
seria pod redakcją

Włodzimierza Bernackiego

Wita Pasierbka

Bogdana Szlachty

D O T Y C H C Z A S  U K A Z A Ł Y  S I Ę :

Anna Krzynówek, Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o idee i instytucje demokracji deliberatywnej

Paweł Kaźmierczak, Dietrich von Hildebrand wobec narodowego socjalizmu

Radosław Rybkowski, Upadek stopni — stopnie upadku. Problemy amerykańskiego szkolnictwa wyższego

Mirosław Lakomy, Rynek radiowy w Polsce

Konrad Oświecimski, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym

Paweł Armada, Szkoła myślenia politycznego Leo Straussa

The Problem of Political Theology, ed. by Paweł Armada, Arkadiusz Górnisiewicz, Krzysztof C. Matuszek

Agnieszka Puszkow-Bańka, Polska i Polacy w myśli narodowej demokracji na przełomie XIX i XX wieku (Jan Ludwik 

Popławski, Zygmunt Balicki, Roman Dmowski)

Mirosław Lakomy, Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach

Rafał Lis, Ku społeczeństwu cywilnemu i bogactwu narodów. Główne koncepcje polityczne i prawne szkockiego

Oświecenia

Konrad Oświecimski, Lobby etniczne a polityka zagraniczna USA — wybrane przykłady

Problemy demokracji, redakcja naukowa Mirosław Lakomy i Maria Nowina-Konopka

Mirosław Lakomy, Leszek Porębski, Natalia Szybut, Polityka 2.0. Aktorzy polityczni w świecie nowych technologii

Aleksandra Pohl, Autorytaryzm. Studium psychologiczne

NetoDEMOkracja: Web 2.0 w sferze publicznej, redakcja Konrad Oświecimski, Aleksandra Pohl, Mirosław Lakomy

technologie_ICT-STRONY-1+2+3_2017  17-04-03  14:22  Page 2

K R A KÓW  2 0 1 7

AK ADEM I A  I GNAT I ANUM  W  KRAKOW I E

W YDAWN I C T WO  WAM

Zarządzanie i nowe
technologie ICT

w sferze publicznej

R E D A K C J A

M I R O S Ł A W  L A K O M Y

K O N R A D  O Ś W I E C I M S K I

technologie_ICT-STRONY-1+2+3_2017  17-04-03  14:22  Page 3



© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2017
ul. Kopernika 26 • 31-501 Kraków • tel. 12 39 99 620 • faks 12 39 99 501

wydawnictwo@ignatianum.edu.pl • www.wydawnictwo.ignatianum.edu.pl

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność 
 statutową Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie

Recenzent dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ

Redaktor prowadzący Roman Małecki
Projekt okładki PHOTO DESIGN – Lesław Sławiński

Opracowanie techniczne Jacek Zaryczny

ISBN 978-83-7614-322-4 (AIK)
ISBN 978‑83‑277‑1396‑4 (WAM)

WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26 • 31‑501 KRAKÓW
tel.: 12 62 93 200 • faks: 12 42 95 003
e-mail: wam@wydawnictwowam.pl

www.wydawnictwowam.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel.: 12 62 93 254-255 • faks: 12 62 93 496
e‑mail: handel@wydawnictwowam.pl

KSIĘGARNIA WYSYŁKOWA
tel.: 12 62 93 260

e.wydawnictwowam.pl

Druk: K&K • Kraków



Spis treści

Wstęp 7

Andrzej Matczewski 
Zarządzanie publiczne wobec globalizacji i nowych 
technologii. Wyzwania dla szkolnictwa wyższego 11

Kamil Mroczka
Oddziaływanie procesów informatyzacji w wymiarze 
sprawiedliwości na sprawność i efektywność 
wykonywania zadań publicznych – studium przypadku 75

Małgorzata Budzanowska ‑Drzewiecka
Mobilna komunikacja marketingowa jako sposób na 
dotarcie do odbiorców – uwarunkowania i ograniczenia 97

Kamil Mroczka, Adam Niedzielski 
Implementacja zasad i narzędzi zarządzania 
strategicznego w przestrzeni sprawiedliwości – 
szanse, wyzwania i zagrożenia 127

Ewa Kopeć, Artur Wolanin
Zastosowanie technologii informacyjno‑
‑komunikacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstw 155

Noty o autorach 175





Wstęp

W 1948 roku Norbert Wiener, inżynier pracujący w Instytucie Tech-
nologicznym w Massachusetts, opublikował pracę pod tytułem 
Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and Machi
ne, rozpoczynając tym samym nowy okres w rozwoju zarówno ko-
munikologii, jak i nauk o zarządzaniu, klasyfikowany dzisiaj jako 
szkoła cybernetyczna. Przedmiotem jego zainteresowań były dy-
namiczne systemy sterowania, realizowane w żywej przyrodzie, 
jak i w technice oraz w społeczeństwie. Wiener wskazywał wów-
czas na ogromne znaczenie informacji w społeczeństwach, które 
proroczo nazwał informacyjnymi. Kontynuatorami tego nurtu sta-
li się kilka lat później dwaj twórcy z ośrodka naukowego w To-
ronto: Harold Innis i Marshall McLuhan. Głównym założeniem 
reprezentowanego przez nich paradygmatu było stwierdzenie, że 
wszystkie zjawiska społeczne i kulturowe warunkowane są czyn-
nikami technologicznymi. Stworzyli oni tym samym nowy nurt 
w nauce, zwany determinizmem technologicznym, który powią-
zany jest ewolucjonizmem kulturowym. Zależności te wyjaśnia 
koncepcja opóźnienia kulturowego sformułowana przez Williama 
Ogburna, według której, nowe narzędzia wyprzedzają odziedzi-
czony habitus, czyli tzw. kulturę adaptacyjną. System, aby prze-
trwać, musi się „podciągnąć” i zaadaptować nowe narzędzia. Owa 
neofilia dostrzegalna jest od lat 60. XX wieku, głównie w Japonii 
i Stanach Zjednoczonych, gdzie obserwujemy dynamiczny roz-
wój „społeczeństwa informacyjnego”. Od wielkości opóźnienia 
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w stosunku do tej czołówki zależy miejsce w rankingu świato-
wych potęg.
 Jeśli chodzi o teorię zarządzania, to dotychczasowy rozwój na-
uki w tej dziedzinie przebiegał w kilku etapach: szkoła klasyczna, 
z dwoma nurtami – naukowe zarządzanie (tayloryzm i fordyzm) 
oraz zarządzanie administracyjne (Henri Fayol); szkoła stosunków 
międzyludzkich (human relations), nazywana szkołą behawioralną 
lub psychologiczną; szkoła ilościowo ‑systemowa, na którą składają 
się ilościowe teorie zarządzania oraz analiza systemowa. Rozwój tej 
szkoły wynika wprost z rozwoju technologii teleinformatycznych 
(Information and Communication Technologies – ICT) oraz ich zasto-
sowania w procesach zarządzania  1. Obecnie mówimy o podejściu 
integracyjnym jako najbardziej charakterystycznym dla współczes-
nego zarządzania. Dostrzegalna jest tendencja wskazująca na po-
wstanie tzw. „nowej fali” w naukach o zarządzaniu, a mianowicie 
zarządzania wiedzą. Ponadto należy zwrócić uwagę na dorobek 
Manuela Castellsa, który popularyzuje zagadnienie przedsiębiorstw 
sieciowych funkcjonujących w oparciu o Internet. W tym kontek-
ście także ważny dorobek zaznaczyli Don Tapscott oraz Anthony 
D. Williams, publikując w 2006 roku opracowanie pt. Wiki nomia. 
O globalnej współpracy, która zmienia wszystko  2. Zwrócili oni uwagę 
na tzw. model wikinomiczny w zarządzaniu, opierający się na ot-
wartości, partnerstwie, wspólnocie zasobów i działaniu w wymia-
rze globalnym. Należy dodać, że chodzi tutaj również o Sieć jako 
narzędzie nowoczesnego zarządzania. Nowe technologie coraz bar-
dziej wymuszają stosowanie nowych technik zarządzania. Przykła-
dem tutaj może być przypadek przedsiębiorstwa ZARA, które jako 
pierwsze zastosowało informację pozyskiwaną z sieci sklepów do 
zarządzania produkcją. 
 W odniesieniu do sfery publicznej należałoby także zwrócić uwa-
gę na typowe dla przełomu lat 80. i 90. zjawisko e‑demokracji, które 
jest elementem wzmocnienia procesów demokratycznych i powięk-
szenia zdolności jednostek i społeczeństw do dwustronnej inter-
akcji z rządzącymi. Z jednej strony nowe technologie umożliwiły 

1 Zob. Prekursorzy  teorii  organizacji  i  zarządzania, <http://edu.pjwstk.edu.pl/
wyklady/poz/scb/index11.html> [dostęp: 16.12.2016].

2 D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia 
wszystko, przeł. P. Cypryański, Warszawa 2008 [wyd. oryg.: Wikinomics: How 
Mass Collaboration Changes Everything, New York 2006].

http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/poz/scb/index11.html
http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/poz/scb/index11.html
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obywatelom tworzenie polifonicznych platform otwartej debaty 
publicznej, z drugiej zaś zapewniły łatwy dostęp do administracji 
publicznej (e‑administracja). 
 Publikacja niniejsza jest prezentacją tekstów wybitnych teorety-
ków i praktyków z dziedziny zarządzania, co wzmacnia jej walor 
pragmatyczny. Są to eseje: Andrzeja Matczewskiego, Zarządzanie 
publiczne wobec globalizacji  i nowych  technologii. Wyzwania dla  szkol
nictwa  wyższego, Kamila Mroczki, Wpływ  informatyzacji  wymiaru 
sprawiedliwości na sprawność i efektywność wykonywania zadań publicz
nych – studium przypadku, Małgorzaty Budzanowskiej ‑Drzewieckiej, 
Mobilna komunikacja marketingowa jako sposób na dotarcie do odbior
ców – uwarunkowania  i ograniczenia, Kamila Mroczki i Adama Nie-
dzielskiego, Implementacja  zasad  i  narzędzi  zarządzania  strategiczne
go w przestrzeni sprawiedliwości – szanse, wyzwania  i zagrożenia oraz 
Ewy Kopeć i Artura Wolanina, Zastosowanie technologii informacyjno
‑komunikacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstw.
 Andrzej Matczewski w bardzo rozbudowanym tekście odnosi 
się do kwestii zarządzania publicznego w kontekście zachodzących 
dynamicznie procesów globalizacji oraz rozwoju nowych technolo-
gii. Problem ten skontekstował w odniesieniu do wyzwań stojących 
przed szkolnictwem wyższym, które w dużej mierze jest odpowie-
dzialne za wspominane wyżej „podciąganie habitusu”.
 Kamil Mroczka poddał analizie wpływ informatyzacji jednostek 
wymiaru sprawiedliwości na sprawność i efektywność realizacji 
zadań publicznych na rzecz obywateli. Zdaniem autora, wysoki 
stopień standaryzacji i informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, 
szczególnie w odniesieniu do zadań o dużej liczbie rekordów i za-
pytań (wydziały ksiąg wieczystych, archiwizacja, sprawy rodzinne 
czy też sprawy finansowe) umożliwiają sądom i Ministerstwu Spra-
wiedliwości generowanie oszczędności, które można wykorzystać 
na realizację innych zadań. Jego zdaniem, kwestia informatyzacji 
procesów w wymiarze sprawiedliwości przyczynia się także do 
skracania czasu realizacji usług. Autor oparł swój tekst na przypad-
ku wdrożenia konkretnego projektu realizowanego przez Minister-
stwo Sprawiedliwości w latach 2002 ‑2015.
 Małgorzata Budzanowska ‑Drzewiecka podjęła próbę systema-
tyzacji i wskazania powiązań zachodzących pomiędzy pojęciami 
marketingu mobilnego, mobilnej komunikacji marketingowej i re-
klamy mobilnej. Ponadto zaakcentowała wybrane uwarunkowania 
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mobilnej komunikacji marketingowej, takie jak zachowania, posta-
wy i oczekiwania użytkowników urządzeń mobilnych.
 Z kolei Kamil Mroczka i Adam Niedzielski zaprezentowali prak-
tyczne aspekty wdrażania w wymiarze sprawiedliwości narzędzi 
i technik wynikających z zarządzania strategicznego. Zdaniem 
autorów, wdrażanie zasad i narzędzi zarządzania strategicznego 
w sektorze publicznym przyczynia się do profesjonalizacji sposobu 
świadczenia usług publicznych na rzecz obywateli, optymalizacji 
procesów zarządczych, w tym procesów zarządczych na szczeblu 
politycznym (rządowym) oraz zwiększenia efektywności wydatko-
wania środków publicznych.
 Wreszcie Ewa Kopeć i Artur Wolanin odnoszą się do problema-
tyki zarządzania procesem wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa we 
współczesnej gospodarce, który wymaga dostosowania do tempa 
przemian. Zdaniem autorów, pod wpływem postępu technologii 
informacyjno ‑komunikacyjnych (ICT) wzrasta znaczenie informa-
cji jako czynnika generującego wiedzę oraz wpływającego na war-
tość przedsiębiorstw. W tym kontekście zrealizowali oni diagnozę 
wykorzystania technologii ICT w poszczególnych etapach rozwoju 
przedsiębiorstw. Dokonali także ustaleń w jakich obszarach działal-
ności przedsiębiorstwo może się rozwijać przy wykorzystaniu tech-
nologii informacyjno ‑komunikacyjnych.




