeczeństwa. Niesie on za
sobą nie tylko korzyści ekonomiczne, ale i rozszerza nasze pojęcie własności, globalizacji
i współpracy.

2. Charakterystyka łańcucha bloków i systemu zdecentralizowanego
W celu lepszego poznania struktury technologicznej blockchain, warto rozbić
sformułowanie „łańcuch bloków” na czynniki pierwsze. „Bloki” to pogrupowane w pakiety
i skompresowane dane, gdzie każdy blok zawiera ich odgórnie zdefiniowaną wielkość.
Funkcję „łańcucha” łączącego ze sobą bloki pełni natomiast odpowiednio zaprojektowany do
pracy w zdecentralizowanym środowisku algorytm. Bloki danych są przechowywane
w węzłach, czyli jednostkach centralnych korzystających z określonego łańcucha – głównie
w komputerach użytkowników lub na oddzielnych serwerach. Pełny węzeł jest urządzeniem,
które zawiera w swej pamięci kompletną kopię danych, wraz z historią ich dołączenia do
łańcucha oraz modyfikacji. Wszystkie węzły są połączone w sieci i nieustannie wymieniają ze
sobą najnowsze dane tworząc zdecentralizowaną infrastrukturę blockchain. W ten sposób
przechowują, rozpowszechniają i chronią umieszczone w łańcuchu informacje (Drescher,
2017).
Aby móc jeszcze dokładniej zrozumieć pojęcie „łańcuch bloków” należy wskazać, iż Internet
(powstały oficjalnie w 1969 r.) nie jest tożsamy z siecią WWW (w oparciu o którą w 1990 r.
powstała pierwsza strona internetowa). Sieć WWW, na której umieszczone są wszystkie strony
internetowe, jest w dużym uproszczeniu „nakładką” na Internet, z przeznaczeniem
udostępniania i wykorzystywania informacji. Podobną „nakładką” jest blockchain, dodatkowo
mogący łączyć ze sobą poszczególne węzły czy też inne urządzenia z dostępem do
zdecentralizowanej sieci, a także nadawać i przechowywać wartość.
Sieć WWW nie mogłaby istnieć bez Internetu – to samo dotyczy łańcuchów bloków. Nie są to
jednak dwie całkiem odrębne sfery, a raczej wzajemnie się uzupełniające. Jeden świat nie
wyklucza istnienia drugiego, a aplikacje sieciowe można przepisać, aby działały jednocześnie
w sieci WWW i w łańcuchu bloków. Standardowe aplikacje sieciowe stałyby się aplikacjami
hybrydowymi i używałyby sieci zdecentralizowanej jedynie w określonych aspektach swojej
działalności, np. do zabezpieczania danych lub przeprowadzania płatności.
Blockchain wykazuje także podobieństwo do samego Internetu. Tak łańcuchy bloków, jak i
Internet, występują w wersji publicznej i kilku odmianach prywatnych, z tą różnicą, że ów
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pierwsze mają też swoje odmiany publiczno-prywatne, projektowane w zależności od
charakteru wykorzystania łańcucha. Podstawową różnicą pomiędzy nimi jest fakt, iż publiczne
blockchainy mają zazwyczaj ogólny cel działania i są zasadniczo tańsze w eksploatacji.
Prywatne łańcuchy zaś mają bardziej konkretne zastosowania i są stosunkowo droższe do
skonfigurowania i utrzymania, ponieważ koszty rozkładają się na mniejszą liczbę
użytkowników.
Różnice występują również pomiędzy nowymi a dotychczasowymi rozwiązaniami.
Łańcuchy bloków nie łączą się w jedną spójną sieć - jak to ma miejsce w standardzie WWW a w nieograniczoną ilość luźno ze sobą połączonych sieci. Każdy blockchain różni się czymś
od innych. Można je umieszczać w sieci WWW, aby działały jako zdecentralizowane strony
lub platformy, lecz możliwe jest także takie ich zaprogramowanie by działały całkowicie
niezależnie – podobnie do programów komputerowych. W jednym łańcuchu możemy złączyć
elementy konieczne do wykonania określonych funkcji, w drugim całkiem inne, a niektóre
łańcuchy możemy dodatkowo zespoić ze sobą nawzajem celem wykonywania bardziej
złożonych zadań (Bashir, 2018). W niedalekiej przyszłości zaczną powstawać przeglądarki
internetowe dostosowane do kilku najpopularniejszych blockchainów, umożliwiające
przejrzyste i intuicyjne wykorzystywanie ich funkcjonalności oraz tworzenie w ich strukturach.
W systemie opartym o technologię blockchain nie występuje również centralny punkt
awarii, ponieważ algorytm konkretnego łańcucha bloków jest przechowywany na każdym
z węzłów jego sieci. Aby wyłączyć dany łańcuch i zakończyć jego funkcjonowanie należałoby
usunąć jego zapis z każdej pojedynczej jednostki centralnej, która go wykorzystuje –
lub wykorzystywała w przeszłości. Takie rozwiązanie istniejące w systemie
zdecentralizowanym stwarza wiele możliwości wykorzystania i rozwoju, a także jest
bezpieczniejsze pod względem występowania awarii czy ataków hackerskich.
Łańcuchy bloków, choć mogą funkcjonować jako element struktury scentralizowanej, same
w sobie mają konstrukcję rozproszoną i są systemami zdecentralizowanymi. Podstawową
różnicą pomiędzy tymi modelami jest brak fizycznych pośredników w tym drugim.
Przykładowo, proces przelania kwoty 10 zł z jednego konta bankowego na inne konto można
opisać w 3 krokach:
1. Bank A będący właścicielem bazy danych A potwierdza, że posiadamy na koncie co
najmniej 10 zł i wysyła dyspozycje do instytucji rozliczeniowej SWIFT (Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
2. SWIFT za pomocą swojego międzynarodowego systemu obrotu transakcjami przetwarza
dyspozycję banku A i wysyła ją do banku B
3. Bank B będący właścicielem bazy danych B otrzymuje dyspozycje od SWIFT i potwierdza,
że posiadacz jednego z ich kont może otrzymać przelew w wysokości 10 zł.
W opisanej sytuacji działa aż trzech pośredników: bank A, bank B oraz SWIFT. Ponadto
otwierając rachunek w banku tak naprawdę przenosimy na bank uprawnienia do zarządzania
nim. Otrzymujemy w zamian iluzję dostępu do naszego rachunku i możliwość weryfikowania
wykonywanych na nim operacji, gdy rzeczywiste działania może jedynie wykonywać bank.
Jest to przykład systemu scentralizowanego. Natomiast w systemie zdecentralizowanym
obsługiwanym przez łańcuchy bloków nasze środki są zapisane w sieci w formie kodu i są
przechowywane na osobistych portfelach sieciowych lub sprzętowych (nie w bazie danych
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banku). Jesteśmy zatem ich jedynymi i realnymi dysponentami. Rolę SWIFT spełnia zaś
odpowiednio zaprojektowany algorytm łańcucha bloków uwierzytelniający, zatwierdzający
i wykonujący transakcje, eliminując tym samym pośredników owej transakcji do zera
(Mougayar, 2016). Ta sama koncepcja odnosi się do wszelkich aktywów cyfrowych, które
instytucja finansowa może przechowywać w naszym imieniu (np. akcji, obligacji, kwitów
depozytowych czy listów zastawnych).
Ponadto z powodu braku wymienionych pośredników i skrócenia operacji do niezbędnego
minimum, rozwiązania oparte na systemach rozproszonych są z reguły szybsze i tańsze.
Możliwym jest, iż technologia blockchain doprowadzi do zrealizowania wizji ekonomisty,
filozofa oraz laureata Nagrody Nobla - Friedricha Hayeka, który uważał, że sposobem na
sprawną gospodarkę – czy też sprawne społeczeństwo – jest decentralizacja i zapewniał, że
zdecentralizowana gospodarka jest odzwierciedleniem rozproszonego charakteru informacji
funkcjonujących w naturalnym obiegu społecznym (Hayek, 29.01.2022).

3. Początki łańcuchów bloków
Technologia blockchain rozwija się stopniowo i na początku obejmowała jedynie
zastosowania związane z obrotem pieniężnym, takie jak zdecentralizowane przelewy
transgraniczne czy cyfrowe systemy płatności. Segment ten z czasem zyskał nazwę blockchain
1.0, a projekty powstające w jego obrębie służyły wyłącznie jako waluty i nie były one
jednostkami udziałów w danym przedsięwzięciu. Rozwiązania te są interesujące z punktu
widzenia użytkownika, ponieważ zapewniają zdecentralizowaną, tanią i szybką obsługę
transakcji.
Kod pierwszego łańcucha bloków o nazwie Bitcoin stworzyła w 2009 r. osoba lub grupa
osób kryjąca się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Łańcuch ten składał się wtedy z
zaledwie dwóch komputerów (węzłów) i tokena transakcyjnego (kryptowaluty). Ponieważ
każdy mógł pobrać kod łańcucha i połączyć się z siecią jako kolejny identyczny węzeł,
pracujący i tworzący na tym samym kodzie, łańcuch ten zaczął się rozrastać, z czasem
przekształcając się w zdolną do samorozwoju zdecentralizowaną sieć (Ammous, 2018). Bitcoin
był pierwszym publicznym łańcuchem bloków i zainspirował wiele innych, lecz tworzył
rozwiązania jedynie z segmentu blockchain 1.0 mając aspiracje do stania się uniwersalną,
globalną internetową walutą. Obecnie jednak bardziej kojarzony jest z jego spekulacyjnym
charakterem, gdyż trudno realnie ocenić jego wartość.
Rozbudowanie łańcuchów bloków pierwszej generacji o możliwość projektowania na
nich inteligentnych kontraktów, mających szereg zastosowań finansowych wychodzących poza
proste transakcje pieniężne, dała początek blockchain 2.0. O ile rozwiązania pierwszej jego
wersji służą decentralizacji pieniądza i płatności, przeznaczeniem drugiej jest decentralizacja
rynków i umożliwienie transferu wielu różnych klas aktywów. Ponadto kryptowaluty
projektów drugiej i dalszych generacji nie były już tylko ograniczone do funkcji tokena
transakcyjnego, ale również mogły być jednostkami udziału w konkretnym projekcie bądź w
określonym jego aspekcie. Blockchain 2.0 obejmuje szeroko pojęte nadawanie wartości i jej
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inteligentne zarządzanie, tj. generowanie akcji, obligacji, kontraktów terminowych, kredytów
o różnym zabezpieczeniu, cyfrowych praw własności aktywów fizycznych i niematerialnych
(inteligentna własność), syntetycznych aktywów odwzorowujących ich odpowiedniki w
świecie rzeczywistym (tokeny naśladujące ceny złota, węgla, akcji konkretnych
przedsiębiorstw itp. - bez konieczności nabywania ich na rynku tradycyjnym) oraz tworzenie
inteligentnych kontraktów - które można dowolnie programować i łączyć ze sobą (Bashir,
2018).
Rozwiązania z zakresu blockchain 1.0 i 2.0 utrudniają życie sektorowi bankowemu,
gdyż w dużym stopniu eliminują potrzebę jego istnienia, a już na pewno ograniczają jego
funkcjonalność i możliwości ekspansji. Przeciętny człowiek nie potrzebuje już tak naprawdę
konta w banku, aby móc posiadać i przesyłać środki używając zdecentralizowanego systemu
płatności. Wystarczy mu smartfon lub jednostka centralna z dostępem do Internetu - co wciąż
jest przeszkodą w wielu zakątkach świata, lecz znacznie łatwiejszą do pokonania niż założenie
filii banku, pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie ich kont (Swan, 2015).
Największym pod względem wielkości i znaczenia, publicznym wielofunkcyjnym łańcuchem
drugiej generacji, stało się - za sprawą jego dynamicznego rozwoju i przejrzystej infrastruktury
- Ethereum. To zdecentralizowana platforma z własnymi językami programowania
(najpopularniejszymi są obecnie Solidity i oparty o Python Vyper) służąca do tworzenia i
publikowania rozproszonych aplikacji oraz projektowania inteligentnych kontraktów. Nie jest
prostym łańcuchem bloków, protokołem działającym w łańcuchu bloków ani metaprotokołem
pracującym na innych protokołach. Ethereum jest czymś więcej. To podstawowa platforma
blockchainowa ogólnego przeznaczenia, mająca postać maszyny wirtualnej spełniającej
kryteria kompletności Turinga (co oznacza, że może obsługiwać dowolny token, skrypt lub
projekt kryptowalutowy). Jest fundamentalną infrastrukturą mogącą obsługiwać wszystkie
łańcuchy bloków i protokoły niczym zunifikowana, uniwersalna platforma programistyczna.
W każdym pełnym węźle sieci Ethereum działa Wirtualna Maszyna Ethereum (Ethereum
Virtual Machine – EVM) umożliwiająca bezproblemowe projektowanie inteligentnych
kontraktów oraz kreację innych łańcuchów. EVM jest częścią protokołu obsługującą stan
wewnętrzny i obliczenia. To w pewnym sensie wielki zdecentralizowany komputer –
w rzeczywistości składający się z wielu urządzeń P2P – który zawiera informacje o milionach
kont używających kodu, aktualizujących wewnętrzną bazę danych i współdziałających ze sobą
(Buterin 29.01.2022).
Można stwierdzić, że Ethereum jest niezależną od konkretnego łańcucha czy protokołu
platformą programistyczną umożliwiającą pisanie własnych programów w zdecentralizowanej
infrastrukturze, odwołujących się swoimi funkcjonalnościami i zasięgiem do wielu innych
łańcuchów bloków, protokołów i kryptowalut. Podobnie jak większość podmiotów
działających w branży blockchain, Ethereum udostępnia swoje oprogramowanie jako open
source, co oznacza, że każdy ma w praktyce wgląd w treść kodu i może go wykorzystywać do
realizacji własnych projektów lub wdrożeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu dobre pomysły
szybciej się rozprzestrzeniają, standaryzują i są udoskonalane z wykorzystaniem uwagi oraz
wkładu pracy rzeszy innych programistów.
Obecnie obserwuje się rozwój przedsięwzięć z segmentu blockchain 2.0, lecz coraz
częściej powstają projekty określane mianem trzeciej generacji. Obejmują one inne
zastosowania łańcucha bloków niż walutowe i finansowe, zwłaszcza w administracji
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państwowej, ochronie zdrowia, przemyśle, mechanice, nauce, literaturze, mediach, kulturze,
sztuce oraz rozrywce. To właśnie rozwiązania z zakresu blockchain 3.0 rozszerzają nasze
pojmowanie pojęć takich jak własność, współpraca czy globalizacja i zostaną one szerzej
omówione w dalszej części pracy.

4. Zdecentralizowane konstrukty technologii blockchain
Podstawowym konstruktem powstałym przy użyciu łańcuchów bloków jest inteligentny
kontrakt (smart contract). To zapis funkcji mającej miejsce w sieci blockchain mogący
zawierać rozbudowane instrukcje. Jest sposobem na wykorzystywanie zdecentralizowanej
infrastruktury do realizacji umów zawartych z innymi osobami lub bezpośrednio z daną
platformą. Można go określić jako program uruchamiający wykonanie konkretnych działań lub
powstrzymujący się przed nimi w przypadku wystąpienia przewidzianych okoliczności –
dodatkowo eliminujący potrzebę zaufania pomiędzy stronami, gdyż jego zalecenia są zarówno
sformułowane w kodzie komputerowym, jak i egzekwowane automatycznie. Inteligentne
kontrakty można nie tylko dowolnie rozbudowywać, ale i łączyć ze sobą. Należy jednak
ówcześnie zdefiniować źródła weryfikacji kontraktu, np. strony skąd program ma pobierać
dane. Może się to odbywać za pomocą inteligentnych wyroczni (oracles) będących źródłami
danych spoza łańcucha jak i z innych łańcuchów. Smart kontrakty doskonale sprawdzają się w
sferze interakcji z rzeczywistymi zasobami, inteligentną własnością, Internetem Rzeczy (IoT),
a także instrumentami usług finansowych. Mają zastosowanie do niemal wszystkiego, co
zmienia stan w czasie i czemu można przypisać wartość (Corrales et al., 2019).
Z czasem, gdy coraz więcej aspektów naszego życia będzie przenosiło się do
zdecentralizowanych struktur, coraz więcej umów będziemy mogli zabezpieczać i egzekwować
za pomocą inteligentnych kontraktów. Ponadto są stosunkowo przystępne w kontekście ich
projektowania. Napisanie prostego zapisu funkcji nie jest skomplikowane, szczególnie
wykorzystując określony język programowania (np. Solidity w przypadku Ethereum), który
umożliwia zapisywanie złożonych procesów za pomocą zaledwie kilku linii kodu. Programiści
z doświadczeniem w zakresie inteligentnych kontraktów będą niedługo bardzo poszukiwani na
rynku. Ich tworzenie nie jest jednak przeznaczone wyłącznie dla specjalistów. Nowa generacja
smart kontraktów będzie zawierać przyjazne dla użytkownika interfejsy umożliwiające
każdemu odbiorcy (prywatnemu bądź biznesowemu) konfigurowanie danego kontraktu (jego
funkcji, zakresów i źródeł weryfikacji) w całości „pod siebie”.
W miarę upływu czasu inteligentne kontrakty mogą stać się niezwykle złożone
i samodzielne. Przez połączenie kilku rozbudowanych smart kontraktów za pomocą spójnej
infrastruktury możemy otrzymać konstrukt nazywany zdecentralizowaną aplikacją (DApp).
Określany jest tym mianem program działający w infrastrukturze blockchain, przy pełnej
ochronie swoich użytkowników oraz rozproszeniu wykonywania operacji pomiędzy różne
węzły sieci. W pełni zdecentralizowana aplikacja musi posiadać 3 cechy:
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1. Musi działać na całkowicie otwartej licencji (nieograniczone, nieodpłatne,
niedyskryminujące korzystanie), zupełnie autonomicznie, bez żadnej instytucji
kontrolującej większość tokenów, a wszystkie jej dane i rejestry operacji muszą być
zaszyfrowane w publicznym, zdecentralizowanym łańcuchu bloków.
2. Musi generować tokeny według standardowego algorytmu lub zbioru kryteriów i w miarę
możliwości rozprowadzić część z nich lub całość już na początku działalności, przy czym
tokeny muszą być przeznaczone wyłącznie do użytku aplikacji (tokeny rozprowadzane
przez DApp; nie dotyczy posiadaczy tokenów, którzy nabyli je na giełdzie i mogą
dodatkowo nimi handlować).
3. Musi mieć możliwość uwzględniania w swoim protokole proponowanych ulepszeń i opinii
osób korzystających z sieci, ale wszystkie zmiany muszą być poparte przez ustalony
w algorytmie procent użytkowników (Swan, 2015).
Kolejnym etapem rozwoju programu w strukturze blockchain jest zdecentralizowana
autonomiczna organizacja (DAO). W przeciwieństwie do DApp, która jest zarządzana przez
większość użytkowników, określoną grupę programistów lub osoby o odpowiedniej liczbie
kryptowalut danego projektu, DAO jest zarządzana samodzielnie za pomocą regulujących
inteligentnych kontraktów zwanych „autonomicznymi agentami”. Ma ona własny model
biznesowy, kapitał, zyski, może samodzielnie dystrybuować tokeny, zaciągać pożyczki,
obracać aktywami, ma także bardziej złożony charakter. W swojej działalności może
wykorzystywać różne zdecentralizowane aplikacje lub zawiązywać współpracę z innymi
autonomicznymi organizacjami. Przy tego typu strukturze nie istnieje też problem jurysdykcji,
ponieważ DAO istnieje w sieci w postaci zapisu cyfrowego. Można je uznać za uosobienie
decentralizacji w ramach działalności biznesowej we wszystkich jej możliwych przejawach.
i wykonywać zlecane przez nią zadania, bez składania CV czy zobowiązywania się do pracy
jedynie dla tej jednej organizacji. Odpowiednio zaprojektowany algorytm mógłby samodzielnie
weryfikować czy prace wykonano poprawnie i przyznać użytkownikowi gratyfikację lub zlecić
ocenę jego pracy innemu łańcuchowi o charakterze ratingowym, oceniającemu wyniki przy
pomocy niezależnych użytkowników bądź sztucznej inteligencji. Awansowanie w strukturach
DAO polegałoby zaś na przyznawaniu coraz większego zakresu uprawnień poszczególnym
użytkownikom w zakresie ich działalności oraz oczywiście wynagrodzenia. Istniałaby również
możliwość nabywania tokenów wybranych autonomicznych organizacji lub praw do części
zysków z ich nowych projektów, których zechcemy być inwestorami (Mougayar, 2016).
Zastanawiać może kwestia jaki zysk będą mieli programiści takich zdecentralizowanych
platform, skoro wszelkie transakcje będą się odbywały w obiegu zamkniętym „DAO-jej
użytkownicy”. Twórcy mają sposobność zatrzymania dla siebie określonej ilości kryptowalut
reprezentujących wartość danej platformy i upłynnienia w każdej chwili ich części lub całości
na otwartym rynku. Ważnym stwierdzeniem jest „reprezentujących wartość”, ponieważ,
w przeciwieństwie do akcji na giełdach tradycyjnych i tokenów niektórych projektów drugiej i
dalszych generacji nie będących DAO, posiadanie większości tokenów autonomicznej
organizacji nigdy nie reprezentuje posiadania nad nią kontroli.
Łatwo możemy wyobrazić sobie zdecentralizowane wersje takich firm jak Amazon lub Uber w
modelu DAO. Ich platformy łączyłyby użytkowników w obrębie danej usługi bez pobierania
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opłat za pośrednictwo bądź w zamian za mikro kwoty przeznaczane bezpośrednio na rozwój
organizacji. Nagle tysiące pracowników IT i obsługi klienta zatrudnianych przez Amazon czy
Uber stałoby się zbędne, tak jak ich opłacanie przez użytkowników końcowych.
W podobnym modelu mogłyby działać np. Google, Facebook lub YouTube
(https://d.tube/). Ich zdecentralizowane odpowiedniki nie przypisywałyby żadnego wyniku
wyszukiwania do naszego cyfrowego profilu tożsamości, nie śledziłyby informacji o nas, nie
obniżałyby jakości grafik i wideo. Nie musielibyśmy się również przejmować cenzurą,
reklamami czy bańkami informacyjnymi powstającymi w wyniku podsuwania nam
określonych treści a utrudniania dotarcia do innych. Dostęp do raz opublikowanych na tego
typu portalach informacji mielibyśmy już zawsze i nie byłoby możliwości ich usunięcia.
Ponadto z uwagi na operowanie w rozproszonym środowisku wszelkie wykonywane procesy
zajmowałyby mniej czasu, a ilość posiadanego „miejsca” na upload plików byłaby znacznie
większa. Aby tego typu platformy nie posłużyły działalności przestępczej można wpisać w ich
algorytm funkcje wyszukiwania użytkowników zagrażających życiu innych ludzi, a następnie
automatycznego ich zgłaszania odpowiednim organom śledczym.
Wciąż brak nam jednak realnych doświadczeń z zakresu funkcjonowania DAO i głębszego
wglądu w jej realia. Z pewnością nie wszystkie autonomiczne organizacje będą powstawały
i działały w jeden z góry narzucony sposób. Z powodów praktycznych możliwe będzie
zaobserwowanie wielu ich wariantów i odcieni - także dlatego, iż poza tworzeniem ich od zera
możliwe jest włączanie rozwiązań konstrukcyjnych DAO do elementów struktury tradycyjnej
organizacji (Mougayar, 2016).

5. Koncepcje wykorzystania blockchain 3.0
Łańcuchy bloków pierwszej i drugiej generacji wraz z ich walutowo-finansowymi
zastosowaniami rozszerzają świat nowoczesnej ekonomii, jednak to rozwiązania z zakresu
blockchain 3.0 mają szansę całkowicie go zrewolucjonizować. Jedną z koncepcji są łańcuchy
osobiste (personal blockchains), przypisane do każdego obywatela, spełniające funkcje
administracyjne. Zapisywałyby się na nich wszystkie informacje urzędowe czy związane
z wykształceniem, historią pracy, ubezpieczeniem lub stanem posiadania. Zaś to, kiedy, komu
i jakie informacje o nas chcemy udostępnić decydowalibyśmy wyłącznie my z poziomu
aplikacji. Zapomnielibyśmy o gromadzeniu dokumentów lub konieczności starania się
o konkretny ich egzemplarz w danej sytuacji, ponieważ wszystkie one dostępne byłyby
w ogólnych zbiorach danych, a wszelkie informacje urzędowe przypisywane automatycznie do
naszego osobistego łańcucha bloków. Z jego pomocą głosowalibyśmy także w wyborach oraz
wypełnialibyśmy publiczne ankiety odnośnie propozycji poprawy standardu życia w swoich
miejscowościach i miastach. Wyniki, dostępne na ogólnym forum, mogłyby być dyskutowane
pomiędzy mieszkańcami. Mielibyśmy ponadto pewność, że głosowanie nie zostało w żaden
sposób zmanipulowane. Kod publiczny takiego łańcucha umieszczanoby przykładowo na
dowodach osobistych w celu łatwego skanowania, a kod prywatny musiałby być
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uwierzytelniany z poziomu aplikacji na innym urządzeniu połączonym wcześniej z naszym
personalnym blockchainem.
W podobny sposób działałyby publiczno-prywatne łańcuchy bloków zrzeszone wokół
określonego obszaru działalności, np. medycyny. Osobiste kartoteki medyczne na publicznoprywatnym blockchainie byłyby możliwe do natychmiastowego wglądu w każdym
upoważnionym przez nas szpitalu, klinice lub aptece. Dzięki temu dana jednostka miałaby
natychmiast pełne informacje o stanie zdrowia pacjenta, jego historii medycznej, grupie krwi,
danych dotyczących DNA, szpiku kostnego itp. Rozwiązanie sprzyja także wymianie
informacji dotyczących leczenia pacjentów z określonymi przypadłościami i wyodrębnianiu
najskuteczniejszych metod kuracji. Zdecydowały się je niedawno zastosować władze Estonii.
Przy wykorzystaniu technologii bezkluczowego uwierzytelniania danych firmy Guardtime
w połączeniu z rejestrem rozproszonym obywatele mogą za pomocą identyfikatorów
uzyskiwać dostęp do swoich danych medycznych oraz przekazywać uprawnienia do ich wglądu
określonym osobom lub jednostkom medycznym w czasie rzeczywistym. Łańcuch bloków
rejestruje wszystkich użytkowników, którzy mają wgląd w kartotekę, zapewniając jednocześnie
zgodność z obowiązującymi procedurami. Rozwiązanie to jest stale udoskonalane i cieszy się
pozytywnym odzewem wśród obywateli Estonii (Allison, 29.01.2022).
Można stwierdzić, iż dzięki zastosowaniu technologii łańcuchów bloków, to zwykli ludzie
staną się jedynymi właścicielami danych o sobie, a także instytucje, którym zdecydują się je
udostępnić – nie zaś giganci hightech jak to ma miejsce obecnie. W oparciu o informacje,
gromadzone przez różnego typu użytkowników na prywatnych i publicznych łańcuchach
bloków, zaczną powstawać platformy będące w praktyce giełdami danych (data marketplaces).
Określone jednostki handlowałyby ze sobą pakietami stokenizowanych danych i uzyskiwałyby
w ten sposób prawa do ich wykorzystania. Mogłyby tak powstać osobne rynki danych
marketingowych, patentowych (w tym znaków handlowych, praw autorskich czy licencji),
maszynowych, farmaceutycznych, satelitarnych, czy personalnych. Również dane jednostki
naukowe lub medyczne miałyby możliwość działania w ramach wspólnego łańcucha
i zamieszczania na nim opracowanych przez siebie danych, do których miałyby potem
swobodny (lub odpłatny) dostęp.
Zdecentralizowane technologie znalazłyby także zastosowanie w segmencie Internetu
Rzeczy (IoT). Za pomocą rozproszonej sieci można połączyć określone urządzenia
i zaprogramować tak, aby zgodnie współpracowały w oparciu o nakazy bazowe. Dana firma
mogłaby przykładowo zintegrować wyprodukowane przez siebie urządzenia tak by wzajemnie
wymieniały się informacjami i wpływały na swój stan. Mielibyśmy również możliwość
powiązania określonych urządzeń naszym personalnym łańcuchem i dostępu do nich
wszystkich z poziomu aplikacji. Złączylibyśmy tak nasze smartfony, laptopy, pojazdy,
urządzenia AGD, urządzenia wykorzystywane doraźnie (np. samochody lub hulajnogi
miejskie), ale i inteligentne mieszkania czy zdigitalizowane aktywa fizyczne lub niematerialne.
Możliwe, że w perspektywie kilkunastu lat zobaczymy budowę, na której wszystkie maszyny
budowlane działają autonomicznie i naliczają należności za ich wypożyczenie w czasie
rzeczywistym, a ich praca jest od czasu do czasu nadzorowana przez inżyniera z dostępem do
odpowiedniej aplikacji. Oparty na łańcuchu bloków Internet Rzeczy - jak i wszystkie inne
oparte na nim konstrukty – byłby dodatkowo odporny na ataki DoS. Hakerzy są w stanie
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atakować scentralizowany serwer lub centrum danych, jednak rozproszony charakter
blockchain praktycznie uniemożliwia takie działania. Ponadto jeśli do Internetu wkrótce
podłączone będą miliardy różnych urządzeń, prawie niemożliwe będzie zarządzanie
bezpieczeństwem i aktualizacjami wszystkich tych sprzętów z poziomu tradycyjnych
centralnych serwerów. Łańcuch bloków może stanowić rozwiązanie tego problemu, gdyż
umożliwia urządzeniom bezpośrednie komunikowanie się, a nawet kierowanie do siebie żądań
aktualizacji oprogramowania czy protokołu bezpieczeństwa. W sieci blockchain taka wymiana
informacji i poleceń może być rejestrowana w niemodyfikowalny z zewnątrz sposób, co
zapewnia integralność i przejrzystość systemu oraz łatwość prowadzenia audytów.
W tradycyjnych systemach P2P taka zależność byłaby niemożliwa (Bashir, 2018).
Interesującym zagadnieniem z punktu wykorzystania technologii blockchain zajmuje się
również zespół projektu Golem, pracujący nad problemem współdzielenia mocy obliczeniowej
(processing power sharing). Mają na celu stworzenie sieci zdolnej do przekierowania mocy z
jednych węzłów do drugich. Udostępniający otrzymywaliby gratyfikację w postaci
kryptowaluty platformy (GLM) bezpośrednio od użytkowników wymagających dużych
zasobów mocy obliczeniowej do przeprowadzenia swoich działań. Rozwiązanie miałoby
zastosowanie w przyśpieszaniu m.in. procesów uczenia maszynowego, opracowywania big
data lub renderowania wysokiej jakości plików graficznych.
Najwięcej nowych projektów powstaje jednak obecnie przy użyciu tokenów NFT (non fungible
tokens) mających zastosowanie m.in. w cyfrowych wymiarach (metaverse) i grach
blockchainowych (blockchain gaming). Są one unikalnymi kryptowalutami będącymi
odzwierciedleniem w łańcuchu bloków cyfrowego prawa do posiadania konkretnego aktywa
(fizycznego bądź niematerialnego), z czego każda z nich jest niepowtarzalna i reprezentuje inną
wartość.
Tokeny NFT można podzielić na 3 kategorie:
1. Tokeny PFP (profile pictures) – najbardziej podstawowe NFT będące grafikami
reprezentującymi przynależność do określonej społeczności. Nabywając je nabywamy
prawo do wstąpienia w szeregi danej grupy. Są używane, aby łatwo poszerzać bazę
kontaktów osób zainteresowanych wybraną tematyką, nawiązywać znajomości biznesowe
lub zyskać członkostwo w elitarnym klubie.
2. Tokeny odwzorowujące przedmioty z cyber świata – przykładowo elementy ekwipunku w
grze, akcesoria, stroje naszej postaci (outfits), działki terenu na mapach gier czy metaverse
itp. Takie przedmioty można również przenosić pomiędzy metaversami wyposażając w nie
swój avatar, tj. postać w cyfrowym wymiarze reprezentującą konkretnego użytkownika.
3. Tokeny odwzorowujące przedmioty z realnego świata – przykładowo kurtka
Dolce&Gabbana z limitowanej serii, unikalne buty Nike, dzieło sztuki, starożytna moneta
czy nawet patent lub przepis (wszystkie przedmioty mające aspekt kolekcjonerski
lub niepowtarzalności).
Wraz z nabyciem określonego aktywa ze świata realnego bądź cyfrowego otrzymujemy
certyfikat jego posiadania zakodowany w formie NFT. Możemy następnie dany token upłynnić
na giełdzie, przechowywać na swoim portfelu lub używać w metaverse, gdzie będziemy mogli
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„założyć” na naszą cyfrową postać unikalny element garderoby, trudny do zdobycia miecz
z gry czy też zawiesić obraz (bądź patent) w naszym cyfrowym mieszkaniu.
Takie cyber wymiary odwzorowują wizję programisty i służą interakcji z innymi
użytkownikami sieci. Mogą przyjąć postać dowolnie wykreowanej przestrzeni, np. dobrze
urządzonego lokalu, willi nad jeziorem czy małej wioski w realiach starożytności.
Każdy użytkownik samodzielnie wybiera jakie otoczenie najbardziej przypada mu do gustu
i zawierać w nich znajomości z osobami o podobnych zamiłowaniach. Rozbudowany metaverse
może być też dużym współczesnym miastem pełnym prowadzonych przez użytkowników
biznesów w stylu komputerowej gry ekonomicznej - SimCity. Metaversowi biznesmeni mają
możliwość wykupywania przestrzeni pod biuro czy lokal i prowadzenia swoich usług zarówno
w świecie fizycznym jak i cyfrowym. W lokalach tych urządzane są występy prawdziwych
wykonawców dających występy dla zgromadzonej w nich publiczności. Niszowi artyści i ci
znani prawie wszystkim występujący w metaversowych klubach lub wystawiający swoje prace
w galeriach są zjawiskiem, które powoli wchodzi do powszechności. Prace w cyber wymiarach
znajdują wokaliści, zespoły muzyczne, osoby grające na różnych instrumentach, stand-uperzy,
DJe, malarze, rzeźbiarze, graficy czy projektanci mody.
Podobnie rozkwita aktualnie rynek blockchain gaming. Gry tworzone w sieci
łańcuchów bloków są rozszerzone o wymiar rzeczywistej własności i dysponują otwartym
rynkiem przedmiotów używanych w grze oraz elementów jej infrastruktury (np. działek terenu
na mapie, na których można wykonywać określone działania związane z rozgrywką,
wyświetlać na nich swoje logo w celach reklamowych lub odsprzedać je innemu
użytkownikowi). Przedmioty te są przypisane w formie tokenów NFT do adresu portfela jakim
się do niej logujemy. Każdy przedmiot jest wymienialny na token danej gry, który z kolei
możemy upłynnić na giełdzie za walutę fiducjarną lub inną kryptowalutę.
Stwarza to możliwości handlu aktywami cyfrowymi na znacznie szerszą niż dotąd skalę i
wykreuje w niedalekiej przyszłości nowe formy aktywności zawodowej związanej z blockchain
gaming. Już dziś powstają Gildie w łańcuchach bloków, jak Yield Guild Games, Merit Circle
czy Avocado DAO, zrzeszające w swoich szeregach graczy zarabiających na
zdecentralizowanych grach. Za określony procent swoich przychodów z gier członkowie
nabywają token platformy, który potem spalają - działa to podwójnie motywująco na wycenę
kryptowaluty, ponieważ Gildia zwiększa kapitał jakim dysponuje w przeliczeniu na token oraz
zmniejsza się ogólna liczba kryptowalut w obiegu. Gracze Gildii poprzez głosowanie decydują
na jakie aktywa przeznaczą zgromadzoną kwotę. Zazwyczaj są to tokeny różnych projektów
nabywane w celach inwestycyjnych, lecz mogą to być również nieruchomości lub grunta w
świecie fizycznym, które następnie wynajmują. Osoby niebędące członkami Gildii mają
możliwość nabywania ich kryptowalut w celach spekulacyjnych bądź też zamrażania w sieci
na określony czas. W zamian za zabezpieczanie wartości tokena w taki sposób użytkownicy ci
są wynagradzani procentem od zysków uzyskiwanym przez graczy w określonym czasie.
Jego wysokość jest zależna od ilości zamrażanych tokenów oraz czasu ich zastawienia.
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6. Podsumowanie
Niewątpliwie technologia łańcuchów bloków daje nam niesamowite możliwości oraz
jest ważnym aspektem procesu decentralizacji, cyfryzacji i globalizacji. To jednak dopiero
początek jej rozkwitu i jest możliwe, że najistotniejsze obszary jej zastosowania odkryjemy
dopiero w przyszłości. W latach 90 XX w. zaledwie część firm z listy Fortune 500 miała swoją
własną stronę internetową. Potrzeba było całego dziesięciolecia, a w tym nabicia i pęknięcia
bańki internetowej (dot-com buble), aby większość firm z owej listy przeszła do sieci.
Dziś, będąc wciąż w przededniu rozwoju technologii blockchain, już możemy zaobserwować,
iż pytanie „czy każda osoba fizyczna i prawna chcąca uczestniczyć w globalnej sieci wymiany
wartości będzie miała swój własny prywatny lub publiczny łańcuch bloków?” powoli zmienia
swój charakter na „kiedy każda osoba fizyczna i prawna chcąca uczestniczyć w globalnej sieci
wymiany wartości będzie miała swój własny prywatny lub publiczny łańcuch bloków?”. To, co
jednak ogranicza ekspansję blockchain, to wciąż zbyt niski poziom świadomości
w społeczeństwie na temat możliwych zastosowań łańcuchów bloków, kojarzenie ich jedynie
z kryptowalutą Bitcoin i jej spekulacyjnym wymiarem oraz ograniczona liczba programistów
tworzących w infrastrukturze blockchain. Szczęśliwie dla entuzjastów nowych technologii,
łańcuchy bloków programuje się za pomocą języków i skryptów podobnych do szeroko
znanych Java, Javascript, C++, Python, Scala, Rust, Go czy Haskell, co z całą pewnością
ułatwia ich szeroką adopcję.
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