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Praca dotyczy bada� nad stopniem wykorzystania handlu i biznesu 
elektronicznego w przemy�le tekstylno-odzie�owym oraz ich wpływu na 
ten przemysł. W tym celu przeprowadzono badania empiryczne w�ród 
polskich przedsi�biorstw ww. sektora, przeanalizowano uwarunkowania 
prawne dotycz�ce handlu i biznesu elektronicznego mi�dzynarodowych 
organizacji zajmuj�cych si� handlem (takich jak �wiatowa Organizacja 
Handlu – WTO, Unia Europejska, i inne), a tak�e przeanalizowano 
wszystkie dost�pne programy Unii Europejskiej pod k�tem ich 
przydatno�ci w finansowaniu projektów zwi�zanych z handlem 
elektronicznym oraz technologiami ICT (ang. information and 
communication technologies) dla firm sektora tekstylno-odzie�owego. 

1.  WPROWADZENIE 

Gospodarka elektroniczna, oparta na praktycznym wykorzystaniu mo�li-
wo�ci oferowanych przez technologie komputerowe i telekomunikacyjne, 
rewolucjonizuje gospodark� �wiatow�. Technologie te zostały zakwalifikowane 
przez naukowców jako technologie ogólnego u�ytku (ang. general purpose 
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technology – w skrócie GPT), w takim samym stopniu jak np. elektryczno��, czy 
transport kolejowy. Od momentu ich wprowadzenia mówimy o tzw. „Nowej 
Gospodarce”. Zmiany, jakie technologie te przyniosły i jakie ci�gle nios� 
porównuje si� do wpływu, jaki wywarła rewolucja przemysłowa w wieku XIX. 
W erze globalnej wioski handel elektroniczny stał si� niezb�dnym narz�dziem dla 
przedsi�biorstw. Pozwala on na zaprezentowanie pełnej i aktualnej oferty 
klientom oraz umo�liwia zbudowanie bardzo dobrych relacji dostawca – klient. 
Jest to spowodowane praktycznie natychmiastow� mo�liwo�ci� reagowania 
na potrzeby zamawiaj�cych. Pomaga równie� obni�a� koszty działalno�ci 
gospodarczej praktycznie w ka�dej dziedzinie prowadzenia firmy, co mo�e by� 
znacz�ce szczególnie w obliczu trwaj�cego kryzysu gospodarczego na �wiecie, 
który ma wpływ tak�e na polski sektor tekstylno-odzie�owy, co widzimy 
na przykładzie firm, które obecnie maj� kłopoty. Mo�na tutaj poda� takie, 
wydawałoby si� du�e i pr��ne, firmy giełdowe, jak Monnari, którego upadło�� 
ju� ogłosił s�d, czy Redan, który w ostatniej chwili unikn�ł bankructwa, cho� 
nie problemów. Wdra�anie nowoczesnych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (ICT – ang. information and communication technologies) 
stwarza równie� mo�liwo�ci znacz�cej optymalizacji funkcjonowania 
przedsi�biorstw. 

Aby lepiej zobrazowa� wpływ, jaki na przedsi�biorstwa tekstylno- 
odzie�owe ma handel oraz biznes elektroniczny, konieczne było przeprowadzenie 
bada� na tym polu dla firm z Polski. Firmy polskie były co prawda cz��ci� 
badania zbiorczego dla siedmiu krajów UE przeprowadzonego przez organizacj� 
eBusiness W@tch w 2005 roku, lecz nigdy do tej pory nie analizowano ich 
osobno z tak� dokładno�ci�. 

2. STRUKTURA PRACY 

Struktura pracy została podporz�dkowana poszczególnym celom                        
i hipotezom badawczym. Składa si� ona z czterech rozdziałów oraz zako�czenia. 

Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzaj�cy. Została w nim krótko 
przedstawiona historia internetu oraz podstawowe aspekty dotycz�ce handlu 
elektronicznego (takie, jak jego modele, czy unikalne cechy w odniesieniu 
do handlu tradycyjnego) oraz biznesu elektronicznego. Zostały równie� 
zaprezentowane podstawowe ogólne dane statystyczne dotycz�ce ilo�ci 
u�ytkowników internetu na �wiecie i w Polsce, handlu elektronicznego w Polsce 
na przestrzeni ostatnich lat, w szczególno�ci zostały zaprezentowane dane 
dotycz�ce handlu tekstyliami za pomoc� handlu elektronicznego. Przedstawione 
s� równie� wnioski z raportu dotycz�cego handlu elektronicznego w przemy�le 
tekstylno-odzie�owym, sporz�dzonego na podstawie bada� w siedmiu 
krajach Unii Europejskiej z roku 2005, przygotowanego przez organizacj� 
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eBusiness W@tch, powołan� przez Uni� Europejsk�, wraz z komentarzami 
autora. 

Rozdział drugi całkowicie po�wi�cony jest aspektom prawnym handlu 
elektronicznego. Najpierw przedstawione s� ustalenia organizacji mi�dzyna-
rodowych, takich jak �wiatowa Organizacja Handlu (WTO), OECD oraz 
UNCITRAL wraz z prezentacj�, jak zmieniały si� te ustalenia na przestrzeni lat. 
Nast�pnie dogł�bnie zaprezentowane s� obecnie obowi�zuj�ce dyrektywy 
Unii Europejskiej, jako �e Polska jest cz��ci� tej organizacji i jej wymagania s� 
dla naszego kraju najwa�niejsze. Ostatnia cz��� rozdziału jest po�wi�cona 
dostosowaniom prawodawstwa polskiego do ustale� organizacji mi�dzyna-
rodowych w siedmiu nast�puj�cych obszarach: 

• Ochrona konsumenta, 
• Ochrona danych osobowych, 
• Ochrona prawa własno�ci intelektualnej, 
• Cła, 
• Bezpiecze�stwo i pewno�� obrotu elektronicznego, 
• Podatki, 
• Zawieranie umów przy pomocy internetu. 

 
Rozdział trzeci po�wi�cony jest zaprezentowaniu i przeanalizowaniu 

wyników badania empirycznego, przeprowadzonego metod� ankietow� na 
przedsi�biorstwach polskiego sektora tekstylno-odzie�owego, oraz wyci�gni�ciu 
wniosków. Ma on na celu zbadanie w jakim stopniu w przedsi�biorstwach 
przemysłu tekstylno-odzie�owego jest wykorzystywany handel oraz biznes 
elektroniczny, a tak�e ocena, czy wpływ ten jest pozytywny. Z punktu widzenia 
głównego celu rozprawy jest to jej najwa�niejszy rozdział. 

Rozdział czwarty prezentuje analiz� szerokiej gamy programów opera-
cyjnych Unii Europejskiej pod k�tem ich przydatno�ci dla przedsi�biorstw, 
w szczególno�ci tych z sektora tekstylno-odzie�owego, w celu uzyskania pomocy 
bezpo�redniej (finansowej) oraz po�redniej na projekty zwi�zane z technologiami 
komunikacyjno-informacyjnymi (ICT).  

Ostatnia cz��� rozprawy po�wi�cona jest ko�cowemu podsumowaniu 
przeprowadzonych bada� i analiz. 

3. METODOLOGIA BADA� 

Badania empiryczne przeprowadzone na potrzeby pracy opisano w rozdziale 
trzecim. W celu uzyskania obiektywnych danych firmy zostały wybrane losowo, 
po około 20 z ka�dej gał�zi przemysłu tekstylno-odzie�owego dost�pnej 
na stronach Panoramy Firm w katalogu tematycznym „Odzie� i tekstylia”, 
co pozwala stwierdzi�, �e próba jest reprezentatywna. Dało to ł�czn� liczb� 
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393 firm, do których zostały rozesłane ankiety, wraz z listem przewodnim, drog� 
mailow�. Jedynie do 7 spo�ród tych firm zastosowano wywiad bezpo�redni, 
poniewa� znajdowały si� one w Łodzi. W li�cie przewodnim zawarto podsta-
wowe informacje o autorze oraz o przeprowadzanym badaniu. Zapewniono 
w nim równie� o poufno�ci danych podawanych przez firmy oraz o tym, �e b�d� 
one u�yte jedynie w celu zbiorczego opracowania wyników i wykorzystane 
w celach naukowych, co miało na celu zmniejszenie mo�liwych odmów 
wypełnienia ankiety. Poinformowano równie�, �e po zako�czeniu badania 
i opracowaniu jego wyników zainteresowane firmy otrzymaj� wgl�d do tych 
wyników, co mo�e pozytywnie wpłyn�� na ich rozwój. Miało to te� niew�tpliwie 
wpływ na uzyskanie wi�kszej liczby wypełnionych ankiet. 

 

Tabela 1. Realizacja badania ankietowego 

Odpowiedzi istotne Procent liczony w stosunku do wszystkich 
badanych firm (N = 400) 

1. Kwestionariusze zebrane drog� 
e-mailow� (34) 8,50% 

2. Kwestionariusze dostarczone 
i wypełnione bezpo�rednio 
w siedzibach firm (7) 

1,75% 

Razem 10,25% 

 
Kwestionariusze były rozsyłane do firm w okresie lipiec-sierpie� 2008. 

Wywiady bezpo�rednie równie� były przeprowadzone w tym samym terminie. 
Ł�cznie na 400 firm, do których dostarczono kwestionariusze, uzyskano 
41 wypełnionych ankiet. Daje to 10,25% wska�nika realizacji ankiety. Wynik ten 
jest akceptowalny w przypadku badania drog� elektroniczn�.  

Nale�y równie� wspomnie�, �e dla niektórych pyta� został zastosowany filtr 
odpowiedzi, co jest cz�sto stosowan� praktyk� w badaniach metod� ankietow�. 
Polegał on na tym, �e na pytania odnosz�ce si� bezpo�rednio do handlu 
elektronicznego odpowiadały tylko te firmy, które stosuj� rodzaj sprzeda�y przez 
sklepy internetowe lub te� aukcje. 

4. WYNIKI BADA� I ICH OMÓWIENIE 

Rozkład firm, które poprawnie wypełniły kwestionariusze wygl�da 
nast�puj�co: 
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Wykres 1. Podział badanych firm ze wzgl�du na liczb� zatrudnianych 
pracowników 

 
Przebadanie firm, których rozkład zaprezentowano na powy�szym wykresie 

pozwoliło na uzyskanie danych statystycznych oraz wyci�gni�cie na ich 
podstawie wniosków, które s� przedstawione poni�ej. 

1. Prawie 1/3 badanych firm ju� sprzedaje za po�rednictwem sklepów 
internetowych i/lub serwisów aukcyjnych, a około 15% zamierza to robi� 
w przyszło�ci. 

2. Pomimo niskich nakładów inwestycyjnych na technologie i opro-
gramowanie ICT (ponad 70% badanych deklaruje, �e ich inwestycje 
w roku 2007 były mniejsze ni� 10.000zł, a kolejne 22%, �e zawierały 
si� w przedziale 10.000-50.000zł) w 76,3% badanych przedsi�biorstw 
po wprowadzeniu handlu elektronicznego zwi�kszyła si� sprzeda�. 
W 86,8% przypadków firmy zyskały równie� nowych klientów, 
a 82,4% firm zyskało dost�p nie tylko do klientów regionalnych, 
ale tak�e krajowych i mi�dzynarodowych. Dla porównania, w 2004 roku 
w 7 najbardziej rozwini�tych krajach Unii Europejskiej, w sektorze 
tekstylnym, �rednia warto�� inwestycji w infrastruktur� i oprogra-
mowanie ICT wynosiła ponad 12309 Euro. 
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Wykres 2. Nakłady na inwestycje w infrastruktur� oraz oprogramowanie ICT 
w roku 2007 poniesione przez ankietowane firmy 
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Wykres 3. Wprowadzenie handlu elektronicznego a zwi�kszenie obrotów/sprzeda�y 
w badanych firmach 
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Wykres 4. Pozyskanie nowych klientów dzi�ki handlowi elektronicznemu 
przez badane firmy 

 
3. Znamienny jest równie� fakt, i� jedynie niecałe 5% badanych firm 

deklaruje, i� w kolejnym roku (2008) zmniejszy swoje nakłady na 
inwestycje w technologie oraz oprogramowanie ICT. 34,1% firm 
zamierza zwi�kszy� te kwoty, a 61% zamierza utrzyma� je na poziomie 
z roku poprzedniego. Fakt ten doskonale obrazuje pozytywne mo�liwo�ci 
i wpływ na prowadzenie działalno�ci gospodarczej płyn�ce z zasto-
sowania handlu elektronicznego oraz e-biznesu w badanych firmach. 
Gdyby wpływ ten był negatywny, to zdecydowanie wi�kszy procent 
firm decydowałby si� na ograniczenie wydatków zwi�zanych z tymi 
technologiami. 

4. W �adnej z badanych firm po wprowadzeniu do oferty handlu 
elektronicznego nie zmniejszyła si� wielko�� zatrudnienia. 23,7% 
badanych firm zwi�kszyło liczb� pracowników, a w 76,3% z nich nie 
zmieniła si� wielko�� zatrudnienia, co �wiadczy pozytywnie o wpływie 
handlu elektronicznego na zatrudnienie w sektorze tekstylno-odzie�owym. 

5. Zdaniem prawie 50% respondentów w przyszło�ci, w handlu elektro-
nicznym w przemy�le tekstylno-odzie�owym, b�d� przewa�a� wyspecja-
lizowane, niszowe sklepy zajmuj�ce si� okre�lon� grup� produktów. 
Trend ten mo�e by� szczególnie wa�ny z punktu widzenia małych 
i �rednich przedsi�biorstw, których jest zdecydowanie najwi�cej w tym 
sektorze. 

6. Ponad 70% respondentów jest bardzo zadowolonych lub raczej 
zadowolonych z osi�ganych wyników sprzeda�y za pomoc� handlu 
elektronicznego. Ł�cz�c ten wynik z faktem, i� prawie 75% ankie-
towanych firm oczekuje wzrostu sprzeda�y w kolejnym roku za po�red-
nictwem tego kanału dystrybucji otrzymujemy bardzo pozytywny obraz 
handlu elektronicznego w przemy�le tekstylno-odzie�owym w Polsce. 



Handel elektroniczny w przemy�le tekstylno-odzie�owym…  12

7. Jedynie 9,8% ankietowanych stwierdziło, �e e-biznes nie ma wpływu 
na funkcjonowanie ich przedsi�biorstwa. 22% z nich uwa�a, �e ma 
on bardzo du�y wpływ, a 68,3%, �e cz��ciowy. W przyszło�ci wpływ ten 
mo�e si� jeszcze powi�kszy�. 

22,0%

68,3%

9,8%

Bardzo du�e
znaczenie dla
funkcjonowania firmy

Cz��ciowe znaczenie
dla funkcjonowania
firmy

Brak znaczenia dla
funkcjonowania firmy

 

Wykres 5. Subiektywna ocena firm na temat znaczenia e-biznesu 
dla ich funkcjonowania 

 
8. Z punktu widzenia nowoczesnych przedsi�biorstw najwa�niejsze s� 

oczekiwania i potrzeby klientów oraz ich efektywne zaspokajanie w celu 
wygenerowania zysków. Doskonale jest to widoczne w badanych firmach 
sektora tekstylno-odzie�owego, które deklaruj�, i� to wła�nie oczekiwania 
klientów s� najcz�stszym powodem, dla którego do swojej oferty sprze-
da�y wprowadziły handel elektroniczny. Prawie 63% respondentów czyn-
nik ten uwa�a za bardzo istotny, a nieco ponad 34% za cz��ciowo istotny. 
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Wykres 6. Powody, dla których firmy u�ywaj� rozwi�za� e-biznesowych 
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9. Wszystkie wymienione wcze�niej pozytywne aspekty handlu elektro-
nicznego oraz e-biznesu otrzymane w ramach prowadzonych bada� 
s� zauwa�ane w polskich przedsi�biorstwach tekstylno-odzie�owych 
pomimo faktu, i� bardzo słabo s� w nich rozpowszechnione i rzadko 
u�ywane specjalistycznie rozwi�zania ICT. Jako przykład wystarczy 
poda�, �e nieco ponad 50% firm deklaruje, i� nie u�ywa �adnych 
rozwi�za� ICT do wewn�trznych procesów w firmie, ani te� do 
wewn�trznej oraz zewn�trznej współpracy, a a� 73,2% z nich nie u�ywa 
�adnych standardów do wymiany danych mi�dzy sob�. Mo�na 
oczekiwa�, �e w przyszło�ci trend ten ulegnie zmianie, a wtedy handel 
elektroniczny oraz e-biznes b�d� miały dalszy impuls do jeszcze 
szerszego wykorzystania i wi�kszego wpływu na prowadzenie 
działalno�ci gospodarczej w sektorze tekstylno-odzie�owym. 

10. Wszystkie firmy, które zatrudniaj� własnych pracowników do obsługi 
technologii ICT (14,6% badanych) wysyłaj� ich te� na szkolenia 
zwi�zane z t� dziedzin�. �wiadczy to o zrozumieniu przez nie faktu, i� 
aby sprosta� wymaganiom obecnego rynku, w którym technologie 
szybko ulegaj� dynamicznemu rozwojowi nale�y stale inwestowa� 
w pracowników, którzy s� jednymi z najwa�niejszych elementów 
przedsi�biorstw. 

11. Nale�y równie� wspomnie�, �e z przeprowadzonej analizy, zapre-
zentowanej w rozdziale drugim rozprawy, wynika i� polskie 
prawodawstwo w odniesieniu do handlu elektronicznego jest dobrze 
dostosowane do wymaga� mi�dzynarodowych. Ponadto wydaje si�, 
�e jest ono te� dobrze dostosowane w odniesieniu do oczekiwa� 
przedsi�biorców, w szczególno�ci tych z sektora tekstylno-odzie�owego, 
co znalazło potwierdzenie w odpowiedziach uzyskanych w badaniu 
ankietowym. Jedynie 2,6% respondentów jako bariery we wprowadzaniu 
handlu elektronicznego wskazało mo�liwe przeszkody prawne, co jest 
bardzo dobrym wynikiem i mo�e �wiadczy� o tym, �e system prawny 
w Polsce jest dobrze przygotowany do obecnych wyzwa� rynkowych. 

5. WNIOSKI KO�COWE 

1. Dzi�ki ró�norodno�ci modeli handlu i biznesu elektronicznego mog� one 
by� stosowane w ka�dym przedsi�biorstwie zarówno w celu uzyskania 
dodatkowego kanału sprzeda�y, jak i optymalizacji szerokiego rodzaju 
procesów wewn�trznych i zewn�trznych w firmie. 

2. Obecnie trwaj�cy kryzys gospodarczy na �wiecie powinien przyczyni� 
si� do jeszcze dynamiczniejszego rozwoju handlu elektronicznego 
z uwagi na fakt, i� pozwala on zdecydowanie obni�y� koszty przepro-
wadzania transakcji zarówno dla konsumenta, jak i przedsi�biorstw. 
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3. Zastosowanie technologii komunikacyjno-informacyjnych nie tylko 
pozwala na znacz�cy wzrost produktywno�ci (produktywno�ci 
całkowitej, pracy ludzkiej i kapitału), ale równie� rekonfiguracj� 
organizacji pracy wewn�trz przedsi�biorstw, pomi�dzy ró�nymi firmami, 
pomi�dzy wszystkimi uczestnikami rynku (konsumentami i produ-
centami) oraz pomi�dzy rz�dami i reszt� gospodarek. Technologie te 
pozwalaj� te� na zmniejszenie kosztów transakcji i zwi�kszenie 
dost�pno�ci do rynków, w tym tak�e mi�dzynarodowego, a co za tym 
idzie umo�liwiaj� zwi�kszenie wydajno�ci handlowej, szczególnie dla 
małych i �rednich przedsi�biorstw. 

4. M�P generalnie maj� nieco gorsze wykorzystanie ICT ni� du�e 
przedsi�biorstwa, jednak technologie te daj� im najwi�kszy potencjał do 
zwi�kszenia produktywno�ci. Dzieje si� tak głównie dzi�ki temu, 
�e M�P posiadaj� pewne cechy, które umo�liwiaj� im szybkie 
implementowanie technologii ICT. Jako przykład – podejmowanie 
decyzji w mniejszych firmach jest zdecydowanie szybsze ni� w du�ych 
organizacjach, co niew�tpliwie ma pozytywny wpływ na wprowadzanie 
wszelkich zmian, w tym tak�e tych zwi�zanych z ICT. Z drugiej jednak 
strony M�P cz�sto maj� problem z pozyskiwaniem kapitału na 
dokonywanie tych zmian. Jednak pozytywne cechy M�P w przypadku 
wprowadzania technologii ICT wydaj� si� mie� zdecydowanie wi�kszy 
wpływ, ni� negatywne, jako �e w jednym z bada� przeprowadzanych 
przez UNCTAD wykazano, �e firmy te były w stanie zwi�kszy� 
przychody o 7%, zmniejszy� koszty o 9,5% (koszty sprzeda�y oraz 
administracyjne) dzi�ki zaadaptowaniu tych wła�nie technologii. 

5. Przeprowadzane badania wskazuj�, i� przedsi�biorstwa przemysłu 
tekstylno-odzie�owego wykorzystuj� handel elektroniczny w coraz 
wi�kszym stopniu ze wzgl�du na przyspieszenie przepływu informacji, 
zwi�kszenie wydajno�ci ła�cucha dostaw, popraw� wewn�trznych 
procesów w firmie, rozszerzenie dost�pu do rynku oraz polepszenie 
obsługi klienta. 

6. Produkty przemysłu tekstylno-odzie�owego według bada� dwóch 
ró�nych, niezale�nych od siebie o�rodków badawczych w Polsce 
stanowiły w roku 2006 oraz 2007 około 13% wszystkich produktów 
sprzedawanych za pomoc� handlu elektronicznego, co stanowi bardzo 
dobry wynik i daje podstawy do dobrych prognoz dla przedsi�biorstw na 
przyszło��. Dzieje si� tak pomimo specyficznego charakteru produktów 
tego sektora. 

7. Jak wida� z zamieszczonego w pracy opisu oraz analizy dost�pnego 
potencjału finansowania projektów zwi�zanych z technologiami ICT, 
dostarczanymi przez Uni� Europejsk� oraz polskie ministerstwa, 
przedsi�biorstwa, a w szczególno�ci polskie firmy sektora tekstylno- 
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odzie�owego, maj� bardzo szeroki wybór mo�liwo�ci aplikowania 
o dofinansowanie oraz pomoc. Praktycznie w ka�dym z opracowanych 
przez UE programów znajduj� si� działania oraz priorytety dotycz�ce 
społecze�stwa informacyjnego lub te� technologii ICT. W pozostałych 
natomiast istnieje mo�liwo�� zawierania tych�e obszarów we wnioskach 
dotycz�cych innych projektów (np. badania i rozwoju). Niezmiernie 
szeroki jest równie� zakres obszarów, których dotyczy� mog� aplikacje; 
od infrastruktury (sprz�t komputerowy, urz�dzenia peryferyjne itp.), 
przez szkolenia, kursy i studia, a� do dofinansowania samego dost�pu do 
internetu dla niektórych firm, zale�nie od tego, w jakim programie firma 
zdecyduje si� ubiega� o dofinansowanie. 

8. Wart zauwa�enia jest równie� fakt, i� Unia Europejska w ramach 
ogólnych ram projektowych przewidzianych na lata 2007-2013 
bardzo du�� uwag� przywi�zuje do rozwoju społecze�stwa informa-
cyjnego oraz do przygotowania przedsi�biorstw pod k�tem technologii 
komunikacyjno-informacyjnych, aby były one w stanie prowadzi� 
działalno�� w nowych warunkach gospodarczych. Wyniki uzyskane 
w ramach bada� przeprowadzonych na potrzeby przedstawionej tu pracy 
i ich analiza zaprezentowana w jej Rozdziale III, dotycz�ce u�ywania 
handlu elektronicznego i innych obszarów ICT w przedsi�biorstwach 
tekstylno-odzie�owych  s� bardzo obiecuj�ce, pomimo niskich nakładów 
inwestycyjnych przez nie ponoszonych. Ł�cz�c ten fakt z szerokim 
wachlarzem mo�liwo�ci dofinansowania projektów oferowanym przez 
Uni� Europejsk� mo�na wysnu� wniosek, i� przedsi�biorstwa tego� 
sektora, w przypadku dobrego wykorzystania dost�pnych �rodków Unii 
Europejskiej, mog� osi�ga� lepsze wyniki i korzysta� z handlu 
elektronicznego oraz technologii komunikacyjno-informacyjnych do ich 
wewn�trznych procesów na lepszym poziomie ni� obecnie. 

Poza wnioskami wynikaj�cymi z analiz przedstawionych w pracy mo�na 
pokusi� si� o zaprezentowanie ogólnych uwag autora dotycz�cych wykorzystania 
technologii ICT w przedsi�biorstwach, szczególnie małych i �rednich.  

Przede wszystkim mo�na zauwa�y�, i� internet, dzi�ki swoim unikalnym 
cechom, umo�liwia M�P zaistnienie na rynku dost�pnym dla szerszego odbiorcy, 
co wcze�niej z powodu du�ych kosztów (promocja, wynaj�cie pomieszcze�, 
zatrudnienia pracowników i innych kosztów), niemo�liwych do poniesienia przez 
te przedsi�biorstwa, było niewykonalne. Obecnie wystarczy posiada� w miar� 
ciekawy adres internetowy, kojarz�cy si� z firm�, stworzy� własn� stron� 
internetow�, która zapewnia dobre zaprezentowanie oferty oraz dobr� obsług� 
klienta (płatno�ci, kontakt ze sprzedawc�, czyli ogólnie cał� obsług� transakcji), 
nast�pnie zapewni� jej promocj� niewielkimi kosztami, poprzez na przykład 
odpowiednie pozycjonowanie, czy cho�by zało�enie profilu w serwisie 
aukcyjnym typu Allegro i wystawienie w nim cz��ci swojej oferty wraz 
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z podaniem strony adresu internetowego sklepu, a klienci sami odnajd� nas 
w sieci. Nie musimy nawet fizycznie posiada� własnego sklepu, czy magazynu. 
Przy działalno�ci na niewielk� skal� na pocz�tku cz�sto wystarcza nawet własne 
mieszkanie.  

Mo�na wymieni� niezliczon� liczb� firm, które wła�nie dzi�ki internetowi 
odniosły sukces. Redukcja wielu kosztów, przy jednoczesnym zwi�kszeniu 
efektywno�ci promocji, jest tego głównym powodem. Jednym z przykładów 
mo�e by� tutaj firma Andrej’s European Pastry ze Stanów Zjednoczonych, 
sprzedaj�ca tradycyjne czeskie ciasto, które nazywa si� Potica, za pomoc� 
wła�nie handlu elektronicznego. Wydawa� by si� mogło, �e jest to do�� 
nietypowy produkt dla nowoczesnego medium, jakim jest internet, tym bardziej, 
i� firma specjalizuje si� w wytwarzaniu tylko jednego rodzaju tego ciasta. 
Powstała ona jako malutka firma rodzinna, a dzi�ki handlowi elektronicznemu 
i jego cechom, jej produkty mog� nabywa� osoby z całych Stanów 
Zjednoczonych. Jak wiadomo kraj ten jest wielkim tyglem kultur i w wielu 
miejscach znajduj� si� osoby, które ch�tnie kupuj� produkt przypominaj�cy im 
ojczyzn�. Na tym wła�nie bazuje pomysł na biznes wymienionej firmy. Sama jej 
strona internetowa nie przedstawia niczego niezwykłego. Jest raczej jedynie 
form� reklamy oraz zaistnienia w sieci (http://www.poticawalnut.com/). Mo�na 
na niej znale�� histori� oraz rozwój firmy, kontakt z wła�cicielami oraz 
bardzo ogólny opis wytwarzanego produktu, a tak�e link do pod-strony tej�e 
firmy na portalu obsługuj�cym cały proces transakcji kupna. Jest to portal 
http://www.gourmetfoodmall.com/, który oferuje firmom mo�liwo�� posiadania 
własnej oferty na podobie�stwo serwisów aukcyjnych oraz umo�liwia klientom 
znalezienie wielu produktów w jednym miejscu, i na którym zaprezentowana jest 
mi�dzy innymi pełna oferta, wcze�niej wymienionej firmy. W ten sposób 
niewielkimi nakładami nawet niewielka firma, która ma ciekaw� ofert�, 
w dzisiejszych czasach mo�e obsługiwa� tak wielki rynek jak całe Stany 
Zjednoczone, czy Unia Europejska. 

Uzyskane przez autora wyniki bada� teoretycznych i empirycznych 
zawartych w rozprawie pozwoliły na pełn� weryfikacj� i potwierdzenie 
sformułowanych hipotez badawczych. Pomimo tego, i� analizie został 
poddany szeroki obszar, jakim jest cała gał�� przemysłu – czyli cały sektor 
tekstylno-odzie�owy, mo�liwe było zbadanie go pod k�tem zastosowania handlu 
elektronicznego. Wymagało to jednak specjalnego podej�cia, wymagaj�cego 
poł�czenia wielu aspektów, takich jak marketing, organizacja i zarz�dzanie, 
finanse, prawo, czy informatyka, co sprawiło, �e praca nabrała charakteru 
interdyscyplinarnego. Mo�na równie� stwierdzi�, i� co prawda cz��� z badanych 
elementów została potraktowana ogólnie, to jednak dzi�ki tak szerokiemu 
podej�ciu do zagadnienia mo�na było otrzyma� wnioski mo�liwe do 
wykorzystania przez wiele firm i organizacji.  
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INDUSTRY IN THE WORLD AND IN POLAND 

 
Summary 

 
The structure of the thesis was subordinated to the specific goals and research 

hypotheses. It consists of four main chapters and conclusions. 
Chapter one is of an introductory character. It presents a short history of 

internet, basic aspects of electronic commerce and business, such as its models or 
unique features with respect to traditional commerce. Basic statistical data 
concerning the electronic commerce with particular reference to trade of products 
from textile and clothing sector, as well as those concerning the number of users 
of internet in the world and in Poland are given. The conclusions from the report 
concerning the electronic commerce in the textile and clothing sector in the 
European Union prepared by the eBusiness W@tch organization in 2005 with the 
comments of the author, and the new ICT paradigm are also presented.  

Chapter two is devoted to the legal aspects of electronic commerce. At first 
the regulations of the international organizations such as the WTO, OECD and 
UNCITRAL are presented. In the next part of this chapter the EU directives are 
thoroughly described, as Poland is a member of this organization and its 
regulations are the most important for our country. The last part of the chapter is 
devoted to the analysis of Polish legal system and its adjustments to the 
regulations of international organizations. 

Chapter three is dedicated to presenting and analyzing the empirical research 
carried out on the basis of questionnaires among enterprises from Polish textile 
and clothing sector, and drawing conclusions from those results. The research 
was aimed at checking the level of utilization of electronic commerce and 
business in those companies and evaluation if their influence on the firms was 
positive. From the point of view of the main goal of the thesis it is the most 
important chapter. 

Chapter four presents the analysis of a wide range of the EU programs 
with respect to their usefulness for companies from textile and clothing sector 
in order to achieve direct (financial) and indirect assistance for projects connected 
with ICT. 

The last part of the thesis is dedicated to the final conclusions and summary 
of the performed researches and analyses. 
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