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PRZEDMOWA 

Prezentowana publikacja jest czwartą z kolei książką z serii, której celem jest 
omawianie bieżącego stanu i kierunków rozwoju badań w Polsce w zakresie 
tworzenia i wdrażania narzędzi informatycznych dla celów zarządzania. Trzy 
poprzednie książki, to Technologie Informatyczne w Zarządzaniu - Systemy 
Wspomagania Decyzji, wydana w 2000 r., Rozwój i 'Zastosowania Technologii 
i Systemów Informatycznych, wydana w 2001 r., oraz Komputerowe Wspomaganie 
Zarządzania i Procesów Decyzyjnych w Gospodarce, wydana w 2003 r. Zgodnie 
z koncepcją przyjętą dla tych publikacji zamieszcza się w nich artykuły napisane 
przez pracowników naukowych oraz przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji 
zainteresowanych komputeryzacją, dobrane tematycznie i omawiające wszystkie 
aspekty szeroko pojętej infom1atyzacji procesów zarządzania. W ten sposób chcemy 
uzyskać i zaprezentować czytelnikom aktualną i zmieniającą się z każdym rokiem 
fotografię polskich możliwości i potrzeb w dziedzinie zastosowań współczesnych 
narzędzi informatycznych w różnych obszarach gospodarki. 

Od kilku lat odbywają się w Ciechocinku konferencje pn. Komputerowe 
Systemy Wielodostępne KSW, organizowane wspólnie przez Akademię Techniczno
Rolniczą w Bydgoszczy i Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie. 
We wrześniu 2003 r. odbędzie się czwarta taka konferencja pn. KSW'2003. Autorzy 
artykułów zamieszczanych w naszych książkach mają na tych konferencjach 
możliwość publicznej prezentacji wyników swoich badań. Konferencje są 

pomyślane jako forum dyskusyjne i miejsce konfrontacji przedstawicieli krajowych 
środowisk naukowych, zajmujących się rozwojem metod, technik, modeli 
i systemów informatycznych, przedstawicieli firm komputerowych oferujących na 
rynku gotowe systemy, oraz przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji będących 
potencjalnymi nabywcami usług i narzędzi informatycznych. 

Taka forma spotkań jest coraz powszechniej stosowana na świecie zgodnie 
z przekonaniem, że ułatwia ona zawieranie bezpośrednich kontaktów między 

środowiskiem naukowym i gospodarczym. W rezultacie powinno to prowadzić do 
społecznie pożądanego przepływu wyników badań do gospodarki i środków 

finansowych z gospodarki do placówek badawczych. 

Wiadomo powszechnie, że nauka w Polsce jest niedofinansowana, a jej 
finansowanie z budżetu państwa z roku na rok maleje. W 2002 r. finansowanie to 
było na poziomie 0,3 % PKB. Wiadomo również z doświadczeń zachodnich, że 
tamtejsze placówki badawcze zajmujące się badaniami stosowanymi, do 60 % 
swoich środków pozyskują dzięki umowom zawieranym z przedsiębiorstwami. Taka 



sytuacja jest na przykład w instytutach Fraunhofer Gesellschaft w Niemczech, 
będących wiodącymi w Europie ośrodkami naukowymi w zakresie badań 

stosowanych. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. również nasze 
instytuty będą zmuszone do podobnych zachowań, szczególnie w sytuacji, gdy 
budżet państwa nie ma praktycznie rezerw na istotne zwiększenie finansowania 
nauki w najbliższych latach. 

Z naszych zgromadzonych przez cztery lata doświadczeń wynika, że obecny 
stan kontaktów między środowiskiem naukowym i gospodarczym w kraju nie jest 
zadowalający w ogóle, a więc również w zakresie rozwijania i stosowania 
w praktyce nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych. Ta sytuacja jest 
spowodowana faktem, że małe i średnie firmy, przeważające na rynku krajowym, 
nie mają wystarczających środków, aby samodzielnie finansować badania. 
To powoduje z kolei, że nie interesują się one specjalnie badaniami prowadzonym 
w instytutach. W ten sposób posiadamy w kraju potencjał badawczy 
i doświadczenie, które nie są wykorzystane. Aby zmienić tę niekorzystną sytuację 
należy zintensyfikować państwowe formy finansowania badań oraz ulepszać formy 
wymiany doświadczeń między instytutami badawczymi i użytkownikami produktów 
informatycznych. Przy tej okazji chcielibyśmy zwrócić uwagę na niezwykle ważny 
problem jakim jest planowanie przez wyższe uczelnie oraz instytuty badawcze tzw. 
badań własnych. Uważamy, że właściwe ukierunkowanie tych badań, zwłaszcza na 
tematykę, która może być podstawą do dalszych badań stosowanych i prac 
wdrożeniowych, pozwoli obniżyć bariery jakie niewątpliwie istnieją pomiędzy 

światem nauki a światem polskiej gospodarki. 

Mówiąc o państwowej formie finansowania badań mamy przede wszystkim 
na myśli programy projektów badawczych organizowane i finansowane przez 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, które jest centralnym dysponentem środków 
budżetowych przeznaczanych na naukę. Uważamy, że projekty badawcze 
Ministerstwa są tą formą finansowania nauki przez państwo, która może najlepiej 
przyczynić się do właściwego ukierunkowania prowadzonych w kraju prac 
badawczych i zapewnić konieczne sprzęgnięcie wyników badań z potrzebami 
aplikacyjnymi użytkowników. Jednocześnie sądzimy, że obecna forma krajowych 
projektów badawczych powinna być rozszerzona o nowe programy projektów 
międzynarodowych. Ułatwi to znacznie kontakty w ramach powstającego 

europejskiego rynku badawczego i usprawni znacznie dotychczasową współpracę 
międzynarodową. 

Z kolei konferencje w rodzaju tych organizowanych w Ciechocinku stanowią 
naszym zdaniem taką formę spotkań naukowców, praktyków i użytkowników 
narzędzi informatycznych, która istotnie przyczynia się do zacieśniania kontaktów 
między nauką i gospodarką. Jest to niezbędnym warunkiem pożądanej współpracy 
między tymi sektorami państwa. 

Temu celowi wymiany doświadczeń i promocji krajowych osiągnięć służy 
również dobór artykułów umieszczonych w książce. Składa się ona z pięciu 

rozdziałów zawierających prace o różnej tematyce i różnym stopniu ogólności. 



W rozdziale 1 znajdują się artykuły omaw1aJące stosunkowo nowy obszar 
zastosowań informatyki do zarządzania wiedzą. W rozdziale 2 zamieszczono prace 
omaw1aJące zastosowania informatyki do zarządzania przedsiębiorstwem 

i organizacją. W rozdziale 3 przedstawiono artykuły omawiające nowe narzędzie 
informatyczne: internet, i jego zastosowania do celów zarządzania. W rozdziale 4 są 
omówione szczegółowo koncepcje, metody i algorytmy analizy systemowej 
stosowane w zarządzaniu. W rozdziale 5 omówiono wyniki projektów badawczych 
i celowych KBN realizowanych w obszarze technologii i systemów 
informatycznych. Zwracamy przy tym uwagę, że wyraźnie mniej prac dotyczy tutaj 
projektów celowych, które z definicji są ukierunkowane na badania stosowane 
zakończone wdrożeniami. Uważamy, że ta tendencja powinna zostać odwrócona 
w przyszłości, m.in. na skutek odpowiednich działań Ministerstwa Nauki 
i Informatyzacji. 

Mamy nadzieję, że prezentowana książka spotka się z zainteresowaniem 
czytelników i spełni nasze oczekiwania jako jedno ze źródeł użytecznej informacji 
o aktualnym stanie badań w kraju w zakresie zastosowań informatyki i metod 
analizy systemowej do zarządzania. · 

Na zakończenie chcieliśmy podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili 
się do wydania i wyglądu tej publikacji, a w szczególności panom Grzegorzowi 
Dzieży i Arkadiuszowi Januszewskiemu z Akademii Techniczno-Rolniczej 
w Bydgoszczy oraz pani Annie Gostyńskiej z Instytutu Badań Systemowych za 
pomoc w doborze artykułów oraz wykonanie żmudnej pracy edycyjnej 
i komputerowego formatowania tekstu. 
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