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Efektywne zastosowanie elektronicz-
nego biznesu w sektorach gospodarki pol-
skiej to zadanie niezwykle aktualne i wa ne 
dla polskiej gospodarki. Z uznaniem nale y 
zatem przyjmowa  dobre prace badawcze 
nad rezultatami tworzenia nowych rozwi -
za , wyznaczaj ce kierunki dalszych dzia-
a  badawczych i praktycznych. Dotyczy to 

tak e ksi zki wydanej przez zespól auto-
rów pod redakcj  prof. Witolda Chmiela-
rza. W recenzowanej pracy z powodzeniem 
scharakteryzowano rozwój biznesu elektro-
nicznego w Polsce w wybranych sektorach 
gospodarki wraz z metodykami oceny jego 
efektywno ci w poszczególnych sektorach. 
Prezentacj  modeli biznesu oparto na 
badaniach w asnych przeprowadzonych 
mi dzy innymi w sektorze artyku ów kos-
metycznych, odzie y, obuwia, drzewa, kom-
puterów, finansów, turystyki i bankowo ci. 
Badania przeprowadzone przy u yciu 
wielu metodyk analizy efektywno ci pre-
zentuj  rozwój rynków w ci gu ostatnich 
lat. Przegl d rynków elektronicznych jest 
interesuj cy i przynosi wiele nowej wiedzy 
na temat ich funkcjonowania. Jako cieka-
wostk  nale y traktowa  analiz  sektora 
artyku ów erotycznych, przeprowadzon  
zapewne po raz pierwszy w literaturze 
polskiej. 

W pracy podj to tak e trudny prob-
lem doboru metodyki oceny efektywno ci 
zastosowa  informatyki w sferze rynku 
elektronicznego. Ten metodyczny aspekt 
przeprowadzonych prac badawczych zapre-
zentowanych w recenzowanym opracowa-
niu obj  wiele podej , w tym: badania 
ankietowe, ocen  metod  burzy mózgów, 
punktowe oceny ekspertów, metody staty-
styczne oraz metodyk  Saaty�’ego. Zasto-
sowana metoda bada  zak ada a charak-
terystyk  wybranych witryn internetowych 
w wybranych bran ach. Oceniano wyró -

nione elementy witryn z zapewnieniem ich 
porównywalno ci. Przeprowadzona analiza 
porównawcza wed ug za o onych kryteriów 
da a podstawy do wyciagni cia interesuj -
cych wniosków.

Badania da y szerok  panoram  stanu 
i rozwoju biznesu elektronicznego w Pol-
sce w wybranych bran ach. Autorom uda o 
si  skwantyfikowa  wyniki, pokazuj c przy-
datno  poszczególnych rynków z punktu 
widzenia u ytkownika ko cowego. Wnioski 
nie zawsze by y pozytywne, co wiadczy, e 
efektywno  zastosowania serwisów inter-
netowych nie we wszystkich bran ach roz-
wija si  zgodnie z oczekiwaniami. 

Z przeprowadzonych bada  wynika, e 
przydatnymi metodykami oceny efektyw-
no ci biznesu elektronicznego s : wielo-
kryterialna, punktowa metoda tradycyjna 
z eksperck  skala preferencji oraz meto-
dyka hierarchicznych ocen punktowych 
zaproponowana przez Saaty�’ego; chocia  
ta ostania z wymienionych wzbudza a pro-
testy ekspertów ze wzgl du na trudno ci 
w dokonywaniu porówna  w przypadku 
du ej ilo ci kryteriów. Ocena ta jest zgodna 
z innymi wynikami bada  prezentowanymi 
w literaturze.

Wyniki bada  zaprezentowane w recen-
zowanej pracy stanowi  cenne spostrze e-
nia, przydatne zarówno dla dalszych bada  
teoretycznych, jak i prac praktycznych 
w zakresie tworzenia witryn internetowych. 
Konstrukcja pracy zosta a tak pomy lana, 
aby zobrazowa  zarówno zagadnienia 
metodyczne efektywno ci biznesu elek-
tronicznego, jak równie  rozwój biznesu 
elektronicznego w ci gu ostatniego pó tora 
roku w wybranych bran ach oraz wskaza  
szanse i zagro enia tej dzia alno ci wraz 
z mo liwymi drogami rozwoju i wyj cia 
z dostrzeganych problemów biznesu elek-
tronicznego w danej bran y.

Recenzja ksi ki napisanej pod red. Witolda 
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Struktura pracy i logika wywodu zach -
caj  do lektury. W rozdziale pierwszym 
scharakteryzowano, po interesuj cych usta-
leniach terminologicznych i poj ciowych, 
mierniki opisuj ce rynki elektroniczne 
w poszczególnych krajach. Przedstawiono 
przyk ady analiz dotycz ce Polski na tle 
tendencji wiatowych. Nast pnie zaprezen-
towano metodyki bada  stosowane przez 
autorów do oceny serwisów internetowych 
w wybranych sektorach, wskazuj c ich wady 
i zalety. W kolejnym rozdziale zaprezen-
towano analizy rozwoju gospodarki elek-
tronicznej w Polsce w wybranych sekto-
rach z zastosowaniem metodyk opisanych 
w poprzednim rozdziale. Uwag  skupiono 
na metodykach ankietowych, eksperckich 
ocenach punktowych. Wskazano tak e pod-
stawowe, wynikaj ce z przeprowadzonych 
bada , bariery wprowadzania gospodarki 
elektronicznej oraz metody, które mog  
pomóc w ich prze amaniu. W ostatnim 
rozdziale przedstawiono zastosowanie do 
oceny efektywno ci e -biznesu m.in. eks-
perckiej metody punktowej oraz metody 
modyfikowanej wektorem preferencji 
poszczególnych grup kryteriów w odnie-
sieniu do kilku sektorów gospodarki 

elektronicznej, a tak e metody Saaty�’ego 
i minimalizacji odchyle  od rednich ocen 
eksperckich. 

Reasumuj c, recenzowana praca, napi-
sana pod red. Witolda Chmielarza, jest 
solidnym i rzetelnym kompendium wiedzy 
na temat rynków elektronicznych w Polsce 
oraz metodyki badania efektywno ci roz-
wi za . Mo e by  �– jako ksi ka naukowa 
�– zalecana dla wyk adowców i s uchaczy 
studiów podyplomowych i doktoranckich 
kierunków informatyka i ekonometria 
oraz zarz dzanie, a tak e dla pracowników 
naukowych i studentów innych kierunków 
ekonomicznych i technicznych kszta c cych 
kadry dla potrzeb zarz dzania. Zaintere-
sowa  si  ni  powinny tak e osoby odpo-
wiedzialne za zarz dzanie biznesem elek-
tronicznym w polskich przedsi biorstwach 
i instytucjach.
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