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Wstęp

Od początków istnienia internetu w latach 90. XX w. zauważyć moż-
na było na świecie wzrostowy trend w łatwości komunikowania się 
między osobami i  przedsiębiorstwami. Spadające stawki opłat za 
telefoniczne rozmowy międzymiastowe i  międzynarodowe, wpro-
wadzanie nowych usług, jak wideokonferencje, wideo na życzenie, 

Wspólnoty praktyki (communities of practi-
ce) są szczególnym przypadkiem społecz-
ności, których jednostki łączy wspólna 
praca zawodowa, wspólne cele i misja. Lite-
ratura zna przypadki wspólnot praktyki 
informatyków uczestniczących w e-bizne-
sie, lekarzy udzielających usługi pacjen-
tom na odległość, samoistnie tworzących 
się wspólnot użytkowników jakiejś tech-
nologii, marki sprzętu lub oprogramowa-
nia. Brakuje badań dotyczących zachowań 
wspólnot zawodowych dyscyplin technicz-
nych, szczególnie tych angażujących się 
w  handel i  użytkujących usługi udostęp-
niane w  sieci internet. Niniejszy artykuł 

jest próbą określenia form uczestnictwa 
przedstawicieli dyscyplin technicznych 
w e-biznesie zarówno w zamkniętych i zin-
tegrowanych sieciach korporacyjnych, jak 
i otwartych i rozległych połączonych z sie-
cią Internet. Na tym tle pojawiają się pyta-
nia o etyczne uczestnictwo przedstawicieli 
tych wspólnot w specyfi cznych zadaniach 
wymagających korzystania z handlu elek-
tronicznego i komunikacji elektronicznej. 

S ł o w a  k l u c z o w e :  w s p ó l n o t y 
p r a k t y k i ,  e t y k a  i n ż y n i e r s k a , 
e - b i z n e s ,  e - c o m m e r c e ,  e t y k a 
z a w o d o w a ,  s i e c i  s p o ł e c z n e
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języków Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Extensible Markup 
Language (XML) czy protokołów komunikacji, jak Wireless Access 
Protocol (WAP), umożliwiło gwałtowny rozwój różnych aplikacji 
komunikacyjnych, platform sprzętowych i popularność relacji biz-
nesowych tworzonych za pośrednictwem internetu. Można wyróż-
nić cztery typy komunikacji elektronicznej zależnie od kategorii 
stron uczestniczących w transakcjach e-biznesu:

• kanały business-to-business (B2B), gdzie organizacje budują rela-
cje i  prowadzą wymianę z  dostawcami i  partnerami poprzez 
automatyzację wewnętrznych procesów biznesowych;

• kanały business-to-customers (B2C), gdzie relacje i  wymiana są 
utrzymywane przez fi rmy z klientami (amazon.com, skycasino.
com);

• kanały consumer-to-consumer (C2C), gdzie relacje i transakcje są 
realizowane pomiędzy poszczególnymi osobami, zwykle za 
pośrednictwem elektronicznych platform transakcyjnych, 
zawierające aukcje ebay.pl, allegro.pl, blogi informacyjne jak 
gratka.pl, nieruchomości-online.pl.

Można również wyróżnić działalność peer-to-peer (P2P) poszcze-
gólnych osób, które nie mają charakteru transakcji czy biznesu, jed-
nak wymiana dominuje w  ich elektronicznej komunikacji: plików, 
fotografi i (fl ickr.com), muzyki (mp3lee.com, mp3juices.cc), czy fi l-
mów w repozytoriach (youtube.com, foo.gallery, joemonster.com).

Istnieją również inne formy komunikacji elektronicznej, zwane 
często e-government, które związane są lub wspierają działalność 
biznesową: Administration-to-Administration (A2A), Administra-
tion-to-Business (A2B), czy Administration-to-Consumer (A2C). 
Niektóre formy działalności zwane Consumer-to-Business (C2B) 
koncentrują się na dostarczaniu biznesowi informacji zwrotnej 
o efektach wywołanych i reakcjach klientów, jak poziom satysfakcji, 
opinie i  postawy lub plany nabywcze. Choć rozważania wspólnot 
praktyki w  takich kontekstach jest również sensowne, nie będzie 
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jednak tutaj przeprowadzone. Również nie będą analizowane częste 
przypadki zaangażowania się członków wspólnoty w praktyki, któ-
re nie wykorzystują narzędzi e-biznesu ani uczestnictwa w nim.

W dalszej części artykułu będziemy traktować e-biznes jako jed-
ną z  wymienionych form działalności elektronicznej, która wyko-
rzystuje rozległe sieci komunikacyjne (Wide Area Networks, WAN), 
szczególnie zaś internet. Celem tego artykułu jest określenie typów 
uczestnictwa członków wspólnot technicznych w  e-biznesie oraz 
ich normy etyczne dotyczące tego uczestnictwa. Artykuł podzielony 
jest na części: pierwsza defi niuje wspólnotę praktyki i  określa jej 
cechy, druga typy e-biznesu oraz wspólnoty zaangażowane w nim, 
ostatnią zaś część stanowią wnioski.

Wspólnota praktyki i  jej cechy

Wspólnota praktyki rozważana jest tutaj w zawężonym sensie uży-
tym przez Lave i  Wengera [1991], którzy defi niują ją jako „zbiór 
relacji pomiędzy osobami, ich aktywność oraz właściwe otoczenie, 
gdzie relacje istnieją w ciągu pewnego czasu […] oraz która wchodzi 
w  interakcje z  przyległymi wspólnotami praktyki” [Kerno 2008: 
70]. Wspólnota praktyki jest jednostką charakteryzującą się groma-
dzeniem wiedzy lub umiejętności (lub obydwu) przez jej członków 
w  procesie nazwanym uprawnionym peryferyjnym uczestnictwem1. 
Wspólnota posiada swój rdzeń zajmowany przez jednostki, które 
już zgromadziły wiedzę i umiejętności, zwane mistrzami, oraz jed-
nostki, które stopniowo gromadzą je, zwane uczniami. Uczniowie 
przesuwają się z  peryferiów w  kierunku rdzenia oraz wchodzą 
w interakcje z innymi przyległymi wspólnotami praktyki w procesie 
uczestniczenia w zadaniach, uczenia się i ogólnym życiu wspólnoty. 
Poprzez to wspólnota praktyki posiada zdolność odtwarzania siebie 
samej, swoich starzejących się mistrzów, odnawiania wiedzy i umie-
jętności oraz formowania nowych tożsamości.

1  legitimate peripheral participation (LPP), Lave, Wenger 1991: 34–37.
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Tabela 1. Rozróżnienie wspólnot praktyki i innych struktur

Struktura Cel grupy Członkowie Granica 
struktury

Jak 
utrzymywana 
jest spójność

Długość 
trwania

Wspólnota 
praktyki

Tworzyć, 
rozszerzać 
i wymieniać 
wiedzę 
w celu roz-
wijania indy-
widualnych 
zdolności

Samose-
lekcja na 
podstawie 
zaintereso-
wań, pasji, 
lub do-
świadczenia 
w temacie

Rozmyta Przez 
zaangażowa-
nie, pasje, 
identyfi kację 
poznawczą 
z grupą, jej 
celami, wie-
dzą i zaintere-
sowaniami

Biorą począ-
tek, ewoluują 
i kończą 
organicznie 
(trwają, gdy 
temat jest 
istotny, ważny 
i istnieje 
pragnienie 
wspólnoto-
wego uczenia 
się)

Zespoły 
projektowe

Realizować 
założone 
wcześniej 
zadania lub 
cele

Osoby bez-
pośrednio 
odpowie-
dzialne za 
realizację 
zadania

Jasno 
określona

Przez grupo-
we potwier-
dzanie celów 
projektu, 
“kamieni 
milowych” 
i postępu

Uzależniona 
(koniec istnie-
je zwykle, gdy 
projekt zosta-
je uznany za 
zakończony)

Wspólnota 
zaintereso-
wań

Informacyjny Samose-
lekcja na 
podstawie 
indywidual-
nych zainte-
resowań

Rozmyta Przez dostęp 
do informacji, 
poczucie 
wzajemnego 
rozumienia 
się

Biorą począ-
tek, ewoluują 
i kończą orga-
nicznie

Nieformal-
ne sieci

Być w „pętli 
informa-
cyjnej”, 
poznawać 
właściwe 
osoby w ży-
ciu, zbierać 
i dzielić się 
wspólnymi 
informacjami

Przyjaciele 
i znajomi 
w inte-
resach, 
przyjaciele 
przyjaciół, 
którzy mają 
wartościowe 
informacje

Nieokre-
ślona

Przez wzajem-
ne potrzeby, 
relacje, 
szacunek 
dla innych, 
postrzegana 
wartość przy-
należności 
i uczestnicze-
nia

Niejedno-
znaczna 
(istnieją, gdy 
istnieje kon-
takt między 
uczestnikami 
lub gdy pozo-
staje pamięć 
o nich)

Źródło: Kerno [2009], skrócona tabela 3, s. 72.
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Lave i  Wenger [1991] przekształcili teorię praktyki2 dzięki 
decentralizacji wielu jej pojęć, które zawierała, w  sieciową teorię 
uczenia się. Takie uczenie się staje się drogą do świata społecznego, 
w którym działają praktycy bezpośrednio zaangażowani w bliższy 
kontekst społeczny oraz szerszą społeczność. Uprawnione peryfe-
ryjne uczestnictwo odgrywa tutaj główną rolę w ich systemie poję-
ciowym: jest to „interaktywny proces, w którym uczeń angażuje się 
jednocześnie wykonując kilka ról – uczący się praktykant o podle-
głym statusie, samodzielny podmiot odpowiedzialny za mniejsze 
części zadań, aspirujący ekspert, itd. – każda z  nich sugeruje 
odmienny rodzaj odpowiedzialności, odmienny zbiór relacji i  ról, 
oraz odmienny interakcyjny rodzaj zaangażowania” [Lave, Wenger 
1991: 23]. Może ono być uznane za kategorię działania oraz cechę 
praktyki, która składa się z  różnych rodzajów działań, ze szkole-
niem i praktykami łącznie, począwszy od instytucjonalnie określo-
nych form szkolenia do uczenia się immanentnego z  codziennej 
działalności.

Uczenie się jest nierozłącznie połączone z uczestnictwem, zaan-
gażowaniem, poświęceniem i identyfi kowaniem się z celami wspól-
noty. Cele we wspólnocie praktyki różnią się od tych we wspólnocie 
zainteresowań. Gdy uczestnictwo w tej drugiej opiera się na motywa-
cji, aby uzyskać informację, siłą napędową w pierwszej jest rozwija-
nie własnych zdolności (patrz tabela 1). W  obydwu przypadkach 
przepływ informacji jest obserwowalną miarą uczestniczącej prakty-
ki, jednak służy innym celom w każdej z tych dwóch: we wspólnocie 
zainteresowań jest celem samym w sobie, podczas gdy we wspólno-
cie praktyki pomaga i towarzyszy rozwojowi osobistych zdolności.

Autorzy twierdzą, że uczenie się i przepływ informacji biorą się 
z uprawnionego peryferyjnego uczestnictwa i motywuje je rosnąca 
wartość partycypacji, intencja pozostania w  pełni fachowym 
mistrzem i dojrzałym ekspertem. Wiedza i praktyka są kluczowy-
mi elementami w  procesie transformowania przybyszów 

2  Zob. Bourdieu 1995; Giddens 1984.
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w mistrzów, wzrostu doświadczenia, fachowości i przekształcania 
tożsamości. Obydwa składniki uzależnione są od relacji pomiędzy 
praktykującymi jednostkami, od faktów społecznych tej praktyki 
i polityki ekonomicznej w danej wspólnocie praktyki. Proces gro-
madzenia wiedzy i doskonałych praktyk zmieniają pozycję społecz-
ną członków wspólnoty praktyki z upływem czasu: dokonująca się 
wskutek tego zmiana kompetencji przesuwa przybyszów na inne 
pozycje. Społeczna teoria pozycji wskazuje zmieniające się pozycje, 
jakie uczniowie zajmują w  strukturze społecznej we wspólnocie 
praktyki. Uczenie się i  uprawnione peryferyjne uczestnictwo są 
procesami zależnymi od dostępności różnych zasobów: wiedzy, 
praktyki, uczestnictwa, przejrzystości, władzy i  ciągłości, jakie 
wspólnota oferuje swoim uczestnikom.

Wenger stworzył jeszcze bardziej zaawansowane sformułowanie 
wspólnoty praktyki, w  którym opisuje m.in. proces uczenia się. 
Wspólnoty praktyki są wszędzie, jak zauważa, każdy człowiek nale-
ży co najmniej do kilku jednocześnie, w  domu, w  pracy i  podczas 
spędzania wolnego czasu [Wenger 1998: 6]. Poprzez zaangażowa-
nie w  społeczne uczestnictwo członkowie uczą się i  uświadamiają 
sobie, kim są, a  przez to zyskują swoją własną tożsamość. Proces 
ten odbywa się niejako w czterech wymiarach: poprzez uzyskiwanie 
w  określony sposób znaczenia (meaning) o  otaczającym świecie, 
poprzez praktykę (practice) angażującą w  określony sposób we 
wspólne historyczne i  społeczne zasoby, koncepcje i perspektywy, 
poprzez wspólnotę (community), jako sposób wyrażania, które 
z działań są warte podejmowania, a które kompetencje wartościo-
we, i  wreszcie budując tożsamość (identity), która określa sposób, 
w jaki proces uczenia się zmienia to, kim jesteśmy, i tworzy osobistą 
historię stawania się w  kontekście wspólnoty3. Uczestnictwo ma 
w tej koncepcji szerokie implikacje. Jednostkom umożliwia zaanga-
żowanie się we wzbogacanie dorobku wspólnoty, wspólnotom zaś 

3 „Participating in a playground clique or in a work team, […] is both a kind of action and 
a form of belonging”, Wenger 1998: 4–5.
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umożliwia doskonalenie własnych praktyk i  tworzenie nowych 
pokoleń członków – mistrzów i uczniów, organizacjom zaś umożli-
wia utrzymywanie połączeń między wspólnotami praktyki, dzięki 
którym istnieją one jako organizacje [s. 8].

Autor rozumie uczenie się bardzo szeroko, jako proces niebędący 
oddzielną aktywnością, który raczej „dzieje się” wraz z  przeżywa-
niem uczestnictwa we wspólnocie, który w  pewnych przypadkach 
jest zintensyfi kowany, „gdy czyjaś uwaga dostarcza brakującego 
nam ogniwa myślowego, albo gdy nagle kogoś rozpoznajemy […]. 
Lecz w  niektórych sytuacjach […] zdarzenia uczenia się, które 
możemy wskazać, wyglądają na erupcje wulkaniczne, których ogni-
ste eksplozje ujawniają się dla jednostki w  jednym dramatycznym 
momencie […]. Uczenie się jest czymś, co przyjmujemy – czy to 
widzimy, czy nie, czy podoba nam się ten sposób, czy nie, czy ucze-
nie się ma powtórzyć coś z  przeszłości to, kim jesteśmy, czy to 
odrzucić. Nawet nie nauczenie się czegoś, co powinniśmy, oznacza 
zwykle nauczenie się czegoś innego w miejsce tego” [s. 8].

Praktykę Wenger rozumie również szeroko: a) jako znaczenie 
(meaning), które można negocjować, współuczestniczyć w  nim 
i reifi kować je; b) jako wspólnotę (community) osiągającą spójność 
dzięki praktyce, wzajemnemu zaangażowaniu, wspólnym przed-
sięwzięciom oraz metodom działania; c) jako uczenie się (learning) 
dzięki któremu wspólnota osiąga ciągłość istnienia i  działania, 
a jej członkowie mogą nabywać wiedzę i umiejętności; d) jako gra-
nice (boundary), które tworzy praktyka, ustanawiając więzi 
wewnątrz obszaru praktyki oraz tzw. pomosty (bridges) pomiędzy 
praktyką a  jej peryferiami i  innymi obszarami praktyk; e) jako 
lokalizację (locality) posiadającą różnorodne ograniczenia tworząc 
jednorodną wspólnotę praktyki lub konstelację (constellation) 
praktyk.

Jako wskaźniki istnienia wspólnoty praktyki autor wymienia 
następujące:

1. „trwałe wzajemne relacje,
2. wspólne sposoby postępowania w danych sytuacjach,
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3. szybki przepływ informacji i rozpowszechnianie się innowacji,
4. brak obyczajów wstępnych, dzięki czemu konwersacje i  inte-

rakcje odbywają się jako kontynuacja trwających procesów 
wspólnotowych,

5. bardzo szybkie sposoby formułowania problemów do przedys-
kutowania,

6. znaczne nakładanie się opisów uczestników, którzy do niej 
przynależą,

7. wspólna wiedza tego, co każdy potrafi  i  co może wnieść do 
całości przedsięwzięcia,

8. wzajemnie defi niujące się tożsamości,
9. zdolność oceniania właściwości działań i produktów,
10. specyfi czne narzędzia pracy, przedstawicielstwo i inne przed-

mioty,
11. lokalne obrzędy, wspólne historie, dowcipy, to z czego wszyscy 

się śmieją,
12. wspólny żargon i  skróty komunikacji językowej oraz łatwość 

w tworzeniu nowych,
13. określony styl rozpoznawany jako okazywanie członkostwa,
14. wspólne wyrażanie określonych poglądów o świecie” [s. 125].

Konstelację praktyk występujących we wspólnocie praktyki moż-
na orzec przy spełnieniu poniższych warunków:

1. „współdzielenie wspólnych korzeni historycznych,
2. uczestnictwo we wspólnych i powiązanych przedsięwzięciach,
3. służenie wspólnej sprawie lub przynależność do jednej instytucji,
4. stawianie czoła podobnym warunkom,
5. posiadanie członków o wspólnej przynależności,
6. współdzielenie tych samych przedmiotów,
7. współdzielenie relacji w  bliskości geografi cznej lub bliskich 

interakcji,
8. posiadanie pokrywających się stylów lub sposobów postępo-

wania z czymś,
9. konkurowanie o te same zasoby” [s. 125].
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Jeśli powyższe warunki są spełnione, autor wnioskuje o istnie-
niu konstelacji praktyk i  wielu powiązanych wspólnot praktyk, 
zamiast tylko jednej, gdyż „wspólnoty praktyki określają się rów-
nież częściowo przez to, jak negocjują swoje miejsce w obrębie róż-
nych konstelacji, w które są zaangażowane” [s. 127–128].

Wspólnoty praktyki zaangażowane w e-biznes

Wenger i współpracownicy [2009] rozpatrują rozwój wspólnoty 
praktyki w otoczeniu wirtualnym. Technologie komunikacyjne, jak 
rozwiązania klient-serwera poczty elektronicznej, umożliwiają 
łatwą komunikację po praktycznie zerowych kosztach krańcowych4 
podczas wymiany wiadomości między członkami wspólnoty we 
wszystkich trzech obszarach:

• w obszarze wiedzy, poprzez formułowanie i rozwiązywanie pro-
blemów, wyzwań i współdzielenia pasji wspólnych dla wspól-
noty. Obszar badawczy określa granice przestrzeni dla wspól-
nego i wzajemnego uczenia się;

• w  wymiarze praktyki, poprzez współdzielenie trybów i  metod 
postępowania i tworzenia obszaru wiedzy, przez co tworzy się 
praktyki skutecznego radzenia sobie z nimi;

• w wymiarze wspólnotowym, poprzez łączenie członków, którzy 
poszukują wspólników do uczenia się i praktyki, którzy pragną 
dzielić się z innymi i pragną uczyć się od innych.

We wszystkich wymienionych przypadkach ma miejsce upraw-
nione peryferyjne uczestnictwo, choć oczywiście w różnym stopniu. 
Niektórzy członkowie są aktywni przez cały czas istnienia wspólno-
ty praktyki, niektórzy tylko przez pewien czas, jeszcze inni stają się 
biernymi obserwatorami (lurkers), ucząc się z  biernej obserwacji 
i pasywnego uczestnictwa [Wenger et al. 2009: 9].

Wspólnoty praktyki, jak określono to wcześniej, nie są zdefi nio-
wane poprzez charakterystykę osobową czy miejsce, ale przez 

4  Oczywiście w pewnych granicach ilości i objętości wiadomości w jednostce czasu.
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potencjał członków do uczenia się wspólnego i od siebie nawzajem. 
Nie mają one żadnego wstępnie zdefi niowanego momentu począt-
kowego ani końcowego, natomiast rozwijają się w czasie i w stop-
niu, w  jakim umożliwia to technologia. Gdy dołączają się nowi 
członkowie, a starzy odchodzą, gdy obszary wiedzy i praktyki ewo-
luują, technologia komunikacyjna odgrywa decydującą rolę we 
wspólnocie praktyki, wspierając ewolucję obszarów wiedzy, wspól-
noty i praktyki albo je blokując. Rola technologii komunikacyjnych 
jest szczególnie widoczna podczas uczestniczenia członków w prak-
tykach e-biznesu w sposób ciągły.

Allegro.pl oraz ebay.pl mogą służyć jako przykłady takich wspól-
not z jednej strony oraz technologii wspólnotowych – z drugiej, któ-
re umożliwiają członkom wspólnoty praktyki uczestniczenie w e-biz-
nesie. Technologie wspólnotowe są niezbędnym składnikiem oto-
czenia dla powstania i istnienia takiej wspólnoty praktyki w wymia-
rze „wirtualnym”, czyli poza konkretnym fi zycznym miejscem. 
Umożliwiają one sformalizowaną wymianę dóbr pomiędzy członka-
mi za pośrednictwem aukcji online oraz poprzez swoją architekturę 
i  działanie kształtują przebieg interakcji między uczestniczącymi 
osobami. Wspólnoty te w  jednym i drugim przypadku składają się 
z co najmniej dwóch grup użytkowników5 wspomnianych technolo-
gii: nabywców i sprzedawców. Wiedza i praktyka kontaktów między 
członkami są akumulowane przy każdej zakończonej sukcesem 
transakcji z innym handlowcem – członkiem wspólnoty. Po zakoń-
czonej sukcesem transakcji każdemu członkowi wspólnoty przyzna-
wane są punkty. Członkowie wspólnoty, którzy zgromadzili odpo-
wiednio dużo punktów za udane transakcje, zmieniają swój status 
we wspólnocie na bliższy rdzeniowi doświadczonych członków, któ-
rzy dzielą się swoim doświadczeniem z  innymi. Istnieje możliwość 
przechodzenia początkujących uczestników wspólnoty, handlowców 
kupujących produkty, do bardziej zaawansowanych sprzedawców, 

5  Pomijam personel administracyjny i  techniczny utrzymujący serwis w  niezawodnym 
działaniu.
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gdy uruchomią własne witryny i zgłoszą na nich aukcje. Technologia 
wspólnotowa wyposażona jest w  wyszukiwarki aktywnych i  już 
zakończonych aukcji, dane historyczne na temat odbytych transak-
cji, mechanizmy śledzenia aktywnych aukcji, ofert kupna i sprzeda-
ży, ofert złożonych i ostatecznych zwycięzców. Umożliwia także pro-
wadzenie korespondencji z innymi handlowcami i z biurem pomocy. 
Istotny jest tu brak wymogu określonej lokalizacji członka wspólno-
ty, aby uczestniczył w jej praktykach: dostęp do praktyk wspólnoty 
może uzyskać każdy członek z  dowolnego miejsca na Ziemi, o  ile 
posiada zarejestrowane konto i dostęp do internetu. Wspólnoty te 
mają własne regulaminy postępowania członków, np. w przypadku 
niezgodności reklamowanego produktu z  faktycznie otrzymanym, 
postępowania z reklamacjami, opis procedur osiągania ugody i roz-
wiązywania sporów i konfl iktów. Zgodnie z tezami Wengera i współ-
pracowników [2009], wykorzystanie technologii wspólnotowej 
umożliwia rozwój wspólnoty, jej obszarów wiedzy i  praktyki oraz 
zastępowanie i uzupełnianie istniejących doświadczonych członków 
nowymi. Szczególnie kategorie  elektroniki użytkowej, materiałów 
budowlanych, motoryzacji, sprzętu specjalistycznego (maszyny rol-
nicze, urządzenia elektroniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, 
pomiarowe itp.) pociągają za sobą zaangażowanie członków wspól-
noty mających specjalistyczną wiedzę typową dla przedstawicieli 
środowiska inżynierów.

Można również znaleźć technologie komunikacji elektronicznej, 
które umożliwiają angażowanie się członków wspólnot inżynier-
skich w e-biznes, jak również w inne stykające się z tą wspólnotą lub 
nakładające się na nią nieinżynierskie wspólnoty praktyki6.

Przykładem pierwszej grupy może być dziedzina dostaw i zaku-
pów dóbr przemysłowych (B2B), w którą zaangażowani są członko-
wie działów zakupów. Również należą do niej członkowie działów 
marketingu przemysłowego (B2B, B2C) fabryk i zakładów przemy-
słowych, które dostarczają gotowe wyroby do innych korporacji 

6  Np.: exostar.com, hubwoo.com, sap.com, reqlogic.com, perfect.com.
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oraz ich działy zakupów dokonywanych drogą fi zycznej dystrybucji 
lub elektronicznymi kanałami komunikacji. Zazwyczaj produkty 
high-tech, ich komponenty, akcesoria i sprzęt towarzyszący, które 
stanowią gotowe rozwiązania, wymagają wyspecjalizowanej wiedzy 
inżynierskiej, doświadczenia i kompetencji, które ograniczają prze-
prowadzanie takich transakcji wyłącznie do profesjonalnych inży-
nierów. W danym przedsiębiorstwie relacje zarówno z dostawcami, 
jak i  z  hurtownikami lub detalistami są obsługiwane w  takich 
wypadkach przez inżynierów po obydwu stronach relacji. W budo-
waniu relacji biznesowych znaczną rolę odgrywają specyfi czne gru-
py produktów, które określają dziedziny kompetencji wymaganych 
od członków wspólnoty praktyki: mechanicznych, elektrycznych, 
elektronicznych, chemicznych, informacyjnych, morskich, lotni-
czych, geologicznych itp.

Technologie wykorzystywane w tych wypadkach zależą także od 
stopnia i rodzaju zintegrowania kanału między stronami współpra-
cującymi i zawierającymi transakcje. Mogą przyjmować formę zaku-
pów just-in-time produktów i  ich dostaw w  przypadku kanałów 
wysoce zintegrowanych oraz zakupów w  wirtualnych witrynach 
(amazon.com, barnesandnoble.com), giełd online (metalexchange-
direct.com, stockhouse.com), aukcji online (allegro.pl, ebay.pl), 
odwrotnych aukcji (ebuy.gsa.com) czy dostaw usług online (kasper-
sky.com), gdy kanały są mało zintegrowane. W tych zastosowaniach 
rozwiązania e-biznesu pełnią wiele funkcji biznesowych, najlepiej 
gdyby mogły dostarczać kompletną paletę usług na platformie 
wykorzystywanej przez sprzedawców i  kupujących włączają w  to 
możliwość składania ofert online7. Chociaż inżynierowie profesjo-
nalni nie uczestniczą we wszystkich formach e-biznesu ani nie 
zawsze działają po obydwu stronach elektronicznego kanału komu-
nikacji, wnoszą istotny wkład oraz odnoszą korzyści z takich wspól-
not praktyki, które umożliwiają technologie i e-biznes.

7  Platformę taką uruchomiono w USA w ramach General Services Administration (GSA) 
w celu ułatwienia dokonywania zakupów rządowych.
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Różne formy szkolenia zawodowego przeprowadzanego online, 
jak np. warsztaty wideokonferencji, formalne transfery praktyczne, 
prezentacje rozwiązań przez zaproszonych prelegentów, pokazy 
możliwości produktów i wirtualne targi sprzętu, są różnymi obsza-
rami zaangażowania się członków wspólnoty praktyki, ale bez 
wyraźnie zinstytucjonalizowanej struktury, jak to ma miejsce 
w zakupach i dostawach B2B czy B2C. O  ile w wymienionych for-
mach promocji produktu i usług [Anumba, Ruikar (eds) 2008: 14] 
członkowie wszystkich inżynierskich wspólnot praktyki mogą brać 
udział, o tyle o wiele mniej z nich zaangażowanych jest w e-zakupy 
poprzez katalogi czy wyszukiwarki internetowe, gdyż są to głównie 
specjaliści z zakresu technologii informacyjnych. Taka forma uczest-
nictwa w  e-biznesie wymaga zaawansowanej wiedzy stosowania 
języka HTML, XML i działania wyszukiwarek.

Jeszcze większą i  bardziej zróżnicowaną grupę uczestników 
e-biznesu stanowią ci członkowie inżynierskich wspólnot praktyki, 
którzy współpracują z innymi członkami wspólnot praktyki niein-
żynierskich po drugiej stronie relacji biznesowych. Przykłady takie-
go zaangażowania się w e-biznes stanowią różne grupy zarządzania 
projektami, także na polu budownictwa cywilnego. Narzędzia 
współpracy online, włączając powoływanie konsorcjum, ustanawia-
nie regularnych spotkań, kontroli kluczowych osiągnięć zespołu, 
kontroli procesów projektu, dokonywania poprawek, umożliwiają 
łatwiejsze zarządzanie takimi projektami, dostęp do informacji 
związanej z  projektem oraz szybsze przeprowadzanie transakcji 
w każdym miejscu i czasie przez uczestników projektu.

Oprócz wymiany produktów i  usług w  każdej z  wymienionych  
praktyk członkowie wspólnoty praktyki również wymieniają wiedzę 
i nierzadko praktyczne umiejętności. Każdy z uczestników akumu-
luje wiedzę i  buduje umiejętności, które są charakterystyczne dla 
rodzaju praktyki w  danej profesji. Pierwsze dwa źródła norm nie 
będą tu analizowane. Trzecie źródło pochodzi z doświadczenia zdo-
bytego podczas praktyki zawodowej i  jest kodyfi kowane w postaci 
norm zapisanych w kodeksach etyki zawodowej i kodeksach postę-
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powania. Konsens taki jest częścią zmienną norm moralnych wśród 
praktykujących członków wspólnoty: w  miarę jak zmieniają się 
warunki praktykowania zawodu i wraz ze zmianami w społeczeń-
stwie oceniana jest adekwatność norm i same normy są dostosowy-
wane. Jednak nie należy sądzić, że zawodowa praktyka inżynierska 
wymaga przestrzegania jedynie norm konsensu zawodowego.

Istnieją trzy odmienne poglądy na zagadnienie etyki e-biznesu: 
jeden, że wymaga oddzielnej „e-etyki”, drugi, że jej nie wymaga, 
i trzeci, że nie wymaga etyki w ogóle, ale że praktyką powinny kiero-
wać techniczne (tj. co jest technicznie możliwe, jest dobre) oraz eko-
nomiczne (tj. co jest rentowne, jest dobre) przesłanki. Zwolennicy 
tego trzeciego specjalnego traktowania e-biznesu, zwani czasami 
radykalnymi separatystami [Pratley 1995], uważają, że dyskusje na 
temat moralności powinny być oddzielone od zagadnień technicz-
nych e-biznesu [Kracher, Corritore 2004: 82]. Łagodniejsi separaty-
ści uważają, że istnieją pewne reguły etyczne dla prowadzenia biz-
nesu w świecie wirtualnym, ale powinny one być inne, niż dla świata 
fi zycznego. Obydwie grupy zakładają, że sfera etyki w  e-biznesie 
jest mniej lub bardziej odrębna od tej w świecie fi zycznym. Gdyby 
tak było, e-biznes powinien mieć własne normy, zasady i  reguły 
działania niewspółmierne z  tymi ze świata fi zycznego. Praktyka 
musiałaby być prowadzona wyłącznie albo w e-biznesie albo w świe-
cie fi zycznym bez możliwości wzajemnego nakładania się na siebie. 
Jednak istnieje wiele możliwości prowadzenia biznesu zarówno 
w świecie fi zycznym, jak i w świecie wirtualnym: e-biznes jest więc 
jeszcze jednym sposobem, w  którym etyka ogólna obejmująca 
wszystkie aspekty życia znajduje zastosowanie w danej, szczegóło-
wej dziedzinie postępowania – w biznesie. Sfery uczestnictwa, wie-
dzy i doświadczenia, gromadzone przez jednostkę poprzez zaanga-
żowanie w  praktykach społeczności, według Wengera [1998] 
determinują jej tożsamość.

Zaangażowanie członków wspólnoty inżynierskiej w  praktyki 
e-biznesu nie wymaga więc specjalnego zbioru norm czy kodeksu 
etyki. Jednak członkowie muszą przestrzegać zarówno własnej ety-
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ki zawodowej, jak i  etyki biznesu, gdy łączą praktykę inżynierską 
z praktyką e-biznesu. Wydaje się zatem, że normy takie wypływają 
z  tych samych ogólnych i  uniwersalnych zasad moralnych oraz 
szczegółowych reguł stosowanych do inżynierii i e-biznesu [Martin 
et al. 2010: 46 i n.; Spier 2002: 98 i n.]. Przykłady zasad moralnych8 
(„nie kradnij”, „nie kłam”, „nie oszukuj”) lub reguł moralnych9 
(„zapewniaj bezpieczeństwo”, „chroń prywatność”, „chroń pouf-
ność”, „bądź godny zaufania”, „bądź szczery i obiektywny”) zaczerp-
nięte z  kodeksów etyki obligują członków wspólnoty praktyki 
zarówno inżynierskiej, biznesu i e-biznesu. Różnice mogą dotyczyć 
działań, do których się odnoszą, np. inżynierowie powinni zapew-
niać bezpieczeństwo produktów, konstrukcji i  oprogramowania, 
handlowcy bezpieczeństwo transakcji i procesów biznesowych (np. 
„rejestruj każdą transakcję”, „prowadź negocjacje i  składaj oferty 
tylko za pośrednictwem platformy technologii wspólnoty (nie uma-
wiaj się poza nią”, „zamieszczaj pełny i rzetelny opis przedmiotów 
na aukcjach” itp.10), menedżerowie zaś – bezpieczeństwo działania 
organizacji w krótkim i dłuższym okresie. Gdy inżynierowie pełnią 
rolę handlowców, muszą stosować normy moralne do znacznie szer-
szego zakresu działalności w swojej praktyce zawodowej.

Wnioski

Niniejszy artykuł analizował praktyki zawodowe inżynierów z per-
spektywy wspólnoty praktyki, która tworzy się dzięki dostępnym 
technologiom komunikacji elektronicznej, umożliwiającym człon-
kom wspólnoty dobrowolne uczestnictwo, gromadzenie i wymianę 

8  Wojciech Gasparski [2007: 447 i n.] używa rozróżnienia: wartości, norm moralnych oraz 
reguł moralnych, oprócz których mogą występować także reguły metodologiczne oraz moralno-
-metodologiczne. Te ostatnie dotyczą sfery postępowania z danymi w praktyce zawodowej 
naukowców i inżynierów. 
9  Kodeks National Society of Professional Engineers, Rozdział II: Rules of practice; Klimek  
[2014: 38].
10  Regulaminy allegro.pl i ebay.pl.
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wiedzy i umiejętności. Analiza ta korzystała z koncepcji wspólnoty 
praktyki sformułowanej przez Lave i Wengera [1991] oraz uprawnio-
nego peryferyjnego uczestnictwa w celu opisu uczenia się i wymiany 
wiedzy dokonywanych w  czasie praktyki w  otoczeniu e-biznesu. 
Sformułowano kryteria w celu rozróżniania, czy w danej wspólnocie 
praktyki występuje jednorodna praktyka zawodowa, czy ich konste-
lacja. Konsekwencją takiego stwierdzenia będą niejednorodności 
we wspólnocie praktyki inżynierów, która w  rezultacie może być 
postrzegana jako zbiór luźniej powiązanych ze sobą wspólnot prak-
tyk, będących grupami członków ulokowanych na granicach, pery-
feriach i  w  rdzeniu, zamiast jednej i  jednorodnej wspólnoty. Za 
takim obrazem, oprócz różnych obszarów praktyki, przemawiają 
także inne rozbieżności spośród wskaźników istnienia wspólnoty 
praktyki11. Bardziej szczegółowe określenie tych różnic wymagało-
by jednak odrębnego studium.

Artykuł niniejszy wykazał użyteczność koncepcji wspólnoty 
praktyki do stosowania jej w praktyce zawodowej inżynierów, choć 
autorzy tej koncepcji nie używali jej do opisu formowania się norm 
zawodowych i konsensu dobrych praktyk w rozważanych wspólno-
tach, a jedynie uprawnione peryferyjne uczestnictwo i transfer wie-
dzy wykorzystywali do wyjaśnienia procesów uczenia się we wspól-
nocie i  zmiany pozycji społecznej w  niej, które przedłużały jej 
istnienie. 

Trudno orzec, czy wszystkie wymienione w artykule przykłady 
technologii wspólnotowych, gwarantujące wzajemne interakcje, 
uczestnictwo w praktykach wspólnoty, gromadzenie i transfer wie-
dzy i  umiejętności jej członków wyczerpują znamiona wszystkich 
kryteriów wspólnoty praktyki, czy tylko niektórych i jakich. Wenger 
[1998: 126] przyznaje, że we wspólnotach praktyki wspomniane 
wymiary obecne są w różnym stopniu. Fakt ten w pewien unikalny 
sposób charakteryzuje daną wspólnotę i stanowi składnik jej tożsa-
mości grupowej. Dokładniejsze zbadanie tych przypadków może 

11  Np. trudności w spełnianiu pkt. 2, 3, 5 i 9. Patrz wyżej, s. 201–202.
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napotykać trudności spowodowane prywatnym charakterem wielu 
wspólnot, ograniczonego dostępu do nich, których istnienie umoż-
liwiają cyfrowe technologie komunikacyjne.

Dalsze badania powinny skoncentrować się także na analizie 
działania norm etycznych w zawodowych wspólnotach praktyki. 
Wspólnoty praktyki nie tylko zapewniają interakcje uczniów 
z mistrzami, umożliwiają tym pierwszym nabywanie wiedzy i umie-
jętności, ale także wychowują, kształtują postawy charakterystycz-
ne dla danej wspólnoty, charakter, a przede wszystkim, co szczegól-
nie interesuje wspólnoty profesjonalnych praktyk zawodowych, 
formują normy etyczne w zawodzie. Prace Lave i Wengera [1991] 
oraz Wengera [1998], choć poczyniły istotny krok w opisie i wyja-
śnianiu funkcjonowania, nie dotyczyły tych ważnych sfer działalno-
ści wspólnot praktyki. 
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S u m m a r y

Communities of Practice in Engineering: 
an E-Business Perspective

Communities of practice are a particular form of communities which are bound by common 
work, ends and mission. Th ere are communities of practice of computer scientists who par-
ticipate in e-business, of doctors who render e-services to their patients, of self-organizing 
communities of particular technology practitioners, brands or software. Th ere is no descrip-
tive research concerning the behaviours of members of communities of practice, particular-
ly those of technical disciplines who are engaged in trade and use Internet services. Th is 
article attempts to delineate forms of participation of members of technical communities 
in e-business including closed integrated corporate networks and open wide area networks 
integrated with the Internet. Th is poses questions of their ethical participation in specifi c 
tasks which require use of electronic communication and e-commerce. 
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