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Streszczenie

Sektor MSP nale#y od lat do najdynamiczniej rozwijaj$cego si% i informaty-

zuj$cego obszaru polskiej gospodarki. Zaawansowane rozwi$zania ICT (Infor-

mation and Communication Technology) stanowi$ warunek sine qua non no-

wocze&nie funkcjonuj$cych przedsi%biorstw tego sektora i wpisuj$ si% w proces 

transformacji cyfrowej. W artykule omówiono aktualny stan i kierunki zmian 

strukturalnych w zakresie informatyzacji nowoczesnych przedsi%biorstw sekto-

ra MSP z wykorzystaniem systemów SMAC. Dokonano tego na bazie wyników 

bada' w(asnych autora przeprowadzonych w okresie lat 2014-16, w wybranych 

120 przedsi%biorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego oraz od-

niesiono je do ogólnych tendencji rozwojowych w zakresie globalnej transforma-

cji cyfrowej.

* * *

Wprowadzenie

Wzorem wielu krajów Unii Europejskiej, równie# i w Polsce, najwi%kszy 

udzia( w wytwarzaniu PKB przypada na sektor ma(ych i &rednich przedsi%-
biorstw. Potencja( konkurencyjny MSP dzia(aj$cych w Polsce jest du#y (bardzo 

wysoka konkurencyjno&) cenowa, wysoka konkurencyjno&) pod wzgl%dem ja-

ko&ci produktów i us(ug, poprawiaj$ca si% konkurencyjno&) pod wzgl%dem in-

nowacyjno&ci), ale by móg( on by) w pe(ni wykorzystywany, musz$ one oprze) 
swoje funkcjonowanie na najnowocze&niejszych rozwi$zaniach ICT. Z uwagi na 

ich odmienno&) od du#ych organizacji i korporacji mi%dzynarodowych rodzi si% 
pytanie, na ile sektor MSP jest w stanie efektywnie wdra#a) zaawansowane 
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rozwi$zania teleinformatyczne w okresie transformacji cyfrowej? Które obszary 

funkcjonowania MSP s$ najcz%&ciej informatyzowane i jaki w nich jest udzia( 
systemów SMAC? Jak polski sektor MSP wypada na tle &wiatowych tendencji 

rozwojowych? 

Celem artyku(u jest ukazanie aktualnego stanu informatyzacji i tendencji 

rozwojowych w zakresie wspomagania sektora MSP z wykorzystaniem rozwi$-

za' SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), stanowi$cymi warunek sine qua 

non nowocze&nie funkcjonuj$cych przedsi%biorstw tego sektora i wpisuj$cymi si% 
w proces transformacji cyfrowej. Wed(ug bada' Cisco Global Cloud Index w roku 

2018 po(owa populacji ludno&ci &wiata b%dzie mia(a dost%p do Internetu, a po-

nad 53% tej populacji b%dzie korzysta(o z narz%dzi do przechowywania danych 

w „chmurze” (Cisco, 2014, s. 56). Implementacja ICT w dowolnej organizacji zale-

#y od wielu czynników – g(ównie organizacyjnych, ludzkich i technicznych, ale te# 
i od u&wiadomionych (mniej czy bardziej) potrzeb kadry zarz$dzaj$cej. W przeci-

wie'stwie do organizacji du#ych, w których wdra#anie zaawansowanych SMAC 

jest postrzegane pozytywnie, to – wydaje si% – w sektorze MSP mo#e by) odmien-

ne nastawienie w tym zakresie. Sprawi(o to, #e zdeÞ niowano cel bada', jakim jest 

gotowo&) polskich MSP do wdra#ania i wykorzystywania systemów z zakresu tzw. 

III platformy informatycznej. 

Dlatego w celu osi$gni%cia celu bada' okre&lono nast%puj$ce hipotezy ba-

dawcze: 

 !sk(adowe rozwi$za' SMAC s$ powszechnie wykorzystywane w MSP,

 !kierownictwo MSP przyk(ada coraz wi%ksz$ wag% do wdra#ania systemów 

SMAC.

Rozwa#ania b%d$ ilustrowane wynikami bada' ankietowych i obserwacji 

w(asnych autora, jakie przeprowadzono w okresie 2014-16 na dobranej próbie 

120 przedsi%biorstw MSP województw mazowieckiego i wielkopolskiego wraz 

z odniesieniem ich od ogólnych tendencji rozwojowych w omawianym zakresie. 

Struktura próby badawczej przedsi%biorstw przedstawia(a si% nast%puj$co: mikro 

– 9%, ma(e – 56%, &rednie – 35%, a reprezentowane bran#e, to handel hurtowy 

i detaliczny, produkcja procesowa i dyskretna, transport, sektor HoReCa (hotele, 

restauracje, bary, catering), przedsi%biorstwa u#yteczno&ci publicznej (elektrocie-

p(ownie, oczyszczalnie &cieków, wodoci$gi), Þ nanse, budownictwo, obrót nieru-

chomo&ciami, telekomunikacja, informatyka. Ze wzgl%du na redakcyjne ograni-

czenia obj%to&ci artyku(u przytoczono jedynie g(ówne wyniki przeprowadzonych 

bada', a ich pe(en kszta(t zostanie uj%ty w oddzielnym opracowaniu.
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1. Modele rozwoju e-biznesu w sektorze MSP

W literaturze przedmiotu prezentowane s$ dwa modele adaptacji 

e-biznesu w przedsi%biorstwach (Model biznesu, 2013, s. 259): 

 ! model liniowy („drabiny”),

 ! model warunkowy („transportera”). 

Model liniowy zak(ada stopniowe, etapowe wdra#anie rozwi$za' ICT przez 

przedsi%biorstwa. Sekwencja ta zgodna jest z generacjami e-biznesu, które mo#na 

uj$) w nast%puj$cych etapach (Adamczewski, 2016b, s. 12; Model biznesu, 2013, 

s. 262): 

 !dost%p do Internetu (e-mail i przegl$darka internetowa),

 !strona WWW przedsi%biorstwa, 

 !e-commerce (zakupy i sprzeda# przez Internet), 

 !e-biznes (e-commerce wraz z systemami informatycznymi optymalizuj$cy-

mi dzia(anie przedsi%biorstwa), 

 !tworzenie sieci z innymi przedsi%biorstwami (elektroniczne ekosystemy 

przedsi%biorstw). 

Model warunkowy wychodzi z za(o#enia, #e wdra#anie ICT w przedsi%bior-

stwach nie przebiega w sposób liniowy, lecz zale#y od dwóch najwa#niejszych 

czynników: 

 !prognozowanego rozwoju przedsi%biorstwa,

 !oczekiwanej u#yteczno&ci rozwi$za' ICT. 

Podstawowe za(o#enie drugiego modelu oznacza, #e adaptacja e-biznesu nie 

musi przebiega) liniowo. Okre&lone rozwi$zania, modele e-biznesu, mog$ by) 
adaptowane bez procedury sekwencyjnej po akceptacji kierownictwa organizacji. 

To ono decyduje o modyÞ kacji jej struktury, bior$c pod uwag% oczekiwane ko-

rzy&ci, gotowo&) i mo#liwo&ci zmian w przedsi%biorstwie oraz czynniki zew-

n%trzne, takie jak presje organizacyjne i/lub technologiczne ze strony klientów 

lub kontrahentów. 

2. Transformacja cyfrowa

Rewolucja teleinformatyczna redeÞ niuje dotychczasowe przebiegi procesów 

biznesowych. Organizacje gospodarcze staj$ wobec nowych wyzwa', jednak dla 

wi%kszo&ci z nich transformacja cyfrowa jest jednym z fundamentów utrzyma-

nia zajmowanych pozycji i dalszej ekspansji rynkowej. Transformacja cyfrowa 
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(Digital transformation) oznacza zmian% dotychczasowego podej&cia do klienta 

i kompleksowy proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby funkcjonowa-

nia przy wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych SMAC, w tym mediów 

spo(eczno&ciowych (Social media), systemów mobilnych (Mobility), pog(%bionej 

analityki (Big Data – Analtyics) i modelu przetwarzania w „chmurze” (Cloud 

computing). Pami%ta) jednak nale#y, #e rol$ technologii cyfrowych w tym procesie 

jest umo#liwienie koniecznych zmian i otwarcie organizacji na nowe mo#liwo-

&ci. Powinny by) one zatem narz%dziem, a nie celem transformacji. W centrum 

tego procesu musi znajdowa) si% klient i jego potrzeby, jako g(ówna si(a sprawcza 

funkcjonowania producentów i dostawców us(ug. Transformacja cyfrowa prze-

sta(a by) sposobem na zdobycie przewagi konkurencyjnej, a sta(a si% czynnikiem 

decyduj$cym o utrzymaniu si% na rynku (Adamczewski, 2017, s. 44).

Elementami transformacji cyfrowej s$ (Perera, 2015, s. 58):

 !technologie SMAC,

 !Internet rzeczy (IoT – Internet of Things),

 !wielokana(owe (multi-channel) modele dystrybucji produktów i us(ug,

 !automatyzacja (automation) oraz robotyzacja (robotisation).

Technologie te determinuj$ zmiany w trzech obszarach stosuj$cych je orga-

nizacji poprzez:

 !kszta(towanie relacji z klientami i kontrahentami w zakresie pe(niejszego 

zrozumienie ich potrzeb, wprowadzanie wielu kana(ów komunikacji oraz 

wzbogacanie form samoobs(ugi,

 !doskonalenie procesów operacyjnych w zakresie organizacji wewn%trznej 

i &rodowiska pracy wraz z mechanizmami monitorowania ich wydajno&ci,

 !modelowanie dzia(ania organizacji w zakresie wytwarzania produktów 

i us(ug dostarczanych na rynek.

3. Systemy SMAC

Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych ostatnich lat doprowa-

dzi( do upowszechnienia si% tzw. III platformy ICT, okre&lanej równie# mianem 

SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud), a tworz$cej swoisty ekosystem rozwi$-

za' informatycznych, pozwalaj$cy organizacjom rozwija) swoj$ dzia(alno&) przy 

mniejszych nak(adach Þ nansowych i maksymalnym zasi%gu oddzia(ywania. Stale 

rosn$ce ilo&ci danych, dostarczane przez urz$dzenia mobilne, platformy spo(ecz-

no&ciowe, przegl$darki internetowe i programy lojalno&ciowe, tworz$ nowy mo-
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del biznesu oparty na informacjach generowanych przez &rodowisko gospodarcze. 

Odpowiednie przetworzenie tych informacji jest warunkiem koniecznym do osi$-

gni%cia biznesowego sukcesu.

Nowoczesne przedsi%biorstwo sektora MSP w praktycznym wymiarze ozna-

cza wsparcie technologi$ ICT w trybie on-line (Adamczewski, 2016a, s. 202; Mo-

del biznesu, 2013, s. 44) poziomu:

 ! infrastruktury technicznej (sprz%towej),

 ! infrastruktury systemowo-komunikacyjnej,

 ! oprogramowania aplikacyjnego,

 ! integracji procesów biznesowych z kontrahentami zewn%trznymi.

Dynamiczny rozwój ICT doprowadzi( do wykszta(cenia si% nowego standardu 

technologicznego, jakim s$ systemy SMAC, umo#liwiaj$ce realizowanie nowych 

modeli biznesowych. Opieraj$ si% na czterech Þ larach (S(owik, 2016):

I. Social – sieci spo(eczno&ciowe prze(amuj$ bariery przep(ywu informacji 

mi%dzy lud*mi i staj$ si% platformami, dzi%ki którym szybka wymiana wiedzy jest 

coraz bardziej efektywna. Komunikacja w ramach platform spo(eczno&ciowych 

bardzo mocno wypiera komunikacj% telefoniczn$ czy mailow$. Zjawisko to ma 

miejsce równie# w obszarze biznesowym, gdzie szybka wymiana informacji jest 

niezwykle wa#na. Wykorzystanie sieci spo(eczno&ciowych pozwala na uzyskanie 

lepszej interakcji z klientami, dzi%ki czemu mo#liwe staje si% szybsze reagowanie 

na problemy i budowanie bazy wiedzy na podstawie preferencji i zachowa' u#yt-

kowników. 

II. Mobile – urz$dzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety, które sta(y si% 
ju# podstawowym wyposa#eniem nowoczesnego pracownika. Zwi%kszy(y równie# 
mo#liwo&) dotarcia Þ rm do klientów, którzy korzystaj$c z urz$dze'+mobilnych, 

przyzwyczaili si% do robienia zakupów i u#ywania ró#nego rodzaju serwisów 

i aplikacji w ka#dym czasie i w ka#dym miejscu. Wzrost popularno&ci zakupów 

mobilnych jednocze&nie wymóg( na przedsi%biorcach konieczno&) rozwijania swo-

ich kana(ów marketingu internetowego oraz udost%pniania klientom kana(ów 

mobilnych. 

III. Analytics – zrozumienie zachowa' i preferencji klientów jest jedn$ 

z najwi%kszych zalet korzystania z narz$dzi analitycznych. Z zebranych danych, 

analizowanych przez zaawansowane+algorytmy, przedsi%biorcy s$ w stanie wy-

wnioskowa), jak zadba) o lojalno&) klientów, ulepszy) kampanie marketingowe, 

usprawni) procesy rozwoju produktów i &wiadczy) us(ugi, które pasuj$ do prefe-

rencji i wymaga' klientów. Dzi%ki poznaniu upodoba' u#ytkowników przedsi%-
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biorcy s$ w stanie m.in. prezentowa) tre&ci zgodne z ich oczekiwaniami. Nadrz%d-

nym celem wykorzystania narz%dzi analitycznych w prowadzeniu biznesu jest 

zatem podejmowanie prawid(owych decyzji na podstawie aktualnych i zagrego-

wanych informacji.

IV. Cloud – technologia chmury obliczeniowej oferuje narz%dzia umo#liwia-

j$ce sprawne gromadzenie informacji i skuteczne zarz$dzanie przedsi%biorstwem. 

Korzystanie z narz%dzi dost%pnych w chmurze pozwala organizacjom na obni-

#enie kosztów ICT, prze(amanie barier geograÞ cznych i posiadanie dost%pu do 

danych w dowolnym czasie i miejscu. Chmura jest czynnikiem, który spaja pozo-

sta(e elementy sk(adaj$ce si% na SMAC.

Na przestrzeni lat nie brakuje licznych przyk(adów, które &wiadcz$ o rozmija-

niu si% oczekiwa' i faktycznych korzy&ci w zakresie wykorzystywania rozwi$za' 

ICT. Przyczyn$ takiego efektu mo#e by) brak odpowiedniego stopnia integracji 

pomi%dzy wdra#anymi systemami. Kluczem do odniesienia sukcesu przy zasto-

sowaniu technologii SMAC jest po($czenie czterech wspomnianych technologii, 

które komunikuj$c si% mi%dzy sob$, pozwalaj$ na uzyskanie efektu synergii. 

,adna z tych czterech technologii nie daje pe(nego efektu samodzielnie. Jedynie 

synergia wytworzona przez wszystkie elementy SMAC pracuj$ce wspólnie pozwa-

la na stworzenie przewagi konkurencyjnej. Organizacje inwestowa(y do tej pory 

w mobilno&), chmur%, analityk% biznesow$ oraz wykorzystanie w biznesie me-

diów spo(eczno&ciowych, tworz$c samodzielne, najcz%&ciej niewspó(pracuj$ce roz-

wi$zania. Po($czenie ich w ramach trzeciej platformy ICT umo#liwia tworzenie 

nowych us(ug generuj$cych przychody, pog(%biaj$cych relacj% z klientami, a tak#e 

poprawiaj$cych efektywno&) funkcjonowania organizacji (Raport „Bezpiecze -

stwo informacji”, 2014, s. 198).

Dzi%ki rozwojowi systemów SMAC uda(o si% przej&) od zamkni%tych syste-

mów komunikacji do platform spo(eczno&ciowych (Barry, 2013, s. 45). G(%boko 

i trwale zmieni(o to system pracy i komunikacj% biznesow$. Kana(y spo(eczno-

&ciowe umo#liwi(y szybkie tworzenie i udost%pnianie tre&ci, szersz$ dystrybu-

cj%+ informacji, a tak#e lepsz$ wspó(prac% i interakcj% z klientami. Technologie 

mobilne pozwoli(y na uzyskanie (atwego dost%pu do informacji poprzez nieustan-

ne po($czenie z Internetem. Analizy danych s$ wykorzystywane w celu optyma-

lizacji zarz$dzania relacjami z klientami oraz zwi%kszania efektywno&ci kana(ów 

sprzeda#y. Chmura jest natomiast w wielu przedsi%biorstwach podstaw$ syste-

mów ICT, zwi%kszaj$c$ ich elastyczno&), skalowalno&) i wp(ywaj$c$ na redukcj% 
kosztów przetwarzania danych. Organizacje, chc$ce utrzyma) swoj$ pozycj% na 

konkurencyjnym rynku,+musz$ by) gotowe na dostarczenie klientom us(ug w pe(-
ni dostosowanych do ich potrzeb. Dzi%ki rozwojowi SMAC technologie informa-
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tyczne nie s$ ju# tylko wsparciem w rozwijaniu biznesu, ale punktem zwrotnym, 

który daje przewag% organizacjom i pozwalaj$ im wyró#ni) si% na tle konkurencji. 

SMAC dostarcza odpowiednie informacje w odpowiednim czasie, co umo#liwia 

podejmowanie w(a&ciwych+decyzji i efektywn$ wspó(prac% zarówno wewn$trz, jak 

i na zewn$trz organizacji, czyli w ca(ych (a'cuchach kooperacji.

Swoisty ekosystem informatyczny e-przedsiebiorstwa opiera si% zazwyczaj 

na zaawansowanych rozwi$zaniach klasy ERP (Enterprise Resource Planning). 

Tradycyjnie rozumiane systemy ERP, jako rozwi$zania integruj$ce infrastruktu-

r% informacyjn$ organizacji, ju# nie wystarczaj$. Ich podstawowa funkcjonalno&) 
zosta(a wzbogacona o systemy zarz$dzania kontaktami z klientami (CRM – Cu-

stomer Relationship Management), systemy zarz$dzania kontaktami z dostawca-

mi (SRM – Supplier Relationship Management), systemy zarz$dzania (a'cuchem 

dostaw (SCM – Supply Chain Management) i systemami zarz$dzania cyklem #y-

cia produktu (PLM – Produkt Lifecycle Management). Systemy SMAC poprzez 

swoje w(a&ciwo&ci pozwalaj$ na podniesienie efektywno&ci obs(ugi informacyjnej 

procesów biznesowych, a w rezultacie ko'cowym – na wy#sz$ konkurencyjno&) 
rynkow$. Mo#na nawet zaryzykowa) stwierdzenie, #e rozwi$zania te przesta(y 

ju# by) dla organizacji sposobem na zdobycie przewagi konkurencyjnej, a sta(y si% 
aktualnie wr%cz czynnikiem decyduj$cym o utrzymaniu si% na rynku globalnym 

(Adamczewski, 2016b, s. 47). 

4. Stan infrastruktury ICT polskiego sektora MSP

Post%puj$ca transformacja cyfrowa oznacza dla przedsi%biorstw jako&ciowy 

rozwój i przejawia si% w dokonywaniu zasadniczych zmian procesów organizacyj-

nych, produktów, us(ug, modeli i ekosystemów biznesowych przy u#yciu innowa-

cyjnych technologii cyfrowych i zwi$zanych z nimi kompetencjami. Wed(ug bada' 

autora przeprowadzonych w latach 2014-2016 na wybranej próbie 120 przedsi%-
biorstw sektora MSP w województwach mazowieckim i wielkopolskim, stopie' 

upowszechnienia si% informatycznego wspomagania procesów zarz$dzania w po-

szczególnych obszarach MSP mo#na uj$) nast%puj$co (procent badanych przedsi%-
biorstw):

 !obszar Þ nansowo-ksi%gowy – 82%,

 !zasoby ludzkie – 71%,

 !gospodarka magazynowa – 58%

 !zarz$dzanie produkcj$ – 19%,
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 !zarz$dzanie relacjami z klientami – 49%,

 !wspomaganie prac biurowych – 93% (tym 98% obs(ugi poczty elektronicz-

nej),

 !obs(uga procesów zakupowych lub sprzeda#owych – 54%,

 !dla 25% badanych najwa#niejszym trendem w informatyzacji jest dyna-

miczny rozwój systemów informatycznych wspieraj$cych ich rozwój,

 !23% badanych przedsi%biorstw najwi%ksze znaczenie przypisuje rozwojowi 

internetowych narz%dzi handlowych (np. sklepom internetowym, czy za-

mawianiu us(ug przez internet).

Badane przedsi%biorstwa powszechnie u#ywaj$ laptopów i komputerów sta-

cjonarnych (98% wskaza'). -rednio posiadaj$ oko(o 13 komputerów. Zdecydowa-

na wi%kszo&) korzysta równie# z telefonów stacjonarnych i smartfonów. Tablety 

u#ywane s$ natomiast w co trzecim przedsi%biorstwie (36%). W tym przypadku 

&rednio na Þ rm% przypadaj$ 4 tablety. Dope(nieniem powy#szych statystyk jest 

wska*nik 45% w zakresie wykorzystywaniu w swoim dzia(ania komunikatorów 

internetowych oraz wspomagania si% „zewn%trznymi” si(ami ICT (freelancer) na 

poziomie 55%. Najcz%&ciej nie stosuj$ wielowarstwowych zabezpiecze' przetwa-

rzania danych – wybieraj$ tylko podstawowe programy antywirusowe (88% wska-

za'). Co drugie przedsi%biorstwo (53%) zabezpiecza swoje dane poprzez ujedno-

licon$ polityk% ustalanych hase( u#ytkowników. Z kolei nieca(a po(owa badanych 

(46%) szyfruje poczt% e-mail. Jedynie co trzecia Þ rma korzysta z backupu danych 

(35%), w tej liczbie a# 88% ma ten proces zautomatyzowany. Co ciekawe, backup 

jako &rodek zabezpieczaj$cy Þ rmowe dane, cz%&ciej stosuj$ podmioty, które nie 

uwa#aj$ bezpiecze'stwa ICT za obszar kluczowy dla swojej dzia(alno&ci.

W&ród g(ównych barier wdro#eniowych rozwi$zania SMAC na gruncie MSP 

wymieniano: ograniczenia Þ nansowe (77%), braki kadrowe (59%), niedostateczna 

wiedza z zakresu mo#liwo&ci ICT (52%).

W zakresie wykorzystywania rozwi$za' SMAC statystyki krajowe oddaj$ 

ogólne tendencje &wiatowe w tym zakresie, tj. (Report IDC, 2016, s. 39):

 !chmura – wykorzystywana jest w 18% przedsi%biorstw (plan jej uruchomie-

nia ma 38 % badanej populacji),

 !mobilno&) – wykorzystywana jest w 29% przedsi%biorstw (plan jej urucho-

mienia ma 15 % badanej populacji),

 !analityka – wykorzystywana jest w 9% przedsi%biorstw (plan jej urucho-

mienia ma 16 % badanej populacji),

 !media spo(eczno&ciowe deklaruje ju# 45% polskich przedsi%biorstw, a naj-

bli#sze plany ich wykorzystania prognozowane s$ na poziomie 55%.
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Dope(nieniem trendów rozwojowych polskiego sektora MSP w transformacji 

cyfrowej s$ deklarowane inicjatywy innowacyjne w zakresie doskonalenia metod 

zarz$dzania organizacjami – por. (Report IDC, 2016, p. 77):

 !cyfryzacja biura – 70%,

 !modernizacja infrastruktury teleinformatycznej – 64%,

 !konsolidacja w zakresie informacji i zaawansowanej analityki – 49%,

 !nowe aplikacje mobilne dla personelu – 49%,

 !praca grupowa – 49%,

 !mobilne aplikacje samoobs(ugowe dla klientów – 30%.

Wed(ug prognoz IDC w najbli#szych dwóch latach, 80% Þ rm globalnych zaini-

cjuje projekty transformacji cyfrowej w zakresie zarz$dzania wiedz$, opieraj$c to 

na systemach SMAC, z czego a# 50% nak(adów b%dzie zwi$zanych z rozwi$zania-

mi III platformy ICT (Report Czas, 2016, s. 37). 

Polskie nowoczesne przedsi%biorstwa sektora MSP coraz &mielej si%gaj$ po 

zaawansowane rozwi$zania z zakresu systemów SMAC. Rosn$ce wymagania 

przedsi%biorstw w zakresie informatycznego wspomagania zarz$dzania wiedz$ 

wynikaj$ generalnie z ich funkcjonowania w czasie rzeczywistym (RTE – Real 

Time Enterprise). Z tego tez wzgl%du systemy SMAC pozwalaj$ podnie&) efektyw-

no&) gospodarowania na wy#szy poziom poprzez:

 !skuteczniejsze docieranie do klientów – wykorzystuj$c rozwi$zania mobil-

ne,

 !lepsze zrozumienie potrzeb klientów – wykorzystuj$c wysoko przetworzo-

ne systemy analityczne,

 !skuteczniejsze komunikowanie z klientami – wykorzystuj$c media spo(ecz-

no&ciowe,

 !obni#aj$c koszty przetwarzania danych – wykorzystuj$c rozwi$zania chmu-

rowe.

5. Tendencje rozwojowe ICT polskiego sektora MSP

Rosn$ce wymagania pod adresem systemów nowoczesnej infrastruktury te-

leinformatycznej MSP wynikaj$ generalnie z funkcjonowania przedsi%biorstwa 

czasu rzeczywistego (RTE – Real Time Enterprise), co najpe(niej realizowane jest 

na gruncie rozwi$za' e-biznesu. G(ówne tendencje rozwojowe, jakie ju# wyra*nie 

rysuj$ si% na gruncie tej klasy rozwi$za', mo#na uj$) nast%puj$co (Adamczewski, 

2016 b, s. 16; Kisielnicki, 2013, s. 320):
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 !coraz szerszy zakres us(ug biznesowych obj%tych informatycznym wspoma-

ganiem,

 !upowszechnianie si% technologii SMAC (w tym portali korporacyjnych, 

us(ug sieciowych i przegl$darek WWW jako podstawowego interfejsu do 

systemów ERP),

 !pog(%biaj$ca si% integracja funkcjonalna i technologiczna rozwi$za' ICT,

 !pe(na otwarto&) na inne rozwi$zania segmentowe poprzez integracj% z sys-

temami CAD/CAM, automatyki przemys(owej, GIS, GPS, IoT itp.

Poniewa# sie) Internet zmusza przedsi%biorstwa do budowania pog(%bionych 

relacji z klientami, dostawcami i partnerami, systemy SMAC staj$ si% atrakcyjn$ 

strategi$ zarówno z punktu widzenia samego biznesu, jak i wyboru stosowane-

go oprogramowania aplikacyjnego. Oznacza to konieczno&) stopniowej migracji 

eksploatowanych systemów przetwarzania danych w kierunku zintegrowanego 

&rodowiska rozwi$za' SMAC, a tym samym – wzrostu zdolno&ci adaptacyjnych 

przedsi%biorstw je eksploatuj$cych. 

Obserwacja ostatnich lat w zakresie rozwoju polskiego e-biznesu w sektorze 

MSP pozwala wyprowadzi) nast%puj$ce uogólnienia (Adamczewski, 2016b, s. 14; 

Kisielnicki, 2013, s. 266; Modele biznesu, 2013, s. 67; Raport Czas, 2016, s. 127):

 !jako&) infrastruktury ICT oraz rozwi$za' aplikacyjnych znacz$co si% po-

prawi(a na przestrzeni ostatnich lat,

 !w bardziej zaawansowanych rozwi$zaniach przedsi%biorstwa stosuj$ sys-

temy ewoluuj$ce od obs(ugi transakcji do &wiadczenia us(ug, co w efekcie 

pozwala na stworzenie bardziej zrównowa#onych relacji z klientami,

 !niezale#nie od trendu koncentruj$cego si% na obs(udze klientów, wa#nym 

aspektem stosowania ICT jest zwi%kszanie wydajno&ci procesów wewn%trz-

nych, a to poprawia procesy planowania i podejmowania decyzji,

 !konsekwencja stosowania bardziej zaawansowanych rozwi$za' e-biznesu 

jest wykorzystywanie outsourcingu okre&lonych procesów biznesowych, 

np. zaopatrzenia czy sprzeda#y,
 !wyra*nie ro&nie zainteresowanie rozwi$zaniami SMAC w zakresie zarz$-

dzania wiedz$.

Przytoczone wyniki bada' potwierdzaj$, #e sk(adowe rozwi$za' SMAC s$ co-

raz powszechniej wykorzystywane w polskich przedsi%biorstwach sektora MSP, 

a ich kierownictwo przyk(ada rosn$c$ wag% do wdra#ania technologii III plat-

formy ICT. Odczuwaln$ barier$ rozwojow$ w tym zakresie pozostaj$ skromne 

&rodki Þ nansowe na inwestycje, braki kadrowe i zbytnia ostro#no&) &wiadomo-

&ciowa zw(aszcza w odniesieniu do rozwi$za' „chmurowych” i mobilnych.
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Podsumowanie

Przemiany gospodarcze i ewolucja relacji biznesowych na gruncie dynamicz-

nego rozwoju ICT powoduj$ w polskim sektorze MSP dewaluacj% tradycyjnych 

*róde( przewagi konkurencyjnej takich, jak kapita(, infrastruktura, dost%p do 

rynków zbytu czy jako&) oferowanych produktów i us(ug. W realiach transfor-

macji cyfrowej przedsi%biorstwa, chc$c skutecznie konkurowa) na rynku, musz$ 

nada) decyduj$ce znaczenie elastyczno&ci organizacji i jej zdolno&ci do wdra#a-

nia innowacyjnych modeli biznesowych oraz reorganizacji procesów. Przyk(ady 

wielu polskich przedsi%biorstw MSP wskazuj$, #e wizja nowocze&nie zarz$dzane-

go biznesu wesz(a w dynamiczn$ faz% realizacji, a do rangi paradygmatu urasta 

efektywne wykorzystywanie zaawansowanych rozwi$za' ICT. Poza wszelk$ w$t-

pliwo&ci$ pozostaj$ kwestie wydobywania rezerw, tkwi$cych jeszcze w sektorze 

MSP, poprzez wspomaganie jego funkcjonowania zaawansowanymi systemami 

teleinformatycznymi, w których poczesne miejsce zajmuj$ rozwi$zania z wyko-

rzystaniem systemów SMAC. 

W przeprowadzonych rozwa#aniach na bazie wyników bada' uda(o si% pozy-

tywnie zweryÞ kowa) postawione hipotezy badawcze. Oznacza to, #e polski sektor 

MSP coraz &mielej si%ga po nowoczesne instrumentarium ICT, którego celem jest 

podniesienie efektywno&ci procesów zarz$dzania, a w rezultacie – uzyskiwanie 

wy#szego poziomu konkurencyjno&ci na rynku globalnym w okresie transfor-

macji cyfrowej.
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