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Streszczenie 

Na tle przemian cywilizacyjnych ludzkości dokonano charakterystyki i genezy powstania spo-
łeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo to w rozwoju ludzkości zaprezentowane zostało na 
przykładach wyszczególnionych przemian technicznych oraz społecznych. Ukazano trudności 
metodologiczne badań diagnostycznych dotyczących poziomu rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego oraz konieczne do uwzględnienia w takiej ocenie zakresy zjawisk. 

Abstract 

A characteristic and development of information society on the background of civilization hu-
manity changes have been presented. Some examples of the technical and social changes of infor-
mation society in the development of humanity have been described. It shows the methodological 
difficulties in diagnostic tests for level of development of information society and the need to 
include in the assessment range of phenomena. 

Wprowadzenie 

Analiza zjawisk opisujących współczesność jest zwykle prowadzona 
z różnych punktów widzenia. Pozwala to dostrzec zakres i wzajemne powią-
zania całej siatki problemów ważnych dla zrozumienia istoty przemian. 
W tym nurcie analiz podejmuje się także zadanie wyjaśnienia treści twierdze-
nia, które w skrócie można sformułować w postaci następującego stwierdze-
nia: Technologie informacyjne są wszechobecne. Jaka jest jego treść 
i znaczenie dla opisu i zrozumienia współczesności? W niniejszym opraco-
waniu zamierzam przybliżyć treść tego twierdzenia i ukazać jego znaczenie 
w prowadzonych analizach. 



 12

Do tego potrzebujemy względnie jednolitej siatki pojęć. Niestety, w dostęp-
nej literaturze w tym względzie nie ma jednoznaczności. Stosujemy te same na-
zwy dla określenia podobnych, lecz nie tych samych faktów, rzeczy i zjawisk. 

Już takie pojęcia jak: informatyka, technologie informatyczne, technologie 
informacyjne, telematyka, społeczeństwo informacyjne budzą wiele kontrower-
sji. Są przez wielu badaczy uznane za tzw. pojęcia gorące, co oznacza ciągle 
jeszcze tworzące się.  

Część pierwsza 

1. Konieczność ujednolicenia siatki pojęciowej 

1.1. Informatyka 

Dziś, na początku XXI wieku, jesteśmy wręcz otoczeni zdobyczami techniki 
i rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że większość zjawisk związanych 
z aktywnością człowieka ma swoje mocne oparcie w informatyce. Wynika to 
także z wieloznaczności siatki pojęciowej, jaką się posługujemy. Na początku 
spróbujmy zdefiniować pojęcie „informatyka”. 

Według wielu słowników i źródeł w Internecie, informatykę rozumiemy ja-
ko dziedzinę nauki i techniki, która operuje na metodach przetwarzania informa-
cji − zapisywania i przechowywania, wykorzystując do tego celu przede wszyst-
kim sprzęt komputerowy, a także odpowiadające jej teorie informatyczne oraz 
systemy budowane na tychże teoriach. To wszystko jest czynione dla zastoso-
wań w każdej niemal dziedzinie życia i działania człowieka. 

 
Rok 1965 − na Uniwersytecie w Pensylwanii obroniono pierwszy doktorat z informatyki 

– promotorem był Lotfi Zadeh (Berkley) – logika rozmyta (fuzzy logic), zamiast tak/nie wielo-
stopniowe odpowiedzi „trochę tak, zdecydowanie tak” − stopień przynależności (por.: 
http://pmmx.w.interia.pl/historiapc.html). 

 
Informatyka za dyscyplinę naukową uznana została w latach sześćdziesiątych 

XX wieku, ale jej geneza sięga już XVII−XIX wieku. Aktualnie informatykę 
można podzielić na dwie główne dziedziny. Pierwsza z nich obejmuje analizo-
wanie informacji przepływających w świecie rzeczywistym. Druga zajmuje się 
tworzeniem i stosowaniem systemów służących do przetwarzania informacji, co 
obejmuje: projektowanie systemów informatycznych, programowanie oraz ko-
rzystanie z systemów informatycznych.  

Nazwa „informatyka” powstała dopiero w 1968 roku i przyjęła się w RFN, we 
Francji i reszcie Europy. W USA stosowana jest nazwa computer science, czyli 
„nauki komputerowe”, w Kanadzie spotyka się computational science, a więc 
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bardziej nauki obliczeniowe niż komputerowe. Informatyka zajmuje się całokształ-
tem przechowywania, przesyłania, przetwarzania i interpretowania informacji1. 

1.2. Technologie informacyjne 

Za technologię informacyjną (ang. information technology) uznaje się każdą 
technologię w ujęciu becmanowskim (co, z czego, jak wykonać?), której two-
rzywem są informacje2. Dotyczy to więc pozyskiwania, gromadzenia, przetwa-
rzania, przesyłania i likwidacji informacji. Każda z tych technologii może być 
(i tak się już dzieje) podstawą wyróżnienia określonych specjalizacji i specjalno-
ści zawodowych, a także nowych zawodów. Pogłębienie tych nowych form stra-
tyfikacji społecznej następuje poprzez połączenie zastosowań technologii infor-
matycznych i informacyjnych z technologiami komunikacyjnymi (technologie 
informacyjne i komunikacyjne). Stanowią one podłoże wszelkich działań współ-
czesnej gospodarki i nauki; są lokomotywą koniunktury (do 40% miejsc pracy 
w krajach rozwiniętych), szansą na ekonomizację i racjonalizację poczynań 
w skali globalnej.  

Technologie informatyczno-informacyjno-komunikacyjne (zwane także te-
lematyką) obejmują swoim zainteresowaniem wielorakie zastosowania informa-
tyki w społeczeństwie. Są metodą transferu osiągnięć współczesnej nauki i tech-
niki do życia społeczeństw. Przykładem może być upowszechnienie sprzętu 
informatyki i telekomunikacji (np. telefonów komórkowych). To prowadzi także 
do upowszechnienia zastosowań technologii informacyjnych (np. w technolo-
giach telefonii komórkowych).  

Pojęcie technologii informacyjnych rozpowszechniło się dopiero w ostatnich 
latach. Może dziwić użycie pojęcia ,,technologii” dla określenia procesów, w 
których tworzywem jest informacja. Ale to połączenie słów ma głębokie uzasad-
nienie we współcześnie wykorzystywanych różnych postaciach informacji, jak 
również w sposobach korzystania z niej. Informacji towarzyszą bowiem dzisiaj 
procesy i działania. Zarówno samo tworzywo, jakim są informacje w każdej 
chwili ulega zmianie (poszerzeniu, aktualizacji, dopisaniu powiązań, nowym 
interpretacjom), jak i korzystanie z niego wymaga wykorzystania wielości pro-
cesów − nie tylko sięgamy po już dostępne, jak po fragment zapisany w książce 
stojącej na półce, ale np. pisząc odpowiednie polecenie dla systemu wyszukiwa-
nia informacji w sieci, uruchamiamy proces jej uformowania w odpowiednim 
zakresie i postaci. A więc informacje dzisiaj funkcjonują w różnorodnych proce-
sach związanych z ich wartością i postacią oraz wykorzystywaniem. Informacje 
obecnie są nie tylko tworzywem, ale także procesem i terenem poznawania. 

 
1 Termin „Informatyka” zaproponował w październiku1968 r. Romuald Marczyński w Zako-

panem na ogólnopolskiej konferencji poświęconej „maszynom matematycznym” na wzór fr. In-
formatik i niem. Informatik. 

2 Por. W. Furmanek, Zrozumieć technikę, Rzeszów 1998. 
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Pytamy często obecnie, gdzie zlokalizowana jest wiedza w społeczeństwie 
informacyjnym? Odpowiadamy, że w oprogramowaniu. Wiedza, która nie jest 
oprogramowaniem jest tylko półproduktem. Z tego powodu w nauce wiedza jest 
narzędziem, metodą bądź wynikiem. 

Te współczesne aspekty informacji pojawiły się dzięki technicznym możli-
wościom. Informacje i posługiwanie się nimi związane są z różnymi procesami 
w środowisku szeroko rozumianych technologiach informacyjnych. Należy to 
uwzględnić również w edukacji. 

Technologie komunikacyjno-informacyjne we współczesnej postaci rozpo-
częły swój bujny rozwój wraz z rozwojem komputerów osobistych, których 
możliwości komunikacyjne zostały następnie spotęgowane przez globalną sieć 
Internet. Obecnie technologie te odgrywają podwójną rolę. Po pierwsze, wspo-
magają niemal każdą sferę działalności człowieka, po drugie zaś, coraz bardziej, 
odchodząc od roli technologii wspierających stają się integralną częścią niemal 
każdej dziedziny. Stąd dynamizm zmian w technologiach informacyjno-
-komunikacyjnych udziela się każdej dziedzinie. 

2. Technologie wyznacznikiem kierunków przemian 

Główną kategorią pojęciową w wyróżnianiu wymienionych fal przemian, do 
której A. Toffler odwołuje się w swoich pracach, jest technologia. Rozumienie 
treści tej kategorii jest wielorakie. Obecnie przez technologie rozumie się system 
nauk technicznych charakteryzujących się dominantą zadań wynikających 
z prakseologicznej funkcji badań naukowych. Technologię, która w dominujący 
sposób wyznacza zakres aktywności dużych grup pracujących ludzi nazywa się 
technologią kluczową albo definiującą (Key Technologies). Stanowi ona swoisty 
metaparadygmat rozwoju cywilizacji. 

Ostatnie lata minionego wieku przyniosły wzrost zainteresowania szeroko 
rozumianą problematyką społeczną, jak też powstaniem nowego systemu spo-
łeczno-gospodarczego. Coraz powszechniejsze w użyciu stają się nowe terminy 
naukowe, m.in.: postindustrializm, postmodernizm, postfordyzm, globalizm, 
społeczeństwo konsumpcyjne itp. Nie będę wyszczególniał znaczenia tych pojęć, 
bo nie stanowią one zasadniczej problematyki tego opracowania. Uogólniając, 
można powiedzieć, że obok wielu przemian technologicznych zachodzących 
współcześnie na świecie, na uwagę zasługują także znaczne przekształcenia 
gospodarcze, a także w świecie codziennego życia człowieka, w tym w jego 
rozumieniu świata. 

Obecnie trudno jest jednoznacznie wskazać jakąś jedną wybraną technolo-
gię, która mogłaby być uznana za technologię kluczową współczesności. Ob-
serwujemy bowiem łączenie szerokich doświadczeń wynoszonych z zastosowań 
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technologii współcześnie znanych z interdyscyplinarnym potencjałem podstaw 
naukowych dotyczących poznawanej rzeczywistości. Daje to nadzieję na stwo-
rzenie następnej generacji kluczowych technologii. Szczególnie owocne wydają 
się badania w takich dziedzinach jak: nanoelektronika, spintronika, nanotechno-
logie, technologie kwantowe, technologie mikrosystemów oraz technologie 
opracowywania nowych materiałów o właściwościach dostosowanych do po-
trzeb produktów innowacyjnych, takich jak nośniki danych o zwiększonej po-
jemności, rozwiązania w zakresie oszczędzania energii, konstrukcji pojazdów 
z lekkich materiałów, budowanie implantów do zastosowań medycznych. Gwał-
townie rozwijają się technologie na styku biologii i fizyki, inżynierii zaawanso-
wanych materiałów i superkomputerów3. 

 
 Tabela 1. Charakterystyczne właściwości poszczególnych fal przemian cywilizacyjnych 

Fala przemian Ustrój Epoka Warstwa 
społeczna 

Technologia 
definiująca Wytwarzanie 

 
I. Rolnicza 

 
Feuda-
lizm  

Epoka słowa 
mówionego  
i pisanego  

Feudałowie; 
chłopi feudalni  

technologia 
upraw i ho-
dowli, tech. 
garncarstwa 

domowe 
i rzemieślni-
cze 

 
II. Industrialna 

 
Kapita-
lizm 

Epoka słowa 
drukowanego

Fabrykanci, 
bankierzy; 
pracownicy 
najemni 

technologie 
przetwarzania, 
tech. energe-
tyczne 

manufaktura; 
fabryka 

III. Postindu-
strialna 

Kapita-
lizm 
postin-
dustrial-
ny 

Epoka języka 
cyfrowego 

Netokracja  
(sieciowa ary-
stokracja) 

technologie  
informacyjne 

nowoczesne 
fabryki,  
telepraca 

IV. Internet Netokra-
cja 

Epoka  
multimediów 

Społeczeństwo 
sieciowe 

technologie 
internetowe 

utwory 
i usługi cy-
frowe 

V. Ponadnaro-
dowe fuzje 
i przejęcia 

Hiper- 
kapita-
lizm 

Epoka hiper-
mediów 

Konsumtariat; 
pracownicy 
korporacyjni 

wielość techno-
logii hight 
−tech. 

dobra kultury 

VI. Gospodarka 
oparta na wie-
dzy; wiek kre-
atywności 

 
Wiek 
dostępu 

 
Twórczość 

 
Społeczeństwo 
kognitariuszy 

nanotechnolo-
gie, 
biotechnologie, 
informacyjne, 
kognitywne 

 
dostęp do 
dóbr 

 
3 Por. W. Furmanek, Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów 2000, s. 19–32. 
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We współczesnym świecie podstawą życia stało się znaczne upowszechnienie 
cyfrowych technologii informacyjnych (Internet) i komunikacyjnych (m.in. tele-
fonia stacjonarna i komórkowa, łączność satelitarna). Informacja i informatyka, 
w najbardziej szerokim tego słowa znaczeniu, stały się obecnie nieodłączną czę-
ścią życia każdego społeczeństwa i prawie każdego człowieka. Nie jest istotne, 
czy dotyczy to jego bezpośrednio, czy też tylko pośrednio; zarówno społeczeń-
stwo, jak i człowiek jako jednostka muszą w tym uczestniczyć. Zjawisko przy-
musu nowoczesności uznać należy za rys obecnych czasów. 

Główne cechy społeczeństwa informacyjnego zostały sformułowane w 1973 r. 
przez Daniela Bella i wskazywały m.in. na dominację naukowców i specjalistów 
w strukturze zawodowej, na wzrost znaczenia wiedzy teoretycznej, która po-
strzegana była jako źródło innowacji. Doskonale te cechy nowej struktury wy-
chwycił w opisie własnej koncepcji społeczeństwa postindustrialnego. Obecnie 
ten model rozwoju społeczeństwa charakteryzują między innymi: 

• dominacja sektora usług w gospodarce, rozwój e-usług, 
• wyodrębnienie się i rozwój sektora czwartego (finanse, ubezpieczenia 

itp.), 
• szybki rozwój sektora piątego (zdrowie, oświata, nauka), 
• rosnące znaczenie specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej 

(kognitariuszy), 
• rosnące znaczenie wiedzy teoretycznej jako źródła innowacji gospodar-

czych i polityki, 
• nastawienie na sterowany rozwój techniki i jej gospodarczych zastoso-

wań, 
• tworzenie nowych „technologii intelektualnych” jako podstaw podejmo-

wania decyzji politycznych i społecznych” (rozwój kognitywistyki prak-
tycznej). 

3. Wpływ technologii definiujących na wybrane sfery życia człowieka  

Technologie informacyjne i komunikacyjne są istotnym katalizatorem i sty-
mulatorem wzrostu gospodarczego i społecznego. Ich rozwój przyczynia się do 
przybliżenia nas do społeczeństwa informacyjnego, w którym dysponować bę-
dziemy nowoczesną siecią telekomunikacyjną obejmującą swoim zasięgiem 
wszystkich obywateli oraz rozbudowanymi i dostępnymi dla wszystkich za po-
mocą usług sieciowych zasobami informacyjnymi oraz rozwiązaniami wspoma-
gającymi transparentnie dla użytkownika jego potrzeby komunikacyjne i obli-
czeniowe. W społeczeństwie informacyjnym środki i metody przetwarzania in-
formacji i komunikowania są podstawą tworzenia dochodu narodowego i do-
starczają źródła utrzymania większości społeczeństwa. 
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Obecnie komputery funkcjonują niemal w każdej dziedzinie życia. Używa się 
ich w nauce, handlu, medycynie, komunikacji oraz przemyśle. Dzisiaj trudno 
sobie wyobrazić, że kiedyś te urządzenia zamknięte były w laboratoriach na-
ukowych i bazach wojskowych, gdzie pracą na nich zajmowali się tylko wtajem-
niczeni informatycy.  

Szybki rozwój technologii komputerowych spowodował, że komputery, po-
trafiące na wiele sposobów przetwarzać ogromne ilości danych, stały się urzą-
dzeniami powszechnego zastosowania. Ogromne znaczenie w tym przypadku ma 
nieustanny rozwój sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Nowoczesne 
urządzenia komputerowe błyskawicznie przetwarzają, odbierają i generują in-
formację zapewniając do niej coraz swobodniejszy dostęp. Dodatkowo informa-
cje te mogą zostać zaprezentowane w sposób w pełni multimedialny, przy pomo-
cy obrazu, animacji i dźwięku, co powoduje, że komputer staje się doskonałym 
środkiem ich przekazu. 

Ilustracją wpływu nowych technologii definiujących cywilizacji informacyj-
nej są zjawiska modyfikujące zarówno szeroko rozumiane: sferę pracy człowie-
ka, infosferę, technosferę, jak i socjosferę życia człowieka.  

3.1. Wybrane zjawiska przemian pracy człowieka w społeczeństwie wiedzy 

Rzeczą naturalną jest to, że nowe technologie informacyjno-komunikacyjne 
wkroczyły na teren ludzkiej pracy. Wielorakie wspieranie człowieka w tych pro-
cesach pracy, które dadzą się algorytmizować zaowocowało eliminacją człowie-
ka z pracy. Człowiek, tak jak kiedyś przegrywał konfrontację z maszyną, tak 
obecnie przegrywa konfrontację z komputerem i technologiami komputerowymi. 

Czy oznacza to w dalszej perspektywie całkowitą eliminację człowieka 
z procesów pracy? Zapewne nie ma takiej możliwości. Praca jest egzystencjalną 
wartością każdego człowieka. Stąd zmieniać się będzie jej charakter i treść, ale 
sama praca nie będzie znikała. 
Wybrane zjawiska e-Work (@Work)  
• znikanie jednych zawodów i pojawianie się nowych zawodów w sektorze 

technologii informacyjnych, 
• rozwijająca się telepraca jako przykład nowych form organizacji pracy,  
• zmniejszenie roli pracy jako trudu w pocie czoła,  
• wymuszone nowe kompetencje zawodowe, zarówno w grupie kompetencji 

miękkich, jak i twardych, 
• konieczność sprawnego zespołowego działania w dużych (także korporacyj-

nych) strukturach życia, 
• wieloetatowość,  
• wzrost znaczenia roli zarządzania personelem. 
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3.2. Wybrane zjawiska przemian w technosferze człowieka 
w społeczeństwie wiedzy 

• rozwój wielkich systemów informacyjno-komunikacyjnych, 
• budowa superkomputerów (obecna lista TOP 500)4,  
• budowa superinternetu i sieci gridowych, 
• podbój kosmosu, 
• eksploatacja mórz i oceanów, 
• aktywizacja przemysłu biologicznego,  
• rozwój potencjału militarnego – cyfrowa armia (cyberterroryzm), 
• daleko idące zmiany w technologiach przemysłowych, 
• roboty i automaty jako nowa grupa wytwórców. 

3.3. Wybrane zjawiska przemian w infosferze człowieka w społeczeństwie wiedzy 

• Inteligentny dom – automatyzacja bez granic, 
• e-Learning: 

 nauczanie na odległość,  
 wirtualna edukacja; 
 nauczanie ustawiczne (distance learning, continuing education)  
 modyfikacja systemów nauczania i praktyk dla rozwoju społeczeń-

stwa opartego na wiedzy. 
• m-Learning 

 edukacja wirtualna 
 
• e-Government: 

 połączenie ICT (information and communication technologies) z re-
organizacją rządzenia dla poprawy świadczonych usług publicznych,  

 redukcja „papierkowej roboty”,  
 szybsze i bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby klientów, 
 otwarcie na grupy niepełnosprawnych, 
 wirtualne biblioteki,  

 
4 14 listopada 2010 roku światowe agencje informacyjne podały wiadomość, że Chiny zde-

tronizowały USA w rankingu najszybszych superkomputerów. Na najnowszej liście Top 500 
chińskie superkomputery znalazły się na pierwszym i trzecim miejscu. Najszybszy superkomputer 
na świecie znajduje się w Tianjinie (Tianhe, to po chińsku Droga Mleczna); jego moc obliczenio-
wa to 2,56 petaflopów (biliardów, 1015 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). To o 43% 
więcej niż wynosi moc obliczeniowa uznawanego dotąd za najszybszy amerykańskiego super-
komputera o nazwie Jaguar, znajdującego się w Oak Ridge National Laboratory w Tennessee. Na 
Tianhe 1A składa się 14 36 procesorów i 7168 procesorów graficznych Tesla M2050 firmy Nvidia. 
Budowa chińskiego superkomputera zajęła 200 chińskim specjalistom dwa lata i kosztowała ponad 
88 milionów dolarów. 
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 wirtualne bazy wiedzy,  
 wykorzystanie nowych technologii w edukacji), 
 przejrzystość (transparency) w zasadach działania administracji, 
 zarządzanie regionami z pomocą sieci, wsparcie w otrzymywaniu 
środków UE, 

 centralne bazy danych mieszkańców – elektroniczne mapy – bezpie-
czeństwo!, 

 wprowadzanie sieci gridowych, 
 referenda i głosowania przez Internet, 
 wsparcie w otrzymywaniu środków UE, 
 odmasowienie środków przekazu (payper view, cyfrowa i interak-

tywna telewizja). 
Oto kilka przykładów zaczerpniętych z książki J. Rifkina, Koniec pracy 

(Wrocław 2000): 
Szacuje się, że tylko w usługach bankowych w ciągu najbliższych 7 lat za-

trudnienie zmniejszy się o 30–40%. Zainstalowanie każdego bankomatu powo-
duje zwolnienia pracowników banku lub − w najkorzystniejszym przypadku − 
doraźne przesunięcia na stanowiskach pracy w banku. W latach 1983–1993 ban-
ki amerykańskie zwolniły 37% ogółu zatrudnionych kasjerów zastępując ich 
automatami.  

Wprowadzanie w handlu kas fiskalnych i odpowiedniego oprogramowania 
zmieniło charakter pracy ludzi zatrudnionych w handlu: sprzedawców i magazy-
nierów. Wprowadzenie automatycznych sekretarek i robotów telekomunikacyj-
nych rewolucjonizuje rynek usług telekomunikacyjnych. W USA w latach 1981–
1988 zatrudnienie w sektorze usług telekomunikacyjnych zmniejszyło się o pra-
wie 180 tys. osób. 

Zmiany w technologii usług pocztowych zapowiadają bardzo gwałtowne 
zmiany na rynku pracy tego sektora, tym bardziej że traci on znaczenie 
w związku z rozwijającą się pocztą elektroniczną5. Następująca technizacja i in-
formatyzacja biur zapowiada gwałtowne ograniczenie i zmianę charakteru pracy 
tysięcy sekretarek zatrudnionych w tych biurach. Wszak już dziś wprowadza się 
tzw. inteligentne biura. 

Wszechobecność technologii informacyjnych, w tym ich wielorakie wy-
korzystanie w coraz wydajniejszych sieciach teleinformatycznych i teleko-
munikacyjnych spowodowało upowszechnienie nowych rodzajów usług, któ-
re można skrótowo nazwać e-usługi. Są to usługi wykonywane za pośrednic-
twem mediów elektronicznych. Zaletą rozwiązań tej formy świadczenia usług 
jest to, że nie wymaga obecności w tym samym czasie i miejscu usługodawcy 
i usługobiorcy. Jak słusznie zauważa A. Piecuch: „W praktyce oznacza to brak 

 
5 J. Rifkin, Koniec pracy, Wrocław 2000, s. 185–186. 
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konieczności przemieszczania się człowieka celem dopełnienia różnego rodzaju 
formalności związanych z codziennym życiem. Wachlarz usług świadczonych 
drogą elektroniczną jest już obecnie bardzo szeroki i w dalszym ciągu jest 
to sfera rozwojowa. Należy się spodziewać w krótkim czasie pojawienia się 
nowych usług”6. 

3.4. Rozwój usług sieciowych 

Aktualne kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego dotyczą zintensy-
fikowania rozwoju sieci teleinformatycznej Internetu, jako środka komunikacji 
obywatelskiej i informacji publicznej, upowszechniania dostępu do informacji, 
udoskonalania procesów informacyjnych, komunikacyjnych oraz edukacyjnych 
celem uzyskania jak najszerszego stosowania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych. W miarę jak stosowanie technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych staje się coraz powszechniejsze, rośnie również wpływ tych 
technologii na społeczeństwo, polepszając jakość usług publicznych i czyniąc je 
mniej kosztownymi i bardziej dostępnymi; polepszając jakość życia. Usługi 
i treści oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych stanowią pod-
stawowy element społeczeństwa opartego na wiedzy. Niewątpliwie to Internet 
(wraz z jego architekturą komunikacyjną i stosem protokołów TCP/IP) stał się 
najpoważniejszym środowiskiem rozwojowym wszelkiego rodzaju usług siecio-
wych. Jest on z jednej strony źródłem, katalizatorem oraz stymulatorem nowych 
usług oraz paradygmatów rozwoju systemów informatycznych mających świad-
czyć te usługi. Z drugiej strony jest środowiskiem wdrażania ich archetypowych 
rozwiązań, w którym one przeżywają – i dalej się rozwijają bądź nie przeżywają 
– i są „gwiazdami” jednego tylko sezonu. 

W efektywnej budowie społeczeństwa informacyjnego niezbędne jest wyko-
rzystanie innowacyjnych paradygmatów architekturalnych tworzenia systemów 
informatycznych, stawiających nacisk na definiowanie usług, które spełnią wy-
magania użytkownika. Do nich należy architektura zorientowana na usługi – 
SOA (Service Oriented Architecture). 

Ten paradygmat architekturalny kreuje nową jakość usług sieciowych i po-
zwala w sposób elastyczny tworzyć wieloplatformowe rozwiązania informatycz-
ne, w tym o charakterze rozproszonym i funkcjonujące w sieciach komputero-
wych, mogące funkcjonować w sposób zintegrowany, niezależnie od platform 
i implementacji ich komponentów.  

Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający 
na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informa-

 
6 A. Piecuch, Edukacja informatyczna na początku trzeciego tysiąclecia, Rzeszów 2008, s. 28 

i nast. 
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tycznymi. SOA należy rozumieć szeroko, bowiem dotyczy ona wielu poziomów 
abstrakcji projektowanego systemu, począwszy od poziomu biznesowego, 
a skończywszy na poziomie rozwiązań technicznych sieci komputerowych. Usłu-
gą jest tu każdy element oprogramowania, mogący działać niezależnie od innych 
oraz posiadający wyspecyfikowany interfejs, za pomocą którego udostępnia reali-
zowane funkcje. Algorytm działania usługi jest zdefiniowany przez interfejs skry-
wający szczegóły implementacyjne, które są nieistotne z punktu widzenia proce-
sów klienckich korzystających z usług. Interfejsy usług są definiowane w sposób 
abstrakcyjny i niezależny od platformy implementacyjnej. Usługi są udostępniane 
za pomocą niezależnego protokołu komunikacyjnego. 

Oto przykłady e-Commerce:  
 wykorzystanie technologii informacyjnych w rozwoju elektronicznego 

handlu (główny cel to zyski – dla obu stron), 
 wykorzystanie technik komputerowych w pracy, 
 pozyskiwanie pracy, 
 rozmycie czasu pracy, 
 praca w domu – szansa dla niepełnosprawnych, 
 handel w sieci (biuro w domu – magazyn w Hongkongu, rola pośrednika), 
 bezpieczeństwo transakcji handlowych w Internecie, 
 prawa klienta – brak regulacji prawnych, 
 podpis elektroniczny, 
 reklama.  

3.5. Wybrane zjawiska przemian w środowisku życia człowieka 
w społeczeństwie wiedzy 

1. Podział społeczeństwa zamiast integracji: 
• guru, użytkownicy, outsiderzy, 
• integracja dotyczy jedynie pokolenia lat 50.–70., 
• praca nieletnich, 
• próba osłabienia roli rodziny, 
• odczucie samotności i pustki – frustracja (nowy styl życia), 
• tworzenie się nowych subkultur (net generation, video kids, Millenium 

Generation),  
• o przynależności do e-Generacji decyduje stan umysłu, a nie tradycyjne 

wyznaczniki wartości człowieka, takie jak wygląd zewnętrzny, status spo-
łeczny, zamożność czy wykształcenie, 

• nienormowane godziny pracy (elastyczne formy zatrudnienia i organizacji 
pracy), 

• ryzyko uzależnienia od informacji, 
• przeładowanie informacyjne i jego skutki dla jednostki i dla społeczeństwa. 
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2. e-Generacja to ludzie, w których Internet nie wzbudza ani lęku ani specjal-
nego zdziwienia, lecz jest częścią ich życia, równie naturalną jak młynek do 
kawy czy bezzałogowe loty kosmiczne. 

3. e-Security – optymalizacja bezpieczeństwa i zabezpieczenie systemów sie-
ciowych, niekończąca się batalia pomiędzy hakerami i administratorami. 

4. e-Health – aplikacja technologii informacyjnych w ogólnie rozumianej 
ochronie zdrowia. 

5. Ochrona zdrowia on-line (pacjent udaje się do lekarza w przypadku choro-
by). Globalnie udostępniona profilaktyka – czyli leczenie za darmo. Rejestry 
ZOZ, aptek, praktyk itp. 
• dostęp do baz danych pacjentów, 
• wpieranie diagnostyki bazami danych i statystyką, 
• badania diagnostyczne na odległość – telekonferencja, 
• telemedycyna, w tym:  

 zdalne kierowanie zabiegami, 
 banki krwi, narządów itp., 
 zarządzanie szpitalami i służbą zdrowia.  

6. e-Edukacja 
Model UNESCO rozwoju technologii informacyjnej w edukacji przedstawia 
cztery etapy: odkrywania, wyłaniania się TI; zastosowań; integracji; trans-
formacji. 
Szkoła polska nie przekroczyła jeszcze drugiego etapu rozwoju, ponieważ 

technologia informacyjna nie pojawiła się we wszystkich przedmiotach i nie ma 
jej integracji z przedmiotami, pomimo tego iż większość nauczycieli dostrzega 
taką potrzebę w swojej pracy. 

Część druga 

1. Analiza poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

Poziom nasycenia gospodarki technologiami informacyjno-komunikacyjnymi 
uważany jest obecnie za jedną z miar rozwoju ekonomicznego; natomiast po-
ziom nasycenia technologiami informacyjno-komunikacyjnymi środowiska życia 
człowieka uznawany jest za wskaźnik stopnia zaawansowania rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego.  

Jak mierzyć i oceniać ów poziom nasycenia? Metodologia pomiaru nasycenia 
gospodarek nowymi technologiami jest zróżnicowana w zależności od zasięgu 
terenu obejmowanego oceną, ale także w zależności od szczegółowych kryte-
riów owego nasycenia. 

Nie ulega jednak wątpliwości to, że obecność technologii informacyjnych 
w środowisku życia człowieka zmienia jego jakość, a przez to zmienia jakość 
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życia człowieka. Ten zaś człowiek musi być odpowiednio przygotowany do 
recepcji tych zmian, ale także do wykorzystywania tych osiągnięć dla swojego 
i wspólnego dobra.  

Badania jakości środowiska informacyjnego i informatycznego realizowane 
być mogą w skali globalnej lub w skali lokalnej.  

W skali globalnej, czyli w makroskali obraz ten kształtowany może być 
w oparciu o zagregowane wskaźniki opracowane dla światowego forum ekono-
micznego ONZ, WEF (World Economic Forum) bądź OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development).  

Obejmują one zazwyczaj składowe ilościowe i jakościowe. Uwzględniają kil-
ka szczegółowych aspektów owego nasycenia środowiska. 

Ponadto oprócz samego nasycenia gospodarki technologiami informacyjno-
-komunikacyjnymi ukazują także przystępność cenową oprogramowania i sprzę-
tu, stan infrastruktury, potencjał zasobów ludzkich, czy też klimat prawny dla 
upowszechniania technologii. Do takich celów stosuje się dwie procedury ba-
dawcze obliczenia wskaźników: 

• szansy cyfrowej, DOI – Digital Opportunity Index. Metodyka stosowana 
jest przez World Summit Information Society – WSIS – ONZ,  

• gotowości sieciowej, tzw. NRI – Network Readiness Index − WEF.  
W skali lokalnej na poziomie krajowym rozpowszechnienie technologii in-

formacyjno-komunikacyjnych mierzone jest na wiele sposobów.  
Z jednej strony wykorzystuje się statystyki publiczne oferujące zestawy 

wskaźników ilościowych obrazujących posiadanie przez gospodarstwa domowe 
i instytucje komputerów, telefonów (stacjonarnych i komórkowych), dostępu do 
Internetu itp.  

Z drugiej strony są opracowania zawierające dane o dostępności, użytkowa-
niu, infrastrukturze i nasyceniu technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, 
sporządzane dla monitorowania międzynarodowych inicjatyw na rzecz rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego takie programy jak: e-Europe 2005, i-Europe 
2010, Milenijne Cele Rozwoju ONZ. 

1.1. Wskaźnik szansy cyfrowej (DOI − Digital Opportunity Index) 

Opracowana w 2005 roku przez agendy ONZ wraz z ITU (International Te-
lecommunication Union) procedura obliczania wskaźnika DOI (szansy cyfro-
wej) określana jest jako jednolite narzędzie oceny rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego na świecie.  

Metodologia jest jednym z efektów porozumienia – Partnership for the Me-
asurement of ICTs for Development, zawartego w ramach WSIS (światowego 
szczytu społeczeństwa informacyjnego – WSIS: The World Summit on The In-
formation Society) – Tunis 2005.  
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Omawiane podejście jest kontynuacją procedury obliczenia wskaźnika DAI 
(Digital Access Index), proponowanego dla WSIS w roku 2003 (Genewa). No-
wością w tych propozycjach jest dążenie do opracowania międzynarodowych 
standaryzowanych zagregowanych wskaźników ilościowych, zdefiniowanych 
i zaakceptowanych w dokumencie szczytu. Jako wskaźnik zagregowany DOI 
jest instrumentem makroekonomicznym umożliwiającym klasyfikację i porów-
nywanie państw w różnych aspektach społeczeństwa informacyjnego. Podstawą 
jest pomiar poziomu rozpowszechnienia technologii informacyjno-komunikacyj-
nych w gospodarce wskazujący na poziom zaawansowania w rozwoju danego 
społeczeństwa informacyjnego. 

Dane podstawowe zostały sklasyfikowane za pomocą trzech podindeksów, 
wskaźnik DOI jest ich średnią arytmetyczną:  
• szansa – by uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym konsumenci 

powinni mieć zapewniony dostęp do technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych, zarówno w kategorii pokrycia obszaru, jak i przystępności cenowej; 
kategorie te są opisane przez wskaźniki: procent populacji pokryty telefonią 
komórkową, koszt dostępu do Internetu jako procent dochodu per capita, wy-
datki na telefon komórkowy jako procent dochodu per capita7,  

• infrastruktura – składa się z dwóch kategorii: sieci informacyjne – opisane 
przez wskaźniki takie jak: procent gospodarstw domowych ze stałymi linia-
mi telefonicznymi na 100 mieszkańców, abonenci telefonii komórkowej na 
100 mieszkańców, liczba gospodarstw domowych z dostępem do Internetu 
i liczba użytkowników bezprzewodowego Internetu na 100 mieszkańców; 
kategoria sprzęt reprezentowana jest przez liczbę gospodarstw domowych 
posiadających komputer, 

• wykorzystanie – opisywane przez dwie kategorie: zasięgu użytkowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych – widziane jako procent liczby 
osób stosujących Internet oraz kategorię jakości obrazującą poziom możli-
wości funkcjonalnych infrastruktury; wskaźnikiem wybranym dla tej katego-
rii jest udział liczby abonentów Internetu szerokopasmowego w ogólnej 
liczbie abonentów Internetu. 

Raport WSIS 2006 wyjaśnia, jak za pomocą wskaźnika DOI mierzyć „szansę 
cyfrową” lub możliwości obywateli w zakresie dostępu do technologii informa-

 
7 PKB per capita (ang. GDP per capita) to jeden z najczęściej stosowanych na świecie mier-

ników zamożności państwa (społeczności w nim mieszkającej). Sposób jego obliczania jest bardzo 
prosty – wartość Produktu Krajowego Brutto danego państwa dzielimy przez liczbę jego miesz-
kańców. Pojęcie PKB per capita pojawiło się na świecie ze względu na niespójność w podawaniu 
dochodu narodowego państw jako niepodważalnej miary ich zamożności. PKB nie uwzględnia 
kwot amortyzacyjnych. Toteż wzrost PKB nie przekłada się automatycznie na wzrost stopy ży-
ciowej. Polska znajduje się w tej klasyfikacji na 47. pozycji ze wskaźnikiem 18 072. Na 1. miejscu 
jest Katar ze wskaźnikiem 83 841 (por.: http://pl.wikipedia.org/wiki/PKB_per_capita). 
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cyjno-komunikacyjnych i ich użytkowania. Raport zawiera klasyfikację państw 
według DOI oraz indeksów składowych, dostarczając wglądu w tendencje roz-
powszechniania technologii informacyjno-komunikacyjnych w poszczególnych 
obszarach świata. Najwyższe pozycje w rankingu światowym zajmują Korea Płd. 
i Japonia oraz europejskie kraje nordyckie. Wysoki poziom DOI posiadają Kanada 
i USA zajmując miejsca w drugiej dziesiątce. Polska na 38. miejscu plasuje się 
poniżej średniej EU, wyższe pozycje zajmuje dwadzieścia państw Unii. 

1.2. Wskaźnik gotowości sieciowej (NRI) wyznacznikiem poziomu rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego 

Technologie informacyjne i komunikacyjne pozostają poważną siłą stymulu-
jącą pozytywne zmiany w świecie. Teza ta znajduje uzasadnienie na stronach 
piątej edycji z cyklu The Global Information Technology Report 2005-20068.  

Dostrzegając dynamiczną ewolucję, ich rosnący wpływ na wzrost ekono-
miczny autorzy raportu dostarczają obrazu globalnej panoramy użytkowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, wskazują pojawiające się możliwości 
i wyzwania z nimi związane. Istotą dokumentu jest światowy ranking państw, uzy-
skany z zastosowaniem wskaźnika NRI (wskaźnika gotowości sieciowej). Wskaź-
nik postrzegany jako miara podsumowująca ogólny rozwój technologii informacyj-
no-komunikacyjnych na danym obszarze, pozwala na porównanie stopnia zaawan-
sowania w rozwoju społeczeństw informacyjnych. Wskaźnik NRI definiowany jest 
jako stopień przygotowania kraju lub społeczeństwa do partycypacji i czerpania 
korzyści z rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych.  

W zamyśle autorów obrazuje społeczny potencjał do udziału w świecie sie-
ciowym (Networked World) obecnie oraz w przyszłości. Wskaźnik umożliwia 
porównywanie dokonań społeczeństw w obszarze technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz weryfikację polityki państwa pod kątem jej skuteczności 
w tym zakresie. Profile poszczególnych państw zostały usystematyzowane 
z uwzględnieniem zdolności do działania w sieci rozumianej jako Networked 
Society – społeczeństwo sieciowe.  

Wybór 115 krajów objętych raportem wynika z możliwości uzyskania rze-
telnych danych, objętych opracowaniami tworzonymi przez WEF. Raport zawie-
ra także rankingi państw według indeksów składowych (component idexes) oraz 
korespondujących z nimi podindeksów, dostarczając dokładniejszych zestawień 
krajów z ukazaniem ich słabych i mocnych stron na każdym poziomie agregacji 
danych: indeks otoczenia prawno-ekonomicznego: rynku, polityki i regulacji, 
infrastruktury; indeks gotowości (umiejętności, wiedzy, edukacji): indywidual-
nej, biznesu, administracji; indeks użytkowania (dostępności, kosztów): indywi-
dualnego, biznesowego, administracji.  

 
8 http://knowledge.insead.edu/abstract.cfm?ct=16432. 
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Tak więc konstrukcja NRI zbudowana jest w oparciu o trzy następujące 
przesłanki: 

• istnienie trzech głównych obszarów zainteresowań w zakresie rozwoju 
i użytkowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, tj.: osoby in-
dywidualne, biznes i administracja, 

• istnienie środowiska makroekonomicznego i prawnego dla technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych, w którym poszczególni reprezentanci ww. 
obszarów grają istotną rolę, 

• poziom zastosowania w poszczególnych obszarach jest powiązany z go-
towością do użytkowania technologii informacyjno-komunikacyjnych 
i korzyściami uzyskiwanymi przez ich wdrożenie. 

Wskaźnik NRI wyliczany jest jako średnia arytmetyczna z trzech indeksów 
składowych: środowisko – gotowość do stosowania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych i ich użytkowania. Każdy indeks składowy został podzielony 
na trzy indeksy pomocnicze. Do uzyskanych w ten sposób dziewięciu indeksów 
szczegółowych zostały przypisane zmienne wydzielone z zestawu 51 danych 
opracowanych analitycznie. Pod uwagę wzięto dane ilościowe: pochodzące z ba-
dań własnych i dostępnych statystyk oraz dane przetworzone pochodzące z pu-
blikacji Banku Światowego, ITU oraz dane jakościowe: uzyskane z opracowania 
ponad 4500 odpowiedzi na ankiety rozesłane wśród managerów i rządzących 
w 115 państwach w ramach projektu Executive Opinion Survay – GEOS, prowa-
dzonego dla WEF.  

Wyniki rankingu są rezultatem przeliczeń indeksów szczegółowych z 
użyciem metod analizy czynników pierwszych (factor analysis). W efekcie 
średnia wartości poszczególnych wskaźników i branych pod uwagę indeksów 
wynosi zero. W takim ujęciu państwa mające ujemne wartości NRI plasują się 
poniżej, a państwa z dodatnimi wartościami powyżej średniej wyników dla 
115 krajów branych pod uwagę. Wynikowe wartości indeksów zostały uśred-
nione w celu wyliczenia indeksów składowych, średnia arytmetyczna indek-
sów składowych to wskaźnik NRI. Osiągane wielkości indeksu sygnalizują 
główne trendy, wskazują możliwości i zagrożenia, ukazują jak przedstawia 
się zaawansowanie poszczególnych narodów w dostępie do sieciowego świata 
(Networked World).  

Rezultaty rankingu NRI dają pierwszą pozycję Stanom Zjednoczonym, które 
wyprzedzają nieznacznie Singapur. W pierwszej dziesiątce uplasowało się aż 
sześć państw europejskich; Korea Płd. znalazła się na 16. miejscu. Pozycja Esto-
nii (23.) czyni z tego kraju lidera spośród krajów przyjętych do Unii w roku 
2004; średnia państw UE wynosi NRI = 0,64, wynik ten daje pozycję pomiędzy 
26. a 27.; poniżej średniej unijnej znalazły się Portugalia (27.), Hiszpania (31.), 
Czechy (32.), Węgry (38.), Włochy (42.), Litwa (51.). Polska (NRI = minus 
0.09) zajmuje 53. pozycję, co jest najgorszym wynikiem w UE, choć w porów-
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naniu z poprzednią edycją raportu pozycja ta uległa poprawie o 24 miejsca9. 
W Ameryce Południowej przewodzi Chile (29.) zdecydowanie dystansując Bra-
zylię (52.) i Meksyk (55.); wartość wskaźnika dla kontynentu wynosi NRI = 
minus 0,28. Średnia wartość NRI dla świata wynosi minus 0,31, najmniejsze 
wartości wskaźnika osiągane są w państwach afrykańskich (średnia Afryki NRI 
= minus 0,52), ranking zamyka Etiopia z NRI = minus 1,39.  

Pozycja naszego kraju wynika przede wszystkim z bardzo niskich notowań 
w obszarach opisywanych pod indeksami:  

• I.2 − Środowisko polityczne i prawne (62),  
• II.4 − Gotowość w administracji (61), 
• III.9 − Użytkowanie w administracji (90).  

Stosunkowo korzystny obraz nasz kraj uzyskuje w obszarach:  
• I.3 − Środowisko infrastruktury (42),  
• II.4 − Gotowość w biznesie (39),  
• III.7 − Użytkowanie indywidualne (43). 
Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego naszego kraju mierzony 

wskaźnikiem NRI jest stosunkowo niski; wśród konkluzji należy zauważyć braki 
w legislacji, a także brak determinacji rządu i administracji w zakresie wdrażania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

Podsumowując przedstawiane dość szczegółowe streszczenie tego opraco-
wania zauważmy, że nowoczesne technologie stwarzają jakościowo inne możli-
wości dostępu do informacji, zmieniają warunki podejmowania decyzji ekono-
micznych, prowadzą do skracania tzw. czasu ekonomicznego, przyspieszają 
procesy biznesowe i kulturowe. Technologie informacyjno-komunikacyjne uzna-
wane są za podstawę nowego ładu ekonomicznego charakterystycznego dla spo-
łeczeństwa informacyjnego. Wskaźniki ilościowe i jakościowe (zarówno makro, 
jak i mikroekonomiczne) obrazujące rozpowszechnienie technologii społeczeń-
stwa informacyjnego są – obok analiz sektora informacyjnego w gospodarkach –
pożądanym narzędziem do oceny i porównania stopnia zaawansowania w roz-
woju postindustrialnego społeczeństwa informacyjnego.  

Potrzeby parametryzacji i oceny rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
w Polsce są oczywiste. Jednak wobec braku jednolitej definicji i kryteriów, po 
wypełnieniu których społeczeństwo staje się informacyjnym, można jedynie 
podejmować próby pokazania metodologii badania całościowego rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego na obszarze kraju.  

 
9 Według raportu „NRI 2009-2010” przeprowadzonego dla WEF, Polska zajmuje 65. miejsce 

biorąc pod uwagę wszystkie czynniki. Wynik ten jest niezadowalający biorąc pod uwagę wyniki 
innych państw, również tych niebędących członkami Unii Europejskiej. Wśród krajów spoza UE 
wyprzedza nas np. Czarnogóra; natomiast wśród członków UE-27 zajmujemy przedostatnie miej-
sce, wyprzedzając jedynie Bułgarię (pozycja 83.). 
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Pomocnym narzędziem są w tym przypadku omawiane wyżej wskaźniki: 
DOI i NRI oraz ich składowe obrazujące zaawansowanie w poszczególnych 
obszarach w kontekście technologicznym. Obraz Polski w zakresie budowy 
społeczeństwa informacyjnego na tle państw UE kształtowany jest także na 
bazie monitoringu realizacji programów e-Europe 2005 oraz i-Europe 2010. 
Dzięki niemu można śledzić zmiany i postęp w wybranych obszarach w skali 
państwa. Dla dopełnienia wizerunku i wskazania przyczyn dysproporcji ko-
nieczne jest uzyskanie obrazu zmiany w poziomu rozwoju, zarówno całości 
kraju, jak i poszczególnych regionów w polskiej drodze do społeczeństwa 
informacyjnego.  

Pewnych instrumentów dostarcza w tym przypadku program UNDERSAND 
2005, obejmujący zasięgiem dziesięć wybranych regionów w Europie; jego 
uczestnikiem jest jeden z regionów Polski. Konieczne wydaje się określenie 
i zastosowanie jednolitych miar pozwalających sparametryzować rozwój społe-
czeństwa informacyjnego we wszystkich regionach kraju. Spojrzenie takie po-
zwali wskazać szanse i zagrożenia dla rozwoju regionów i dostarczy przesłanek 
do oceny adaptacji społeczeństwa informacyjnego w czasie. 

Zakończenie 

Podstawowe twierdzenie, że technologie informacyjne są wszechobecne 
wymaga analizy z trzech punktów widzenia: konwencji terminologicznej; nasy-
cenia życia i środowiska ludzi wynikami działalności w zakresie szeroko rozu-
mianej informatyki i technologii informacyjnych; oceny poziomu zaawansowa-
nia kraju w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego. 

W prezentowanym opracowaniu przedstawiłem kilka refleksji z każdego 
z wymienionych wątków tematycznych.  
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