


Przegląd Nauk StoSowaNych

Nr 11

ISSN 2353-8899

Przegląd Nauk StoSowaNych 
Nr 16



Przegląd Nauk Stosowanych Nr 16

Redakcja: Marzena Szewczuk-Stępień
Wszystkie artykuły zostały ocenione przez dwóch niezależnych recenzentów

All contributions have been reviewed by two independent reviewers

Komitet Naukowy czasopisma:
dr hab. Mariusz Zieliński (przewodniczący)

dr inż. Małgorzata Adamska, dr hab. Maria Bernat, dr Ewa Golbik-Madej, 
dr Anna Jasińska-Biliczak, dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, dr inż. Brygida Klemens, 

dr hab. Barbara Kryk, dr Małgorzata Król, dr hab. Aleksandra Kuzior, 
prof. dr hab. Krzysztof Malik, dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, Roland Moraru, 

PhD. Prof. (Rumunia), doc. PhDr. Michal Oláh PhD (Słowacja), Volodymyr O. Onyshchenko,
Ph.D. Prof. (Ukraina), dr hab. Kazimierz Rędziński, dr Alina Rydzewska, dr hab. Brygida Solga, 

dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień, dr hab. Urszula Szuścik, 
doc. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD (Słowacja), PhDr. Jiří Tuma, PhD (Republika Czeska), 

dr hab. inż. Janusz Wielki

Komitet Redakcyjny:
dr hab. Mariusz Zieliński (przewodniczący)

dr inż. Małgorzata Adamska, dr hab. Maria Bernat, prof. dr hab. Krzysztof Malik,
dr hab. inż. Janusz Wielki, dr inż. Magdalena Ciesielska (sekretarz)

Recenzenci: Małgorzata Adamska, Maria Bernat, Piotr Bębenek, Henryk Brandenburg, 
Magdalena Ciesielska, Janusz K. Grabara, Krystian Heffner, Anna Jasińska-Biliczak, 

Izabela Jonek-Kowalska, Katarzyna Książek, Marzanna Lament, Jolanta Maj, 
Magdalena Maciaszczyk, Aldona Migała-Warchoł, Brygida Solga, Iwona Pisz, Artem Stopochkin,

Inessa Sytnik, Kazimierz Szczygielski, Marzena Szewczuk-Stępień, Janusz Wielki, 
Mariusz Zieliński, Aleksandra Żurawska

Copyright by Politechnika Opolska 2017

Projekt okładki: Krzysztof Kasza
Opracowanie graficzne: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej

Wydanie I, 2017 r.
ISSN 2353-8899



Przegląd Nauk Stosowanych Nr 16

Redakcja: Marzena Szewczuk-Stępień
Wszystkie artykuły zostały ocenione przez dwóch niezależnych recenzentów

All contributions have been reviewed by two independent reviewers

Komitet Naukowy czasopisma:
dr hab. Mariusz Zieliński (przewodniczący)

dr inż. Małgorzata Adamska, dr hab. Maria Bernat, dr Ewa Golbik-Madej, 
dr Anna Jasińska-Biliczak, dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, dr inż. Brygida Klemens, 

dr hab. Barbara Kryk, dr Małgorzata Król, dr hab. Aleksandra Kuzior, 
prof. dr hab. Krzysztof Malik, dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, Roland Moraru, 

PhD. Prof. (Rumunia), doc. PhDr. Michal Oláh PhD (Słowacja), Volodymyr O. Onyshchenko,
Ph.D. Prof. (Ukraina), dr hab. Kazimierz Rędziński, dr Alina Rydzewska, dr hab. Brygida Solga, 

dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień, dr hab. Urszula Szuścik, 
doc. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD (Słowacja), PhDr. Jiří Tuma, PhD (Republika Czeska), 

dr hab. inż. Janusz Wielki

Komitet Redakcyjny:
dr hab. Mariusz Zieliński (przewodniczący)

dr inż. Małgorzata Adamska, dr hab. Maria Bernat, prof. dr hab. Krzysztof Malik,
dr hab. inż. Janusz Wielki, dr inż. Magdalena Ciesielska (sekretarz)

Recenzenci: Małgorzata Adamska, Maria Bernat, Piotr Bębenek, Henryk Brandenburg, 
Magdalena Ciesielska, Janusz K. Grabara, Krystian Heffner, Anna Jasińska-Biliczak, 

Izabela Jonek-Kowalska, Katarzyna Książek, Marzanna Lament, Jolanta Maj, 
Magdalena Maciaszczyk, Aldona Migała-Warchoł, Brygida Solga, Iwona Pisz, Artem Stopochkin,

Inessa Sytnik, Kazimierz Szczygielski, Marzena Szewczuk-Stępień, Janusz Wielki, 
Mariusz Zieliński, Aleksandra Żurawska

Copyright by Politechnika Opolska 2017

Projekt okładki: Krzysztof Kasza
Opracowanie graficzne: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej

Wydanie I, 2017 r.
ISSN 2353-8899

Spis treści

Marzena Szewczuk-Stępień
SŁOWO WSTĘPNE   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   5

Kazimierz GÓRKA, Marcin ŁUSZCZYK 
KONTROWERSJE WOKÓŁ REINDUSTRIALIZACJI GOSPODARKI   .  .   7
Bogdan SYTNIK
THEORETIC RATIONAL FOR ENTERPRISES DEVELOPMENT  .  .  .  .  20
Anna LAMEK
POLSKIE SZKOLNICTWO WYŻSZE A BIEŻĄCE POTRZEBY 
RYNKU PRACY – ANALIZA I OCENA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   33
Eugenia GAURA
WIEK I PŁEĆ JAKO DETERMINANTY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 
LUDNOŚCI W POLSCE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   43                                             
Beata SKUBIAK
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   54
Sylwia JASEK
BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE NA POLSKIM RYNKU 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE RYNKU 
MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH ORAZ SYSTEMÓW  
ODPROWADZANIA SPALIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62
Tomasz ZIMA
SKUTECZNOŚĆ MODELI ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ  
W PRZEWIDYWANIU BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW  .   .   .   .   .   79
Sabina KLOSA
CHARAKTERYSTYKA POLSKIEGO E-KONSUMENTA  .  .  .  .  .  .  .  .  97
Robert POSKART
GIEŁDY BITCOINA W POLSCE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   113
Roman CZELIK
IDENTYFIKACJA DOSTĘPU DO TOALET PUBLICZNYCH 
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.  .  .  .  .  .  .  .  .   126





SŁOWO WSTĘPNE 

Szesnasty numer Przeglądu Nauk Stosowanych ma charakter przeglądowy. 
Składa się na niego dziesięć artykułów, których ogólna tematyka oscyluje wokół 
zagadnień gospodarczych, a w szczególności problematyki rynku pracy, finan-
sowych aspektów działalności przedsiębiorstw, przejawów gospodarki elektro-
nicznej oraz zagadnień społecznych i ich wpływu na rozwój lokalny. Dokonując 
uporządkowania opracowań numeru kierowno się przede wszystkim spójnością 
tematyczną oraz chęcią prezentacji zagadnień wg koncepcji od ogółu do szcze-
gółu. 

W artykule „Kontrowersje wokół reindustrializacji gospodarki” dokonano 
analizy zagadnień związanych z procesem reindustrializacji, która zdaniem au-
torów opracowania jest niezbędna dla zapewnienia trwałego wzrostu gospodar-
czego i pozwoli na przywrócenie zachwianej w ostatnich dekadach równowagi 
pomiędzy usługami a produkcją przemysłową. 

Praca „Teoretyczne podstawy rozwoju przedsiębiorczości” obejmuje analizę 
uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości dokonaną w opraciu o istniejący stan 
wiedzy. Podjęto naukowe rozważania nad różnymi ujęciami stymulowania roz-
woju przedsiębiorczości, w szczególności wyeksponowano podejścia liberalne, 
administracyjne, organizacyjne oraz behawioralne. 

Artykuł „Polskie szkolnictwo wyższe a bieżące potrzeby rynku pracy – anali-
za i ocena” koncentruje się na analizie rynku pracy i zapotrzebowaniu na kom-
petencje absolwentów szkół wyższych. Na tle prezentacji danych statystycznych 
ukazano trendy i realne potrzeby rynku. 

Opracowanie „Wiek i płeć jako determinanty aktywności zawodowej ludności 
w Polsce” dotyczy głównych czynników decydujących o aktywności ekono-
micznej ludności. Dokonano analizy sytuacji zatrudniania w kontekście zróżni-
cowania ze względu na wiek oraz płeć zatrudnionych. Bazując na danych staty-
stycznych ukazano trend, który zarysował się w latach 2005-2015 w Polsce. 

W artykule „Spółdzielnia socjalna jako instrument rozwoju społeczności lo-
kalnych” dokonano analizy formy prowadzenia działalności gospodarczej  
w postaci spółdzielni sojalnej. Ukazano rolę i znaczenie tego podejścia w roz-
woju lokalnym, w szczególności jako sposób przeciwdziałania bezrobociu oraz 
podnoszenia konkurencyjności gospodarki.  

Praca „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na polskim rynku  materiałów 
budowlanych na przykładzie rynku materiałów ściennych oraz systemów odpro-
wadzania spalin” dotyczy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Analizie 
poddano uwarunkowania ekonomiczne oraz motywy podejmowania w Polsce 
inwestycji przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Część empiryczną opracowano 
w opraciu o rynek materiałów budowlanych. 

W opracowaniu „Skuteczność modeli analizy dyskryminacyjnej w przewidy-
waniu bankructwa przedsiębiorstw” podjęto temat wielowskaźnikowej analizy 
finansowej. Scharakteryzowano sytuację finansową przedsiębiorstw i dokonano 



próby oceny skuteczności przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa z wyko-
rzystaniem modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej.  

Artykuł „Charakterystyka polskiego e-konsumenta” koncentruje się na ana-
lizie zachowań konsumenckich w dobie gospodarki elektronicznej ze szczegól-
nym uwzględnieniem motywów kupowania online. Dokonano charakterystyki 
polskiego e-konsumenta w oparciu o dostępne dane statystyczne. 

Opracowanie „Giełdy bitcoina w Polsce” dotyczy bardzo aktualnego zagad-
nienia jakim jest kryptowaluta. Przeprowadzono analizę ofert giełd bitcoina w 
Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań i zagrożeń jakie funkcjonują w obrocie 
walut cyfrowych. 

W pracy „Identyfikacja dostępu do toalet publicznych na przykładzie woje-
wództwa opolskiego” podjęto temat rzadko poruszany w opracowaniach doty-
czących infrastruktury publicznej w Polsce. Analizę empiryczną przeprowadzo-
no na przykładzie wybranego regionu. 
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Anna LAMEK   

POLSKIE SZKOLNICTWO WYŻSZE A BIEŻĄCE 
POTRZEBY RYNKU PRACY – ANALIZA I OCENA 

Streszczenie: Zgodnie z danymi GUS na koniec roku akademickiego 2014/2015 
największymi ośrodkami akademickim w Polsce są Warszawa, Kraków, Wrocław, 
Poznań, Łódź, Gdańsk, Lublin i Katowice. Kształciło się w nich łącznie ok. 61% 
ogółu studentów, z czego ponad połowę stanowili studenci stacjonarni. Od roku 
2000 sukcesywnie przybywa szkół wyższych (zarówno publicznych, jak i prywat-
nych). Jednocześnie w ostatnich latach, począwszy od roku 2006, obserwujemy 
spadek ogólnej liczby studentów, która w ostatnim roku akademickim (2014/2015) 
wynosiła dokładnie 1 469 386. Szacuje się, że w najbliższym czasie trend ten się 
utrzyma, przez co za ok. 10 lat łączna liczba studentów nie przekroczy 70% obecnej. 
Taki stan rzeczy jest w dużej mierze konsekwencją zmian demograficznych. Z kolei 
liczba absolwentów stale rośnie – coraz większy odsetek studentów kończy studia  
w ustalonym w regulaminie czasie. Osoby z roczników wyżu demograficznego 
aktualnie rozpoczynają poszukiwania pierwszej pracy. Aby wyróżnić się z grona 
absolwentów warto posiadać pożądane przez pracodawców kompetencje. Niestety, 
w Polsce dość często okazuje się, że korelacja pomiędzy wymaganiami rynku  
a efektami kształcenia jest słaba. Nierzadko wiąże się to z koniecznością podjęcia 
pracy w innym niż wyuczonym zawodzie. Artykuł ma na celu pokazanie trendów 
związanych z polskim szkolnictwem wyższym, a także wskazanie realnych potrzeb 
rynku pracy. Praca została poparta analizą danych, jak również spostrzeżeniami  
z obserwacji bieżących tendencji związanych z pożądanymi kompetencjami absol-
wentów. 

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, rynek pracy w Polsce, big data, analiza da-
nych, zatrudnienie, umiejętności, innowacje 

POLISH HIGHER EDUCATION AND CURRENT LABOUR MARKET 
 NEEDS - ANALYSIS AND EVALUATION 

Summary: According to the Central Statistical Office’s data on the end of the aca-
demic year 2014/2015 the largest academic centers in Poland were Warsaw, Cra-
cow, Wroclaw, Poznan, Lodz, Gdansk, Lublin and Katowice. They were educated 
61% of students in total and more than half of them were stationary students. On the 
other hand, in recent years, starting from 2006, we observe a decrease of total amo-
unt of students. It is estimated that this trend will continue in the near future, so in 
the next 10 years the total number of students will not exceed 70% of the current 
amount. This state of affairs is a consequence of demographic changes. In turn, the 
number of graduates is constantly growing. Baby boomers are currently looking for 
their first job. Unfortunately, in Poland quite often it turns out that the correlation 
between market requirements and results of education (especially acquired skills 
during higher education) is poor. It is also associated with the need to take up a job 
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in a different profession than it was learned. Goal of this article was to show trends 
related to Polish higher education as well as to identify real needs of the labor mar-
ket. The work was supported by data analysis as well as some remarks about current 
trends related to the desired graduate competences. 

Keywords: higher education, labor market in Poland, big data, data analysis,  
employment, skills,  innovation 

1. WSTĘP 
W Polsce od 2006 roku obserwujemy spadek ogólnej liczby studentów. Śledząc 

dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego można stwierdzić, iż z dużym prawdopodobieństwem ta tendencja (przy-
najmniej w najbliższych kilku latach) nadal się utrzyma. Uczelnie zatem powinny 
być przygotowane pod względem zarówno programowym, jak i także promocyj-
nym/wizerunkowym do walki o swoich słuchaczy. W ostatnim czasie zmieniło się 
także nieco podejście do edukacji w Polsce. Z jednej strony wiele mówi się o go-
spodarce opartej na wiedzy, znaczącej roli kapitału intelektualnego w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej, ale jednocześnie pojawiają się też głosy niezadowolenia z 
oferty polskich uczelni, braku specjalistów w określonych dziedzinach, zbyt dużej 
liczbie osób z wyższym wykształceniem z umiejętnościami nieprzystającymi do 
wymagań rynku pracy. Oczekuje się korelacji – ścisłego przełożenia nakładów na 
finansowanie szkolnictwa na efektywność absolwentów i ich wymiernego wkładu w 
rozwój gospodarczy. Artykuł ma na celu pokazanie trendów związanych z polskim 
szkolnictwem wyższym, a także wskazanie realnych potrzeb rynku pracy. Praca 
została poparta analizą danych statystycznych, jak również spostrzeżeniami z ob-
serwacji bieżących tendencji związanych z pożądanymi kompetencjami absolwen-
tów. W podsumowaniu zostały przedstawione przewidywania co do wymaganych 
kwalifikacji absolwentów w najbliższych latach. 

2. ANALIZA TRENDÓW  
W POLSKIM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 

Zgodnie z danymi GUS na koniec roku akademickiego 2014/2015 największymi 
ośrodkami akademickim w Polsce są Warszawa, Kraków, Wrocław,  
Poznań, Łódź, Gdańsk, Lublin i Katowice. Kształciło się w nich łącznie ok. 61% 
ogółu studentów. Od roku 2000 sukcesywnie przybywa szkół wyższych (zarówno 
publicznych, jak i prywatnych). Jednocześnie w ostatnich latach, począwszy od roku 
2006, obserwujemy spadek ogólnej liczby studentów, która w ostatnim roku akade-
mickim (2014/2015) wynosiła dokładnie 1 469 386. Szacuje się, że w najbliższym 
czasie trend ten się utrzyma, przez co za ok. 10 lat łączna liczba studentów nie prze-
kroczy 70% obecnej. Taki stan rzeczy jest w dużej mierze konsekwencją zmian 
demograficznych. Z kolei liczba absolwentów stale rośnie – coraz większy odsetek 
studentów kończy studia w ustalonym w regulaminie czasie. Niestety nie do końca 
potrafimy wykorzystać potencjał edukacyjny w realiach biznesowych. Wciąż braku-
je porozumienia i sprecyzowania warunków współpracy uczelni z przedsiębiorcami, 
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in a different profession than it was learned. Goal of this article was to show trends 
related to Polish higher education as well as to identify real needs of the labor mar-
ket. The work was supported by data analysis as well as some remarks about current 
trends related to the desired graduate competences. 

Keywords: higher education, labor market in Poland, big data, data analysis,  
employment, skills,  innovation 

1. WSTĘP 
W Polsce od 2006 roku obserwujemy spadek ogólnej liczby studentów. Śledząc 

dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego można stwierdzić, iż z dużym prawdopodobieństwem ta tendencja (przy-
najmniej w najbliższych kilku latach) nadal się utrzyma. Uczelnie zatem powinny 
być przygotowane pod względem zarówno programowym, jak i także promocyj-
nym/wizerunkowym do walki o swoich słuchaczy. W ostatnim czasie zmieniło się 
także nieco podejście do edukacji w Polsce. Z jednej strony wiele mówi się o go-
spodarce opartej na wiedzy, znaczącej roli kapitału intelektualnego w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej, ale jednocześnie pojawiają się też głosy niezadowolenia z 
oferty polskich uczelni, braku specjalistów w określonych dziedzinach, zbyt dużej 
liczbie osób z wyższym wykształceniem z umiejętnościami nieprzystającymi do 
wymagań rynku pracy. Oczekuje się korelacji – ścisłego przełożenia nakładów na 
finansowanie szkolnictwa na efektywność absolwentów i ich wymiernego wkładu w 
rozwój gospodarczy. Artykuł ma na celu pokazanie trendów związanych z polskim 
szkolnictwem wyższym, a także wskazanie realnych potrzeb rynku pracy. Praca 
została poparta analizą danych statystycznych, jak również spostrzeżeniami z ob-
serwacji bieżących tendencji związanych z pożądanymi kompetencjami absolwen-
tów. W podsumowaniu zostały przedstawione przewidywania co do wymaganych 
kwalifikacji absolwentów w najbliższych latach. 

2. ANALIZA TRENDÓW  
W POLSKIM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 

Zgodnie z danymi GUS na koniec roku akademickiego 2014/2015 największymi 
ośrodkami akademickim w Polsce są Warszawa, Kraków, Wrocław,  
Poznań, Łódź, Gdańsk, Lublin i Katowice. Kształciło się w nich łącznie ok. 61% 
ogółu studentów. Od roku 2000 sukcesywnie przybywa szkół wyższych (zarówno 
publicznych, jak i prywatnych). Jednocześnie w ostatnich latach, począwszy od roku 
2006, obserwujemy spadek ogólnej liczby studentów, która w ostatnim roku akade-
mickim (2014/2015) wynosiła dokładnie 1 469 386. Szacuje się, że w najbliższym 
czasie trend ten się utrzyma, przez co za ok. 10 lat łączna liczba studentów nie prze-
kroczy 70% obecnej. Taki stan rzeczy jest w dużej mierze konsekwencją zmian 
demograficznych. Z kolei liczba absolwentów stale rośnie – coraz większy odsetek 
studentów kończy studia w ustalonym w regulaminie czasie. Niestety nie do końca 
potrafimy wykorzystać potencjał edukacyjny w realiach biznesowych. Wciąż braku-
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Wykres 1. Liczba studentów w Polsce w latach 1990-2015 (w tys.) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Główny Urząd Statystyczny przewiduje, że populacja w Polsce nadal będzie 
się zmniejszać, prezentując prognozę do 20504, kiedy to osiągnie poziom około 
34 milionów. Nie sposób nie zauważyć, że jest to związane ze starzeniem się 
społeczeństwa - zmniejszającą się liczbą urodzin, a także kolejnymi falami emi-
gracyjnymi z naszego kraju: 

Wykres 3. Liczba urodzin w Polsce w latach 1990-2015 (w tys.) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 4. Liczba osób emigrujących z Polski na stałe w latach 1990-2015 (w tys.) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Wykres 5. Liczba osób w wieku maturalnym w Polsce w latach 2005-2016  

wraz z prognozą na kolejne lata (w tys.) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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3. ANALIZA TRENDÓW NA RYNKU PRACY 

Jak wynika ze statystyk wciąż najbardziej poszukiwaną grupą są absolwenci 
kierunków ścisłych i ekonomicznych. Jak podaje portal Eurostudent.pl5 oraz 
rynekinwestycji.pl6 na najwięcej ofert pracy mogą liczyć specjaliści ds. handlu  
i sprzedaży, finansów oraz IT. Praktycy zwłaszcza z ostatniej grupy nie narzeka-
ją na brak zainteresowania ze strony pracodawców. Polskie uczelnie kształcą 
około 30 tysięcy informatyków rocznie, a zapotrzebowanie rynku jest co naj-
mniej dwukrotnie większe. Dodatkowo pojawiają się zupełnie nowe zawody  
w tej dziedzinie – poszukiwani są już nie tylko programiści, ale także analitycy 
danych, ponieważ zainteresowanie tematem big data w dobie portali społeczno-
ściowych znacząco wzrasta na całym świecie. Jak wspomniano w [Lamek 
2016a] „efektywne zarządzanie danymi/informacją staje się także jedną z naj-
ważniejszych umiejętności we współczesnym biznesie. W związku z zaintere-
sowaniem przedsiębiorstw analizą danych i możliwością pozyskiwania na ich 
podstawie wartościowych informacji wzrasta zapotrzebowanie firm, by zatrud-
niać specjalistów w zakresie big data. Ich umiejętności mogą okazać się klu-
czowe dla planowania zarówno strategii, jak i działań operacyjnych. Słychać 
nawet głosy, że ma być to zawód przyszłości biorąc pod uwagę wizję Internetu 
rzeczy (ang. Internet of Things). Analizując ogłoszenia o pracę zamieszczane  
w Stanach Zjednoczonych w serwisie indeed.com faktycznie można zaobser-
wować wzrost liczby ofert, gdzie poszukiwane są osoby znające narzędzia zwią-
zane z big data i posiadające kompetencje dotyczące analizy pozyskanych da-
nych, co obrazuje wykres nr 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 http://www.eurostudent.pl/Jakich-specjalistow-potrzebuje-rynek-pracy,artykul, 
4995,artykuly.html, dostęp: sierpień 2016 
6 http://www.rynekinwestycji.pl/rynek-pracy-poszukuje-specjalistow/,  
dostęp: sierpień 2016 
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Wykres 6. Ilustracja liczby ofert pracy zawierających słowa kluczowe związane  
z narzędziami big data takie jak Hadoop, Storm, NoSQL, Hive, Cassandra w latach 

2012-2016 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie indeed.com, dostęp: lipiec 2016 r. 

4. PROGNOZY DOTYCZĄCE WYMAGANYCH  
KWALIFIKACJI 

Według Gartnera7 do 2020r. informacje pozyskane dzięki analizie danych 
doprowadzą do przekształcenia, automatyzacji lub eliminacji blisko 80% proce-
sów biznesowych, produktów lub usług. Przewiduje się, że dynamicznie rozwi-
jać się będzie brokering danych. Można zatem spodziewać się, że wspomniane 
wcześniej umiejętności będą także pożądane na rodzimym rynku pracy.” Jak 
wspomniano również w [Lamek 2016b] „przedsiębiorstwa będą zwracały uwa-
gę, by czerpać jak największą wiedzę na temat zachowania i potrzeb swoich 
klientów w czasie rzeczywistym, przy czym nie tyle istotny będzie wolumen 
tych danych, a ich faktyczna wartość z punktu widzenia biznesowego. Tego 
rodzaju podejście do zarządzania informacją sprzyjać będzie powstawaniu in-
nowacyjnych modeli biznesowych, które będą oparte o wzorce behawioralne 
czy analizę opinii konsumentów. Dlatego dużym zainteresowaniem cieszą się 
już teraz pakiety programów, które dynamicznie przetwarzają strumienie danych 

                                                 
7 http://www.biznes.newseria.pl/news/do_2020_roku_80_proc,p1889789721, do-
stęp: lipiec 2016r.  
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pochodzące także z zewnętrznych źródeł oraz oczywiście specjaliści potrafiący 
umiejętnie z nich korzystać. Umożliwia to tworzenie swoistej mapy – wizualnej 
reprezentacji informacji i powiązań pomiędzy nimi, co ułatwia gromadzenie, 
klasyfikację, przechowywanie i rozpowszechnianie wiedzy korporacyjnej. Efek-
tywne zarządzanie informacją może bezpośrednio przełożyć się na korzyści 
biznesowe, takie jak np.: 
 usprawnienie komunikacji z klientem, lepsza jakość obsługi, 
 nowe kanały dystrybucyjne/świadczenia usług, 
 wsparcie w osiąganiu korzyści skali na rynku, 
 właściwie dopasowana do potrzeb klientów oferta produktowa i cenowa,  
 minimalizacja kosztów pozyskiwania kluczowych informacji,  
 ograniczenie ryzyka działalności, 
 udoskonalenie strategii i działań operacyjnych, etc. 

Wiele jednak zależy od potencjału informacyjnego oraz umiejętności anali-
tycznych, jakimi dysponuje organizacja. Warto pamiętać, że już niebawem naj-
większą „bazą danych” dla przedsiębiorstw nie będzie wewnętrzny system 
CRM, a sieć sama w sobie i szereg informacji oraz zależności między nimi do-
tyczącymi zachowania konsumentów. 

 
Wykres 7. Zainteresowanie użytkowników terminem „big data” w ujęciu czasowym,  

 

 

 
 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Trends 

 
Przeprowadzone badanie Prognoza IT 2016 przez Hewlett Packard Enterpri-

se Polska (2016), w którym wzięło udział 109 menedżerów IT przedsiębiorstw 
różnych wielkości, wyraźnie pokazuje, iż żyjemy w świecie Idea Economy, 
gdzie liczy się pozyskiwanie odpowiednich danych w czasie rzeczywistym, 
budowanie na tej podstawie tzw. wiedzy korporacyjnej, po to, by podejmować 
właściwe decyzje strategiczne. Warto przytoczyć wybrane wyniki wspomniane-
go badania – 77% CIO wśród badanych przedsiębiorstw uważa, że rola nowych 
technologii w realizacji strategii biznesowej ich firm wzrośnie. Wśród prioryte-
tów budżetowych na lata 2016-2018 wymieniane są bezpieczeństwo, rozwój 
aplikacji oraz analiza danych i w tych obszarach przewidywane są największe 
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inwestycje. Wzrost ilości danych i zwiększenie bezpieczeństwa informacji to 
największe wyzwania związane z zarządzaniem danymi w perspektywie najbliż-
szych lat (w obu przypadkach ponad 60% odpowiedzi respondentów). Okazuje 
się, że coraz więcej przedsiębiorstw albo już korzysta z narzędzi typu big data 
lub rozważa jego wprowadzenie. Co ciekawe, nie są to już tylko wielkie korpo-
racje, ale w wielu przypadkach małe i średnie przedsiębiorstwa.” 

5. PODSUMOWANIE 
Warto, podsumowując niniejszy artykuł, przytoczyć założenia „Strategii 

rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku”8, które wyraźnie wska-
zują, iż dotacje dla uczelni publicznych mają w tej chwili charakter podmiotowy 
i nie do końca są powiązane z rzeczywistym zapotrzebowaniem gospodarki, 
rynku pracy czy potrzebą wykonania zleconych badań, co negatywnie wpływa 
na jakość kształcenia. Aby uzyskać poprawę, wiele zależy od polityki państwa 
w tym zakresie – zwiększenie środków finansowych dla kierunków zamawia-
nych, wsparcie programów badawczych we współpracy z biznesem, wprowa-
dzenie rozliczeń zadaniowych, dodatkowe środki na projekty innowacyjne reali-
zowane w poszczególnych jednostkach czy dotacje na kształcenie elit to tylko 
część z aktualnie dyskutowanych pomysłów. Kluczową jednak rolę w poprawie 
efektywności kształcenia winny spełniać same uczelnie. Dorobek naukowo-
badawczy, a także umiejętność pozyskiwania dodatkowych środków na rozwój  
i działania innowacyjne winny być priorytetem jeśli chodzi o zatrudnianie wy-
kładowców. Dobre wyposażenie laboratoriów badawczych jest dziś konieczne, 
jeśli chodzi o zwiększenie potencjału B+R. Dodatkowe szkolenia dotyczące 
nowoczesnych metod nauczania także powinny na stałe zagościć w grafiku ka-
dry dydaktyczne, szczególnie mając na uwadze współpracę z przemysłem i an-
gażowanie młodzieży we wspólne przedsięwzięcia. Warto nie zapominać także 
o dalszym rozwoju współpracy międzynarodowej i budowaniu kontaktów  
z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a co za tym idzie poszerzać także swo-
ją ofertę dydaktyczną w języku angielskim. Ciekawym pomysłem jest budowa-
nie międzyuczelnianych ośrodków/zespołów badawczych, gdzie specjaliści 
różnych dziedzin podejmują się zadań zleconych bardzo często przez biznes lub 
charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności. Każda uczelnia musi 
jednak indywidualnie dokonać priorytetyzacji swoich działań, zapewne także  
w oparciu o modele ekonometryczne konstruowane na podstawie danych gro-
madzonych na przestrzeni ostatnich lat, np. liczby publikacji, zgłaszanych paten-
tów czy liczby osób przyjętych i kończących z powodzeniem dany kierunek 
studiów, co może stanowić temat dalszych badań.  

 

                                                 
8 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku, E&Y, Instytut 
Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010 
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