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Streszczenie: Otwarte dane mają istotne znaczenie dla działalności innowacyjnej przedsię-

biorstw. Celem artykułu jest wskazanie korzyści wynikających z możliwości wykorzystania 

otwartych danych w działalności innowacyjnej na przykładzie kilku polskich przedsiębiorstw. 

Podkreślono rolę i znaczenie otwartych danych dla różnych obszarów działalności tych 

organizacji. Opracowanie powstało na bazie przeprowadzonych badań pilotażowych i stanowi 

wstęp do dalszych badań.  

Słowa kluczowe: otwarte dane, innowacje, proces innowacyjny. 

IMPACT OF OPEN DATA ON INNOVATION ACTIVITIES  

OF ENTERPRISES 

Abstract: Open data is getting on importance for everyday innovative activities of enterprises. 

The aim of this article is to point out the advantages of using open data in innovative activities 

of enterprises. The role and importance of open data for different areas of activities was 

underlined. The article was developed on the basis of pilot studies conducted among polish 

enterprises and it is starting point to further research in this field.  

Keywords: open data, innovations, innovation process. 
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1. Wprowadzenie   

Obecnie zaobserwować można dynamiczny rozwój gospodarki w oparciu o dane. 

Rozwojowi temu sprzyja intensywny postęp technologiczny, dynamiczny rozwój narzędzi i 

oprogramowania służących szybszej i bardziej kompleksowej analizie olbrzymich zasobów 

danych, a także coraz większa dostępność zasobów danych. Jednym z takich zasobów 

mogących mieć istotne znaczenie w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw są otwarte dane. 

Przypisywanie otwartym danym coraz większego znaczenia w działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstw wykazuje tendencję wzrostową zwłaszcza wśród firm reprezentujących różne 

sektory działalności gospodarczej. Szczególnie istotne znaczenie tych zasobów zaobserwować 

można przede wszystkim wśród przedsiębiorstw „nowych technologii”, których model 

biznesowy oparty jest na szybkiej adaptacji innowacji technologicznych oraz wykorzystywania 

zaawansowanej analityki danych. Jednakże zainteresowanie otwartymi danymi zaobserwować 

można także wśród przedsiębiorców reprezentujących tradycyjne sektory gospodarki, takie jak 

budownictwo, transport czy energetykę.  

Wraz z upowszechnianiem wykorzystania danych w działalności gospodarczej 

przedsiębiorstw, wzrasta również znaczenie zasobów otwartych danych. Zasoby te, będące 

częścią szerszego zbioru danych, mogą stanowić istotne źródło informacji, która odpowiednio 

wyselekcjonowana i przetworzona w połączeniu z wewnętrznymi zasobami firmy stanowić 

będzie impuls do kreowania nowej wiedzy, która w efekcie przyczyni się do wdrożenia 

innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.  

Artykuł podejmuje próbę analizy stopnia wykorzystania otwartych danych przez 

przedsiębiorstwa w ich działalności innowacyjnej. Szczególny nacisk położony został na 

analizę wpływu otwartych danych na poszczególne obszary działalności badanych 

przedsiębiorstw oraz ocenę korzyści wynikających z wykorzystania zasobów otwartych danych 

w działalności.  

Zaprezentowane zostały wyniki badań pilotażowych przeprowadzone wśród wybranej 

grupy przedsiębiorstw, które zadeklarowały wykorzystywanie zasobów otwartych danych  

w swojej działalności innowacyjnej. Badania te stanowią wstęp do bardziej pogłębionych  

i kompleksowych analiz, które przeprowadzone zostaną na późniejszym etapie. 

2. Znaczenie otwartych danych w działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstw 

Podejmując tematykę wpływu otwartych danych na innowacyjność przedsiębiorstw 

niezbędne jest określenie pojęcia otwartych danych, rozumiejąc pod tym pojęciem dane 
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publiczne. Otwarte dane są to wszelkie dane wytworzone przez urzędy administracji publicznej 

(lub na ich zlecenie), które są dostępne bez ograniczeń, mogą być dowolnie wykorzystywane, 

modyfikowane i udostępniane przez każdą osobę dla dowolnych celów, pod warunkiem 

wskazania źródeł ich pochodzenia oraz/lub zachowania podobnych lub takich samych 

warunków udostępniania, jak pierwotne1. 

Ponadto otwarte dane powinny charakteryzować następujące cechy (https://epf.org.pl/…): 

 dostępność – dane są osiągalne dla jak najszerszego grona użytkowników i mogą być 

wykorzystywane w dowolnych celach, w tym biznesowych, 

 aktualność – dane są udostępniane na tyle szybko, by nie traciły swojej wartości, 

 kompletność – poszczególne zbiory danych publicznych są udostępniane w całości, 

 maszynowa odczytywalność – dane są uporządkowane i mogą być przetwarzane 

automatycznie, 

 udostępnianie bez dyskryminacji – dane są dostępne dla każdego, bez wymogu 

rejestracji, 

 udostępnianie bez ograniczeń licencyjnych – dane mogą być wykorzystywane  

np. w celach biznesowych. 

Pomimo coraz szerszego upowszechniania idei otwartych danych, istnieje ciągły niedosyt 

związany z uznaniem tego źródła informacji za warte uwzględnienia w działalności 

innowacyjnej przedsiębiorstw.  

Otwieraniu zasobów danych będących w posiadaniu jednostek administracji publicznej 

towarzyszą dwa zasadnicze motywy (Chan, 1890-1891). Pierwszy łączy się z etosem 

demokracji i swobodnego dostępu do informacji, dzięki czemu instytucje publiczne starają się 

być bardziej otwarte i przejrzyste w swoim działaniu, zwiększając uczestnictwo obywateli  

w życiu społecznym oraz wzmacniając procesy demokratyczne poprzez zacieśnienie 

współpracy. Drugi motyw ukierunkowany jest na zwiększenie wartości rynku informacji 

poprzez udostępnienie wszelkich danych będących w posiadaniu instytucji publicznych. 

Szacuje się, że administracja publiczna posiada olbrzymie zasoby danych nieosobowych, które 

mogą posiadać istotną wartość ekonomiczną. Udostępnienie tych zasobów szerszej 

publiczności na określonych zasadach może sprzyjać kreowaniu nowych produktów lub usług 

na użytek komercyjny lub dla dobra społecznego. Ponadto otwieranie baz danych przez 

                                                      
1 Istnieje szereg definicji otwartych danych stworzonych przez instytucje i organizacje zajmujące się niniejsza 

problematyką. Do najbardziej znanych należą pojęcia opracowane przez Komisję Europejską, Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Bank Światowy czy Open Knowledge International. Pomimo 

niewielkich różnic w definicjach otwartych danych przyjętych przez powyższe podmioty, wszystkie pojęcia 

zawierają najważniejsze cechy, które stanowią istotę otwartych danych. Powyższa definicja przyjęta na potrzeby 

tego artykułu jest definicją przyjętą przez Open Knowledge Foundation, prezentując najważniejsze elementy 

charakteryzujące otwarte dane. Zaznaczyć należy, że wspomniane wyżej organizacje (np. Komisja Europejska) 

posługują się pojęciem informacji sektora publicznego. Także polska ustawa o dostępie do informacji publicznej 

czy ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego operuje pojęciem informacji 

publicznej. Jednakże należy zaznaczyć, że w tym kontekście pojęcie dane i informacje mogą zostać 

potraktowane są jako synonim. 
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instytucje publiczne może sprzyjać poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w kierunku 

rozwiązywania problemów (np. społecznych, ekonomicznych), zwiększeniu skuteczności  

i efektywności rządzenia czy bardziej zintegrowanego i innowacyjnego świadczenia usług 

(OECD, s. 3).  

Wśród potencjalnych korzyści wynikających z otwierania baz danych dla biznesu przez 

administrację publiczną dostrzega się przede wszystkim możliwość stymulowania wzrostu 

ekonomicznego poprzez stwarzanie zachęt dla przedsiębiorstw w celu kierunku korzystania  

z baz danych, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, wsparcie prywatnego sektora 

dostarczającego usługi publiczne, tworzenie wartości dodanej czy wsparcie w podejmowaniu 

decyzji biznesowych (Deloitte, s. 14). Z drugiej strony podkreśla się, że przedsiębiorstwa 

powinny zachęcać jednostki administracji publicznej do jak najszerszego otwierania swoich 

baz danych, co sprzyjać powinno wzmocnieniu potencjału i użyteczności własnych zasobów 

danych, kreowaniu nowych usług opartych na danych czy działaniom upowszechniającym. 

Dane rządowe udostępniane podmiotom niepublicznym, mogą wzmocnić rozwój innowacyjny 

i wspierać generowanie nowych rozwiązań, co bezpośrednio może przyczynić się do kreowania 

innowacji w sektorze publicznym i prywatnym oraz stać się zachętą do opracowywania nowych 

użytecznych aplikacji i rozwiązań. 

Istnieje szereg publikacji przygotowanych przez Komisję Europejską, poszczególne 

państwa członkowskie UE, jednostki naukowo-badawcze czy instytucje doradcze podejmu-

jących próbę oszacowania wielkości rynku otwartych danych, wpływu otwartych danych na 

zatrudnienie, tworzenie nowych miejsc pracy, wartość poszczególnych gałęzi gospodarek czy 

korzyści bądź ułatwienia dla poszczególnych osób poprzez wykorzystanie otwartych danych  

w różnych obszarach jego funkcjonowania2. Warto zaznaczyć, że wszystkie te opracowania 

podkreślają wagę otwartych danych dla rozwoju ekonomicznego społeczeństw oraz duży 

potencjał tkwiący w danych.  

Doceniając rolę i znaczenie otwartych danych w różnych obszarach gospodarki, 

szczególnie ważne jest zdiagnozowanie wpływu otwartych danych na działalność poszcze-

gólnych przedsiębiorstw, zwłaszcza w kontekście podnoszenia ich konkurencyjności oraz 

wspierania we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. W tym wymiarze pojawia się szereg 

kwestii, mających istotne znaczenie zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym 

funkcjonowania przedsiębiorstw. Zagadnienia te dotyczą m.in. wpływu otwartych danych na 

procesy decyzyjne zachodzące w przedsiębiorstwie, analizy korzyści wynikających z sięgania 

do tego typu danych i czy rekompensować one będą koszty pozyskania zbiorów otwartych 

danych, diagnozy potencjału przedsiębiorstwa (np. zasobów ludzkich, technologicznych czy 

finansowych) z punktu widzenia możliwości generowania maksymalnych korzyści z otwartych 

                                                      
2 Szereg interesujących informacji dostarczają m.in. publikacje: Carrara W. (…) Creating Value through Open 

Data: Study on the Impact of Re-use of Public Data Resources; Manyika, J. (…). Open Data: Unlocking 

innovation and performance with liquid information; Borowik M. (…) Przemysł+. Gospodarka oparta o dane; 

Bonina, M.C. New business models and the value of Open Data: definitions, challenges and opportunities. 
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danych, wdrożenia określnych koncepcji modeli biznesowych uwzględniających analitykę 

danych czy wkład otwartych danych w procesy innowacyjne przedsiębiorstw.  

Pomimo ciągle początkowej fazy badań w obszarze wpływu otwartych danych na 

działalność innowacyjną, istnieje kilka opracowań podkreślających znaczenie otwartych 

danych. Badania przeprowadzone w Szwecji na grupie przedsiębiorców sektora IT wskazują, 

że otwarte dane mają istotne znaczenie zwłaszcza w sektorach nowych technologii, wpływając 

na wzrost przedsiębiorczości, uwalnianie potencjału do tworzenia start-up’ów internetowych 

czy dostarczanie usług bardziej dopasowanych do klienta (Lakomaa, Kallberg). Otwarte dane 

stanowią katalizator dla innowacji oraz wpływają na procesy innowacyjne. Ponadto badania 

wskazują na znaczenie otwartych danych, które mogą stanowić bazę przygotowawczą pod 

przyszłe projekty wymagające większego zaangażowania finansowego, mogą dostarczać 

informacji o przyszłych rynkach, mogą przyczyniać się do skrócenia czasu między pracami 

badawczymi a wprowadzeniem aplikacji na rynek, mogą napędzać innowacje w innych 

obszarach działalności przedsiębiorstwa oraz wpływać na udoskonalanie dotychczasowej 

oferty.  

Z kolei badania przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej (Berends) wskazują na 

szereg korzyści z otwartych danych w działalności przedsiębiorstw, wśród których dominuje 

możliwość wdrożenia innowacji, możliwość redukcji kosztów i wzrostu efektywności działania 

czy wdrożenie zaawansowanych modeli biznesowych. Otwarte dane definiują modele 

biznesowe przedsiębiorstw, wpływają na rozwój nowych produktów lub usług czy mają wpływ 

na optymalizację procesów innowacyjnych. W przypadku innych obszarów procesów 

innowacyjnych, otwarte dane mogą być zaangażowane do działalności marketingowej czy 

dystrybucji produktów lub usług.  

W Polsce do tej pory nie były prowadzone badania w zakresie wpływu i znaczenia 

otwartych danych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Jednymi z nielicznych 

dostępnych analiz są badania przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji (Koloch), 

które kładą nacisk przede wszystkim na rolę i znaczenie danych jako szerszego zbioru, 

obejmującego także otwarte dane.  

Poniżej zaprezentowane zostały wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych na próbie 

pięciu przedsiębiorstw, które przybliżyć mają problematykę wpływu otwartych danych na 

działalność innowacyjną przedsiębiorstw. 
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3. Wpływ otwartych danych na działalność innowacyjną przedsiębiorstw  

na przykładzie wybranych przedsiębiorstw – badania własne3 

Badania pilotażowe zostały przeprowadzone w okresie maj-sierpień 2018 roku. Zasadni-

czym celem przeprowadzonych badań pilotażowych była próba wstępnego zdiagnozowania 

stopnia wykorzystania otwartych danych w praktyce innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, 

wraz z zarysowaniem kilku zasadniczych kwestii i problemów związanych z wykorzystaniem 

baz otwartych danych w działalności tych przedsiębiorstw. Badania oparto na analizie 

kwestionariuszowej pięciu przedsiębiorstw reprezentujących różne sektory działalności 

gospodarczej. Podstawowym kryterium selekcji przedsiębiorstw była ich deklaracja  

o wykorzystywaniu otwartych danych w działalności innowacyjnej. Ze względu na ten warunek 

próba badawcza dobrana była w sposób celowy, spośród przedsiębiorstw reprezentujących 

głównie sektor nowych technologii oraz bazujących w swojej działalności na analityce danych 

(włączając również bazy otwartych danych). Jednakże warto zauważyć, że istnieją wyraźne 

różnice między tymi podmiotami zarówno w skali działania, proponowanej ofercie 

produktowej czy odbiorcach docelowych, oraz intensywności wykorzystania otwartych danych 

w działalności gospodarczej, co jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę kontekst niniejszych 

badań. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwach uczestniczących w badaniu zawarte 

zostały w tabeli (Tabela 1).  

Tabela 1. 

Charakterystyka przedsiębiorstw uczestniczących w badaniach pilotażowych 

Nazwa firmy Opis działalności 

Transparent Data  Transparent Data to firma technologiczna skupiająca się na obszarze informacji 

gospodarczej. Działalność firmy opiera się na pozyskiwaniu i integrowaniu danych  

w celu zautomatyzowania procesów rozwiązujących biznesowe problemy. Firma 

gromadzi informacje z wielu wiarygodnych źródeł na temat przedsiębiorców i innych 

firm z Polski i zagranicy, integruje je we wspólnej bazie i dostarcza w sposób 

najbardziej efektywny dla klienta. 

City Nav City-nav jest właścicielem aplikacji mobilnej Jakdojade, działającej na terenie Polski. 

Aplikacja pomaga ludziom korzystać z komunikacji miejskiej, umożliwia 

wyszukiwanie tras, rozkładów, nawigacje do przystanków, w niektórych miastach 

również śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistymi czy zakup biletów. Ze względu 

na mnogość różnych funkcjonalności, aplikacja Jakdojade pozostaje pionierem  

w swojej kategorii. 

Sweco Engineering, 

Oddział Konstrukcje 
Firma Sweco zajmuje się planowaniem i projektowaniem dla społeczeństw oraz 

miast przyszłości, poprzez dostarczanie specjalistycznych usług w obszarze 

doradztwa inżynieryjnego, technologii ochrony środowiska i architektury. Sweco 

Engineering Oddział Konstrukcje zajmuje się projektowaniem konstrukcji 

inżynierskich. Zakres działalności obejmuje Polskę i całą Europę. Jako cześć 

międzynarodowej korporacji firma posiada łatwiejszy dostęp do rynków 

zagranicznych.  

  

                                                      
3 Badania własne (pilotażowe) zostały zrealizowane w ramach przygotowywanej pracy doktorskiej. 
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cd. tabeli 1. 
Future Processing Firma Future Processing tworzy wysokiej jakości innowacyjne rozwiązania dla 

Klientów prowadzących działalność w różnych sektorach rynku na całym świecie. 

Oferta dotyczy outsourcingu w IT, wzbogacona jest o usługi premium typu Security, 

Data Solutions, Analiza biznesowa, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja. 

Produkty z zakresu inteligentnych miast, inspekcji wizyjnej. 

Esri Polska Esri Polska jest jedynym dystrybutorem produktów i usług amerykańskiej firmy Esri 

Inc. na terytorium Polski. Firma działa w branży IT. Działalność Esri Polska 

obejmuje prace związane ze specjalistycznym doradztwem, świadczeniem usług  

w zakresie projektowania i rozwoju systemów informacji geograficznej (GIS), 

dystrybucją i serwisem oprogramowania oraz szkoleniami.Firma działa w wielu 

sektorach i branżach na rynku, zarówno w obszarze klientów administracji 

państwowej jak również firm prywatnych.  

Źródło: opracowanie własne. 

Należy zauważyć, że przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu reprezentowały różne 

sekcje działalności gospodarczej4: dwie z nich działają w ramach sekcji J (Informacja  

i komunikacja), zaś pozostałe reprezentują sekcję G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle), sekcję M (Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna) oraz sekcję S (Pozostała działalność usługowa). Wyselekcjonowanie do 

badań przedsiębiorstw działających w różnych obszarach gospodarki wpływa na uzyskanie 

bardziej zróżnicowanych opinii na temat stosowania otwartych danych w praktykach 

innowacyjnych, niż koncentracja wyłącznie na jednym sektorze działalności gospodarczej.  

W rezultacie takie podejście umożliwia dokonanie bardziej złożonej oceny zasadniczych 

problemów, korzyści bądź innych kwestii w analizowanym obszarze, z uwzględnieniem 

aktualnych uwarunkowań poszczególnych branż i sektorów gospodarki.  

Dość duże rozbieżności między poszczególnymi przedsiębiorstwami uwzględnionymi  

w badaniu występują także w wielkości zatrudnienia. Pomimo, że cztery z nich należą do grupy 

małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), dwa przedsiębiorstwa zadeklarowały zatrudnienie 

pracowników na pełnym etacie w przedziale między 10 a 25 osób, zaś pozostałe dwa przedsię-

biorstwa zatrudniają odpowiednio do 49 osób i do 99 osób. Tylko jedno przedsiębiorstwo 

reprezentowało grupę dużych przedsiębiorstw, dających zatrudnienie powyżej 250 osobom. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że każde badane przedsiębiorstwo oprócz stałej kadry 

pracowników zadeklarowało podejmowanie współpracy (na podstawie umów cywilno-

prawnych) z innymi osobami przy realizacji różnych zadań w ramach swojej działalności. 

Najczęściej współpraca ta ograniczona jest do kilku osób spoza firmy, jednakże jedno 

przedsiębiorstwo podjęło współpracę z ponad 100 ekspertami zewnętrznymi.  

Charakteryzując kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnianych przez badane 

przedsiębiorstwa, najbardziej oczekiwane i niezbędne bądź ważne dla każdego przedsię-

biorstwa są umiejętności techniczne czy posiadanie wiedzy branżowej. Równie istotnymi 

umiejętnościami dla większości badanych przedsiębiorstw są umiejętności analityczne służące 

                                                      
4 Klasyfikacja działalności przedsiębiorstw dokonana została na podstawie podziału zbioru rodzajów działalności 

społeczno-gospodarczej realizowanej przez podmioty gospodarcze (Polska Klasyfikacja Działalności – PKD 

2007). 
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rozwiązywaniu problemów oraz umiejętności informatyczne (w tym wiedza w zakresie 

programowania czy tworzenia algorytmów). Nacisk na twarde kompetencje można 

wytłumaczyć charakterystyką podmiotów gospodarczych wyselekcjonowanych do badań 

pilotażowych, działających głównie w obszarze technologii informacyjnych bądź oferujących 

produkty i/lub usługi w oparciu między innymi o zaawansowaną analitykę danych. 

Szereg interesujących informacji dostarcza analiza działalności innowacyjnej badanych 

przedsiębiorstw z uwzględnieniem otwartych danych. Zanim jednak podjęte zostaną 

rozważania dotyczące relacji między otwartymi danymi a działalnością innowacyjną, 

podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie badane przedsiębiorstwa generalnie zadeklarowały 

wprowadzenie zmian innowacyjnych w ciągu ostatnich trzech lat. Przy czym zmiany te 

obejmowały kilka rodzajów innowacji. W przypadku czterech przedsiębiorstw zmiany te 

dotyczyły innowacji produktowych polegających na wdrożeniu nowego lub istotnie 

ulepszonego produktu. Dla większości przedsiębiorstw innowacje produktowe osiągnęły skalę 

krajową (wdrożone innowacje przewyższają rozwiązania oferowane przez konkurencję),  

a tylko jedno przedsiębiorstwo wykazujące tego typu innowacje wdrożyło je na skalę swojego 

przedsiębiorstwa (rozwiązania są nowe dla danej firmy, jednak krajowi konkurenci korzystają 

już z tego typu rozwiązań). Drugimi istotnymi innowacjami wdrożonymi w badanych 

przedsiębiorstwach były innowacje organizacyjne polegające na wdrożeniu nowych lub istotnie 

zmienionych rozwiązań organizacyjnych. Do tego typu działań przyznały się trzy badane 

przedsiębiorstwa, stosując nowe rozwiązania na skalę swojej firmy. Do wprowadzenia 

innowacji technologicznych, polegających na wdrożeniu nowych lub istotnie zmienionych 

technologii, oraz innowacji marketingowych, polegających na zmianie koncepcji lub strategii 

marketingowej, przyznały się po dwie badane organizacje, przy czym innowacje 

technologiczne miały wymiar w skali kraju, zaś innowacje marketingowe ograniczyły się do 

poziomu badanych podmiotów. Zauważyć można dość dużą otwartość badanych 

przedsiębiorstw do podejmowania różnego rodzaju działań innowacyjnych ukierunkowanych 

zarówno na swoją organizację, jak i oddziaływujące szerzej na poziom krajowy.  

Możliwość korzystania z otwartych danych jest ważna dla każdego z badanych 

przedsiębiorstw. Wszystkie podmioty zadeklarowały sięganie do tego typu zasobów danych  

w swojej działalności od co najmniej 5 lat, kierując się jednakże różnymi motywacjami.  

W przypadku jednego przedsiębiorstwa „cała idea powstania firmy opierała się na 

wykorzystaniu danych z otwartych źródeł”. Dla drugiego przedsiębiorstwa możliwość 

korzystania z otwartych danych stanowi „łatwiejszy sposób pozyskania danych do aplikacji”. 

Kolejne przedsiębiorstwo podkreśla konieczność pozyskiwania informacji z zasobów otartych 

danych spowodowaną charakterem jego działalności, gdyż „proces projektowania wymaga 

pozyskiwania informacji z baz danych dotyczących np. map z ośrodków geodezyjnych, 

pomiarów ruchu, przepływów wód, danych opadowych, poziomów piętrzeń wód itp.” Inną 

ważną przesłanką dla jednego z badanych przedsiębiorstw była możliwość wykorzystania baz 

otwartych danych do działań marketingowych, zwłaszcza „w relacjach z klientami celem 
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prezentacji możliwości wykorzystania i działania platformy technologicznej”. Pomimo 

różnych przesłanek, jakimi kierują się badane przedsiębiorstwa sięgając do zasobów otwartych 

danych, niewątpliwie stanowią one ważny element procesów innowacyjnych, szczególnie na 

etapie projektowania produktów i/lub usług, bądź w obszarze działań marketingowych,  

jak wskazują przeprowadzone badania.  

Jednocześnie występują wyraźne różnice między badanymi przedsiębiorstwami w zakresie 

oceny wpływu otwartych danych na różne obszary działalności tych organizacji. Analizując 

wpływ otwartych danych na poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa, respondenci 

mogli dokonać oceny tego wpływu na: wzrost liczby innowacyjnych produktów i/lub usług; 

wzrost liczby patentów lub licencji; wzrost konkurencyjności produktów i/lub usług; obniżenie 

kosztów wdrożenia nowych (innowacyjnych) produktów i/lub usług; poprawę jakości 

produktów i/lub usług; wdrożenie innowacyjnych technologii; zwiększenie udziałów sprzedaży 

na dotychczasowych rynkach; wejście na nowe rynki zbytu (geograficzne, sektorowe, itp.); 

wzrost sprzedaży produktów; wzrost przychodów firmy; wzrost wydatków na działalność B&R 

i innowacje; wzrost zatrudnienia w firmie; wzrost kwalifikacji i kompetencji pracowników; 

wzrost satysfakcji klientów; nawiązanie nowych relacji z innymi podmiotami celem 

współpracy oraz wzrost współpracy z administracją publiczną przygotowującą otwarte dane. 

Celem wykazania stopnia wpływu (znaczenia) otwartych danych respondenci dokonywali 

oceny poszczególnych czynników posługując się skalą: bardzo istotny, istotny, średni, mało 

istotny, brak wpływu.  

Co prawda można wskazać kilka kwestii, co do których raczej trudno zidentyfikować 

znaczące różnice w opiniach między poszczególnymi respondentami, jednak w przeważającej 

mierze ocena ta różni się w zależności od typu przedsiębiorstwa. Podejmując sumaryczne 

rozważania, można stwierdzić, iż dla większości badanych podmiotów (trzech spośród pięciu 

badanych przedsiębiorstw) otwarte dane miały bardzo istotny wpływ na nawiązanie nowych 

relacji z innymi podmiotami celem współpracy, zaś dla dwóch pozostałych dane te miały 

średnie lub małe znaczenie. Również trzy przedsiębiorstwa wskazały, że otwarte dane miały 

istotny wpływ na poprawę jakości produktów i/lub usług, zaś dla jednego przedsiębiorstwa 

okazały się bardzo istotne. Z drugiej strony w opinii trzech respondentów otwarte dane nie mają 

żadnego wpływu na wzrost liczby patentów i licencji, zaś dla pozostałych miały małe lub 

średnie znaczenie.  

Analizując wpływ otwartych danych na działalność poszczególnych przedsiębiorstw 

uwzględnionych w badaniu, nie ma wątpliwości, iż najwięcej korzyści z możliwości sięgania 

do tych zasobów dostrzega Transparent Data, czyli podmiot opierający w dużej mierze swoją 

działalność na pozyskiwaniu informacji z wielu źródeł, w tym dostarczanych przez 

administrację publiczną, oraz integracji danych w jedną wspólną bazę danych. W przypadku 

City Nav otwarte dane miały bardzo istotne znaczenie na wzrost konkurencyjności produktów 

i/lub usług, nawiązanie nowych relacji z innymi podmiotami celem współpracy oraz wzrost 

współpracy z administracją publiczną przygotowującą otwarte dane. Dla przedsiębiorstwa 
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reprezentującego branżę budowlaną (Sweco) otwarte dane nie okazały się bardzo istotne  

w żadnej analizowanej kwestii, jednakże dostrzega ono wpływ tych zasobów danych na 

wybrane obszary działalności, m.in. na wzrost liczby innowacyjnych produktów i/lub usług, 

obniżenie kosztów wdrożenia nowych (innowacyjnych) produktów i/lub usług oraz poprawę 

ich jakości, jak również wzrost kwalifikacji i kompetencji pracowników czy wzrost satysfakcji 

klientów. Przedsiębiorstwo działające w dziedzinie outsourcingu w IT (Future Processing) 

wskazało największy wpływ otwartych danych na wdrożenie innowacyjnych technologii, 

wzrost sprzedaży produktów, wzrost przychodów firmy oraz nawiązanie nowych relacji  

z innymi podmiotami celem współpracy. Z kolei dla firmy będącej dystrybutorem produktów  

i usług firmy zagranicznej (Esri Polska) otwarte dane nie miały żadnego istotnego wpływu na 

działalność tego podmiotu.  

Tak wyraźne rozpiętości w ocenie wpływu otwartych danych na różne obszary działalności 

przedsiębiorstw wymagają bardziej pogłębionych analiz przeprowadzonych na większej próbie 

respondentów, celem wyznaczenia bardziej jednoznacznych tendencji oraz oceny 

rzeczywistych korzyści wynikających z wykorzystania tego typu baz danych w działalności 

gospodarczej. Jednakże pomimo dość dużego zróżnicowania opinii badanych jednostek na 

etapie badań pilotażowych można wyróżnić określone tendencje w ocenie korzyści 

wynikających z wykorzystania otwartych danych w swojej działalności gospodarczej.  

Do najważniejszych z nich zaliczyć można możliwość nawiązania nowych relacji z innymi 

podmiotami celem współpracy, poprawę jakości swojej oferty produktowej, wzrost 

konkurencyjności produktów czy możliwość obniżenia kosztów wdrożenia nowych 

(innowacyjnych) produktów i/lub usług. Z drugiej strony otwarte dane mają niewielki wpływ 

na wzrost liczby patentów lub licencji, wzrost wydatków na działalność B&R i innowacje czy 

wzrost współpracy z administracją publiczną udostępniającą bazy otwartych danych.  

W opinii respondentów otwarte dane mają wpływ na kierunek rozwoju przedsiębiorstwa 

oraz podejmowane decyzje, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.  

W przypadku przedsiębiorstwa reprezentującego branżę inżynieryjną (Sweco Engineering) 

otwarte dane (np. informacje dotyczące przyznanych środków unijnych i dynamika ich 

wykorzystania) ułatwiają podejmowanie decyzji w zakresie kierunku rozwoju firmy. Kolejne 

badane przedsiębiorstwo (Transparent Data) zwraca uwagę na fakt, że otwarte dane mogą 

stanowić ważne źródło informacji przy tworzeniu nowych produktów „otwarte dane stanowią 

dla nas główne źródło informacji o przedsiębiorcach i firmach – podstawę wszystkich naszych 

produktów”. Wsparcie otwartych danych w procesie rozwoju produktów oraz ekspansji na 

rynki zagraniczne docenione zostało również przez przedsiębiorstwo działające w sektorze 

technologii informacyjnych, którego głównym produktem jest aplikacja skierowana do 

masowych klientów (City Nav). W jego ocenie „dzięki otwartym danym rozwijamy naszą 

aplikację na rynku krajowym i planujemy rozwój światowy”. Także inne przedsiębiorstwo 

reprezentujące ten sam sektor (Esri Polska) zwraca uwagę na możliwość wykorzystania 

otwartych danych na innym etapie działalności firmy, tj. przy prowadzeniu działalności 
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marketingowej i upowszechniającej oraz w kontaktach z klientami. Dla tej firmy otwarte dane 

(np. dane statystyczne i dane o spółkach) wspierają geomarketing, pomagają w prowadzeniu 

warsztatów technicznych oraz w prezentacji i demonstracji aplikacji w oparciu o konkretne 

przykłady, a także wspierają wdrożenie systemów u klienta oraz migracji danych.  

Na podstawie powyższych wyników można zaobserwować, iż zaangażowanie zasobów 

otwartych danych na różnych etapach działalności przedsiębiorstw ma także przełożenie na 

procesy innowacyjne zachodzące w tych przedsiębiorstwach. Jest to szczególnie uzasadnione, 

biorąc pod uwagę deklaracje badanych przedsiębiorstw w zakresie wdrażania różnego typu 

innowacji.  

4. Wnioski i refleksje  

Pomimo niewielkiej próby uwzględnionej w badaniu pilotażowym, możliwe jest 

przeprowadzenie określonych obserwacji w ocenie potencjału otwartych danych dokonanej 

przez przedsiębiorstwa reprezentujące różne sektory działalności gospodarczej. Jest to 

szczególnie istotne, biorąc pod uwagę z jednej strony niewątpliwe zalety otwartych danych 

(takie, jak: brak kosztów lub stosunkowo niski koszt pozyskania danych, szeroki zakres 

udostępnianych danych, ogólnodostępność i inne), z drugiej zaś strony potencjalne korzyści dla 

przedsiębiorstw, szczególnie w działalności innowacyjnej.  

Obserwacje te pozwalają na przybliżenie określonych kwestii związanych głównie  

z korzyściami wynikającymi z wykorzystania baz otwartych danych w działalności 

innowacyjnej przedsiębiorstw, oraz umożliwiają sformułowanie wniosków, które mogą zostać 

poddane weryfikacji w procesie pogłębionych badań. Poniższe podsumowanie nie wyczerpuje 

wszystkich problemów związanych z wpływem otwartych danych na innowacyjność 

przedsiębiorstw, stanowiąc jedynie punkt wyjściowy dla dalszych poszukiwań.  

1. Wszystkie badane przedsiębiorstwa na przestrzeni kilku ostatnich lat wdrożyły różnego 

typu rozwiązania innowacyjne. Można przypuszczać, iż większa otwartość badanych 

podmiotów do wprowadzania poszczególnych innowacji zarówno w skali swojej 

organizacji, jak i na poziomie krajowym, implikuje intensywność poszukiwań nowych 

źródeł inspiracji w kierunku kreowania pomysłów na innowacje. W takiej sytuacji 

świadomość potencjału ekonomicznego i ewentualnych możliwości baz otwartych 

danych oraz wskazanie sposobów i dobrych praktyk wykorzystania tych zasobów  

w działalności gospodarczej przedsiębiorstw służyć może kreowaniu impulsów 

innowacyjnych oraz tworzeniu zachęt dla przedsiębiorców w kierunku uwzględnienia 

tego typu baz danych w swoich działaniach innowacyjnych.  

2. Istnieją różnice w sposobie i zakresie wykorzystywania otwartych danych przez 

przedsiębiorstwa w zależności od sektora działalności gospodarczej, w jakim działają. 
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Przedsiębiorstwa reprezentujące sektory ICT, w przypadku których kluczowa 

działalność opiera się na przetwarzaniu dużych ilości danych (big data), w większym 

stopniu będą podkreślać wagę otwartych danych w działalności gospodarczej oraz ich 

wpływ na innowacyjność, zwłaszcza innowacje produktowe. Natomiast dla 

przedsiębiorstw działających w sektorach tradycyjnych (np. budownictwo, usługi) 

otwarte dane stanowią dodatkowe źródło wiedzy, służące jako wsparcie w innowacjach 

organizacyjnych czy marketingowych. Bazując na tych spostrzeżeniach, jednym  

z kierunków dalszych badań może być analiza kwestii, w jakim stopniu otwarte dane 

oddziałują na innowacyjność przedsiębiorstw w zależności od sektora działalności  

(czy otwarte dane stanowią kluczowy czynnik innowacyjności, czy jedynie w nie-

wielkim zakresie mają wpływ na podejmowane działania innowacyjne) oraz czy istnieje 

zależność między sektorem działalności, a rodzajami innowacji najczęściej wdrażanymi 

w oparciu o otwarte dane.  

3. Badania wykazały, że poszczególne przedsiębiorstwa dostrzegają różne korzyści  

z zasobów otwartych danych, co w dużej mierze zależne jest od profilu działalności 

danej firmy. Jednakże każde z badanych przedsiębiorstw podkreślało wagę otwartych 

danych w możliwości rozwoju firmy oraz podejmowanie decyzji zarówno na poziomie 

strategicznym, jak i operacyjnym. Dalsze badania mogą służyć ocenie, w jakim stopniu 

otwarte dane mogą mieć wpływ na kierunek i stopień rozwoju przedsiębiorstwa na tych 

dwóch poziomach decyzyjnych. 

4. Należy podkreślić wagę otwartych danych oraz ich zaangażowanie na różnych etapach 

działalności przedsiębiorstwa. W przypadku badanych przedsiębiorstw otwarte dane 

miały istotne znaczenie m.in. w nawiązaniu nowych relacji z innymi podmiotami celem 

współpracy, w poprawie jakości oferty produktowej, zwiększeniu konkurencyjności 

produktów czy obniżeniu kosztów wdrożenia nowych (innowacyjnych) produktów i/lub 

usług. Badania na większej grupie respondentów służyć mogą uszczegółowieniu listy 

korzyści dla przedsiębiorstw z uwzględnieniem profilu ich działalności. Takie działanie 

sprzyjać powinno podkreślaniu znaczenia otwartych danych w działalności gospo-

darczej podmiotów, zwłaszcza reprezentujących sektory nowoczesnych technologii.  

5. Na podstawie wyników badań można założyć, iż zaangażowanie zasobów otwartych 

danych na różnych etapach działalności przedsiębiorstw może mieć także przełożenie 

na procesy innowacyjne zachodzące w tych przedsiębiorstwach. Analiza motywacji, 

jakimi kierują się badane przedsiębiorstwa wskazują czasami na konieczność sięgania 

do otwartych danych na każdym na każdym etapie realizacji procesów innowacyjnych 

zachodzących w przedsiębiorstwach. Dla szeregu z nich zasoby te są niezbędnym 

elementem, lub łatwym do pozyskania źródłem dodatkowych informacji wykorzysty-

wanych w działalności innowacyjnej. Należy zaznaczyć, że zasoby otwartych danych 

nie służą jedynie kreowaniu nowych produktów i/lub usług, lecz jednocześnie mogą być 

wykorzystywane w procesach decyzyjnych, w działalności marketingowej, upowszech-
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nianiu informacji, dystrybucji produktów, itp. Bardziej szczegółowa analiza wpływu 

otwartych danych na procesy innowacyjne przedsiębiorstw pozwoli zidentyfikować 

faktyczny wpływ tego typu zasobów na innowacyjność przedsiębiorstw. 

6. Otwarte dane, oprócz bezpośredniego przełożenia na innowacyjność przedsiębiorstw, 

mogą mieć również wpływ na otoczenie, w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwa, takie 

jak kultura organizacyjna przedsiębiorstw, preferencje w zatrudnianiu pracowników  

o określonych kwalifikacjach zawodowych, wyznaczanie nowych trendów  

w gospodarce, itp. Badania wykazały, że najbardziej poszukiwanymi pracownikami  

w branżach posługujących się w swojej działalności gospodarczej zasobami otwartych 

danych są pracownicy posiadający twarde kompetencje, głównie w zakresie 

umiejętności informatycznych czy technicznych. Jednakże równie pożądane są także 

umiejętności analityczne bądź komunikacyjne. Identyfikacja najbardziej pożądanych 

kompetencji zawodowych może mieć przełożenie na przyszłe tendencje  

w kształtowaniu się rynku pracy.  

Przeprowadzone badania pilotażowe na wybranych 5 podmiotach stanowią próbę 

przybliżenia problematyki wykorzystania otwartych danych w działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstw. Niewielka próba badawcza z pewnością nie pozwala na dokonanie bardziej 

uogólnionych wniosków i interpretacji tego zjawiska, jednakże na podstawie wstępnych 

wyników można zarysować ramy do dalszych kierunków badań. Szczególnie, iż zagadnienia te 

nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji, zachęcając tym samym do pogłębiania wiedzy w tym 

obszarze.  

Powyższa próba podsumowania zasadniczych kwestii wynikających z przeprowadzonego 

badania pilotażowego wraz z sugestiami i rekomendacjami prowadzącymi do bardziej 

intensywnego wykorzystywania otwartych danych w działalności innowacyjnej przedsię-

biorstw stanowić może wstęp do dalszych dyskusji i analiz.  
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