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organizacyjno-informacyjny 
potencjał koncepcji Web 2.0     

Jacek Unold

Wprowadzenie 

rganizacje, które przetrwały dramatyczne 
zakończenie ery spółek internetowych (tzw . 
dotkomów) w końcówce 2001 r ., miały pew-
ne cechy wspólne . Wśród nich najważniej-

szą wydaje się zrozumienie i wykorzystanie koncep-
cji sieci jako globalnej platformy, zamiast próby ada-
ptacji starych modeli biznesowych do nowej rzeczy-
wistości cyfrowej . 

W ciągu zaledwie trzech następnych lat ukształ-
towały się zjawiska, które przyniosły niespodzie-
wany skok jakościowy w rozwoju cyberprzestrzeni . 
W 2004 r . zdano sobie sprawę, że Web znalazł się 
na progu nowej ery, która uwolni nieznane wcześniej 
zjawiska, tak technologiczne, jak i organizacyjno- 
-społeczne . Podczas burzy mózgów w O’Reilly Media 
D . Dougherty, wiceprezydent O’Reilly i jeden z pio-
nierów sieci, zaproponował nową nazwę – Web 2 .0 
– na określenie następnej generacji WWW . Dougher-
ty zauważył, że wbrew przeważającej opinii Web nie 
tylko nie załamał się, kiedy pękła internetowa bańka 
spekulacyjna, ale stał się silniejszy i ważniejszy niż 
kiedykolwiek przedtem . Zupełnie nowy sposób my-
ślenia, pełne zaangażowanie użytkownika, otwartość 
i tzw . efekt sieciowy (network effect), czyli bazy da-
nych, które rozwijają się tym bardziej, im więcej do-
świadczają interakcji, aplikacje, które stają się „mą-
drzejsze”, im częściej się z nich korzysta, marketing, 
który jest napędzany przez doświadczenia i opowie-
ści użytkowników, aplikacje wchodzące między sobą 
w różne interakcje zaczęły tworzyć coraz bardziej roz-
budowaną globalną platformę komputerową . 

W artykule przedstawiono zarys koncepcji Web 2 .0 
oraz wskazano na kluczowe znaczenie, jakie odgry-
wają w niej aspekty społeczne . Ta koncentracja na 
czynnikach społecznych, tak w wymiarze jednostko-
wym (internauta), jak i zbiorowym (społeczność wir-
tualna) powoduje, że mimo wczesnego rozwoju dru-
giej generacji WWW można identyfikować olbrzymi 
jej potencjał zarówno w zakresie informacyjnym, jak 
i organizacyjnym .  

społeczny wymiar Web 2.0 

2005 r . liczba użytkowników załadowują-
cych własne treści (uploaders) przewyższy-
ła liczbę użytkowników ściągających treści 

(downloaders) [Kelly, 2005] . W rezultacie prestiżo-
wy amerykański tygodnik „Time” ogłosił, że „Osobą 
Roku 2006” jest globalna społeczność internautów, 
wskazując na znaczenie współudziału użytkowników 

sieci w tworzeniu nowego paradygmatu w cyber-
przestrzeni [„Time”, 2006] . Jak się też wkrótce oka-
zało, Web 2 .0 stał się nie tyle nową wersją sieci, co 
raczej pełniejszą realizacją tego, czym Web 1 .0 miał 
być w założeniu . Oczywiście idzie też znacznie dalej . 

Mimo upływu kolejnych kilku lat, dziś wciąż trud-
no jest ogarnąć wszystkie komponenty, które tworzą 
koncepcję Web 2 .0 . Jak zauważa A . Shuen (2009), 
jedna z wiodących autorek w tej dziedzinie, nawet 
studia MBA na renomowanych uczelniach amerykań-
skich nie są w stanie do końca zgłębić i opisać feno-
menu Web 2 .0 . Sam T . O’Reilly (2005) pisze, że Web 2 .0 
nie ma ściśle wyznaczonych granic . Interpretuje on 
Web 2 .0 jako zbiór zasad i praktyk, łączących nie-
ogarniony zbiór internetowych witryn . J . Musser 
(2007) definiuje Web 2 .0 jako zbiór ekonomicznych, 
społecznych i technologicznych trendów, które wspól-
nie tworzą bazę dla nowej generacji internetu . 

Te trendy występują pod postacią najrozma-
itszych technologii, w różnorodnej formie i pod 
różnymi nazwami, łatwo jednak zauważyć, że ist-
nieje pewne słowo-klucz używane jako przymiotnik 
w większości fraz charakteryzujących rzeczywistość 
Web 2 .0 . Jest to określenie „społeczny” (social) . 
Wydaje się, że wraz z narodzinami Web 2 .0 nagle 
wszystko stało się społeczne, żeby wymienić tylko 
trzy spośród wielu przykładów:  społeczne oprogra-
mowanie (social software), społeczne wyszukiwanie 
(social search) czy „wykorzystanie zbiorowej inteli-
gencji” (harnessing collective intelligence), hasło bę-
dące jednym z ośmiu zasadniczych wzorców rozwoju 
nowej generacji Weba . 

rola użytkownika w rozwoju Web 2.0 

połeczny wymiar drugiej generacji WWW 
prowadzi wprost do specyficznej roli, jaką 
w omawianej koncepcji pełni użytkownik cy-

berprzestrzeni . I tak, społeczność użytkowników ma 
dziś już zasięg globalny . Liczba użytkowników inter-
netu wynosiła 30 września 2009 r . 1 733 993 741 . 
Oznacza to wzrost od początku dekady o 380% 
w skali globalnej, z tym że najdynamiczniejszy roz-
wój zanotowano na Bliskim Wschodzie – 1648,2% 
oraz w Afryce – 1392,4%; w Europie niecałe 300% 
[World Internet Users…, 2009] . Od pewnego czasu 
można zauważyć wzrost liczby tzw . rdzennych inter-
nautów . Są to aktywni użytkownicy sieci, poniżej 30 . 
roku życia, a więc tacy, dla których cyberprzestrzeń 
jest już środowiskiem naturalnym . W samych Sta-
nach Zjednoczonych aż 88% ludzi poniżej 30 . roku 
życia ma stały dostęp do internetu, a 51% z nich jest ,
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autorami treści zamieszczanych w sieci [Horrigan, 
2006, s . 10] . W rezultacie stale wzrasta oddziaływa-
nie tzw . efektu sieci, dzięki przekroczeniu odpowied-
niej masy krytycznej w liczbie użytkowników . 

Po drugie, użytkownicy mają dziś stały dostęp do 
internetu . Już w 2004 r . zasięg połączeń w trybie sze-
rokopasmowym (broadband) sięgał 50% [Anderson, 
2004] . Uzyskanie połączenia szerokopasmowego prze-
kłada się w praktyce na stały dostęp do internetu (tzw . 
always-on) . Czyni to z sieci integralną część codzienne-
go życia, gdyż aż 53% internautów zaczyna spędzać 
więcej czasu online, po uzyskaniu dostępu szerokopas-
mowego . Co więcej, 73% użytkowników, którzy za-
mieszczają własne treści w sieci, to ci, którzy mają 
stały dostęp [Horrigan, 2006, s . 10] . Tłumaczy się to 
znacznie większą szybkością połączeń, co ułatwia za-
równo pobieranie informacji, jak i ich publikowanie . 

Co więcej, użytkownik ma dostęp do sieci z każ-
dego miejsca . Na koniec 2007 r . liczba użytkowników 
telefonów przenośnych przekroczyła 3,3 mld w skali 
światowej . Jest to ponaddwukrotnie więcej niż licz-
ba użytkowników komputerów stacjonarnych . Z tego 
aż 28% ma dostęp do internetu . W rezultacie coraz 
bardziej otwarcie można mówić o globalnym zasięgu 
cyberprzestrzeni . 

Zmienia się też charakter użytkowania sieci 
– użytkownicy są nie tylko podłączeni do sieci, są 
też zaangażowani . Około 50% dorosłej części amery-
kańskiego społeczeństwa zamieściło już własne tre-
ści w internecie [Horrigan, 2006, s . 10] . Są to bar-
dzo różne dane multimedialne, tzn . zdjęcia, filmy, 
nagrania audio, jak również informacje zamieszcza-
ne w formie komentarzy na różnych forach, w gru-
pach dyskusyjnych, na blogach, tak prywatnych, jak 
i profesjonalnych, recenzje produktów oraz usług 
itd . Według danych na 2006 r . jeden z najpopular-
niejszych portali społecznościowych MySpace .com 
rejestrował ponad 280 tys . nowych kont… dziennie, 
a najpopularniejsza witryna wideo, YouTube, wy-
świetlała dziennie 100 mln filmów wideo [Horrigan, 
2006, s . 19] . W rezultacie można mówić o rzeczy-
wistej transformacji sieci WWW z dotychczasowej 
konwencji „do odczytu” (read)  na charakterystyczną 
dla Web 2 .0 „do odczytu i do zapisu” (read-write) . 

Zaangażowanie użytkownika to głównie skutek 
znaczącej obniżki kosztów produkcji w cyberprze-
strzeni . Szacuje się, że w pierwszych sześciu latach 
nowego milenium koszty infrastruktury informatycz-
nej uległy zmniejszeniu o 72% [Electronic Compu-
ter…, 2006] . Obok tradycyjnych czynników typu stały 
spadek ceny sprzętu komputerowego, przyczyniły się 
do tego też między innymi czynniki kojarzone bezpo-
średnio z ideą Web 2 .0, na przykład rozwój darmo-
wego oprogramowania typu open source, outsourcing 
niektórych usług informatycznych, na przykład moż-
liwość „wynajęcia” baz danych w cyberprzestrzeni 
do składowania własnych danych czy możliwość „wy-
dzierżawienia” mocy obliczeniowej (obie usługi ofe-
rowane między innymi przez Amazon .com) . W tym 
kontekście mówi się o istotnym obniżeniu tzw . barier 
dostępu do rynków w skali globalnej .  

podstawowe wzorce i modele informacyjno-
-organizacyjne ery Web 2.0 

oncentracja na użytkowniku w koncep-
cji Web 2 .0 przekłada się bezpośrednio na 
określone wzorce i modele informacyjno-

-organizacyjne . Są one wzajemnie powiązane i w za-
sadniczy sposób warunkują sukces omawianej koncep-
cji . Najpełniejszej identyfikacji tych wzorców dokonali 
członkowie O’Reilly Team, najbardziej dziś znanego 
i wpływowego zespołu zajmującego się identyfikacją 
i analizą zjawisk występujących w cyberprzestrzeni 
[Musser, 2007; O’Reilly, 2005; Shuen 2009]: 
1 . Wykorzystanie zbiorowej inteligencji (harnessing 
collective intelligence) – poprzez tworzenie tzw . ar-
chitektury współuczestnictwa wykorzystującej efekt 
sieciowy oraz sieciowe algorytmy do tworzenia opro-
gramowania, które staje się tym lepsze, im częściej 
jest wykorzystywane . 
2 . Dane jako następny Intel w środku (data is the 
next „Intel inside”) – Intel inside jest hasłem progra-
mowym firmy Intel, największego na świecie pro-
ducenta układów scalonych oraz mikroprocesorów . 
W tym wypadku chodzi o wykorzystanie unikato-
wych, trudnych do odtworzenia źródeł danych, przy 
zastosowaniu filozofii, że dane stają się równie istot-
ne, jak funkcje . Innym aspektem jest też takie pro-
jektowanie zbiorów danych, aby można je było łatwo 
wykorzystać ponownie . 
3 . Innowacja poprzez remiks (innovation in assem-
bly) – ma polegać na budowaniu platform interneto-
wych poprzez remiks danych i istniejących już usług 
w celu wytworzenia nowych możliwości i wykreowa-
nia nowych rynków . 
4 . Bogate doświadczenia użytkownika (rich user 
experiences) – polega na odejściu od tradycyjnych 
sposobów wykorzystania strony internetowej i wy-
korzystaniu w cyberprzestrzeni najlepszych do-
świadczeń użytkownika, zdobytych często w trybie 
pracy offline, na domowym komputerze i stacjonar-
nych aplikacjach . 
5 . Oprogramowanie łączące urządzenia (software abo-
ve the level of a single device) – poprzez tworzenie 
takich kategorii oprogramowania, które potrafią łą-
czyć różne urządzenia w sieci i tworzyć nową wartość 
opartą na rosnącym znaczeniu doświadczeń online . 
Ma to ścisły związek z rozwojem idei wszechobecnego 
przetwarzania komputerowego (ubiquitous computing) . 
6 . Ustawiczny stan beta (perpetual beta) – w infor-
matyce stan beta oznacza etap rozwoju oprogramo-
wania bądź systemu . Filozofia Web 2 .0 zakłada odej-
ście od tradycyjnych modeli rozwoju na rzecz modeli 
online, nieustannie udoskonalanych, w których opro-
gramowanie traktowane jest jako usługa . Niezwykle 
istotny jest tu współudział użytkownika w procesie 
projektowania i doskonalenia .  
7 . Wykorzystanie tzw . długiego ogona (leveraging the 
long tail) – polega na zdobywaniu niszowych rynków 
dzięki wykorzystaniu potencjału cyberprzestrzeni . 
8 . Lekkie modele i opłacalna skalowalność (light- 
weight models and cost-effective scalability) – wy-
korzystanie tzw . lekkich modeli biznesu i rozwoju 
oprogramowania, wykorzystujących między innymi 
cechę skalowalności . 

W wymienionych powyżej opracowaniach zespołu 
T . O’Reilly’ego identyfikuje się też pięć charaktery-
stycznych cech Web 2 .0, stanowiących, razem i z osob-
na, nieodłączny składnik powyższych ośmiu wzorców . 
1 . Globalne połączenie – efekt sieci powoduje odej-
ście od modelu „jeden do wielu” (one-to-many) w ko-
munikacji i publikacji na rzecz nowego modelu „wie-
lu do wielu” (many-to-many) . Te globalne połączenia 
powodują, że tzw . obrzeża cyberprzestrzeni  stają 
się równie ważne, jak jej centrum, a dotychczasowe  
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modele przetwarzania informacji i komunikacji ule-
gają zasadniczym przemianom . 
2 . Decentralizacja – poprzednia cecha dezintegruje 
dotychczasowe, scentralizowane struktury kontrol-
ne oraz formy przepływu i przetwarzania informa-
cji . Podejście odgórne (top-down) coraz częściej prze-
grywa ze spontanicznym i organicznym podejściem 
oddolnym (bottom-up), strategie wymuszające (push) 
przegrywają z podejściem przyciągającym (pull), i to 
na poziomie indywidualnego użytkownika sieci itd . 
3 . Otwartość – polega na tworzeniu otwartych stan-
dardów technologicznych, co prowadzi do kreacji 
otwartych ekosystemów bazujących na luźno sprzężo-
nych aplikacjach i łatwo dostępnych danych . Otwar-
tość oznacza też większą przejrzystość w komunika-
cji oraz dzielenie się własnością intelektualną . 
4 . „Waga lekka” – „mniej znaczy więcej, upraszczaj” 
stało się jednym z zawołań ery Web 2 .0 . Oprogra-
mowanie jest projektowane przez niewielkie zespoły, 
korzystające z bardzo sprawnych metod . Rozwiąza-
nia technologiczne bazują na prostych formatach da-
nych i protokołów . Wykorzystuje się oprogramowa-
nie typu open source . Biznes istotnie ogranicza wy-
datki na inwestycje oraz same koszty działalności, 
a marketing wykorzystuje proste techniki wirusowe 
oparte na konwencji „konsument – konsument” .   
5 . Emergencja – w miejsce zdefiniowanych wcze-
śniej struktur i procesów pozwala się na samoistne 
w miarę upływu czasu wyłanianie się najbardziej na-
turalnych struktur i zachowań .  

Również inni autorzy, niezwiązani z O’Reilly 
Team, na przykład G . Vossen i S . Hagemann (2007), 
identyfikując zjawiska składające się na koncepcję 
Web 2 .0, koncentrują się głównie na aspektach tech-
nologiczno-aplikacyjnych . Podkreślają przy tym, że 
oprócz nowych zjawisk pełny rozwój osiągnęły te, któ-
re pojawiły się w Web 1 .0, a zatem Web 2 .0 stanowi 
swego rodzaju wypełnienie tego, czym Web miał być 
w samym zamierzeniu . 

podsumowanie 

rzeprowadzona powyżej analiza dość jedno-
znacznie wskazuje na to, że wszystkie do-
tychczasowe publikacje na temat zjawiska 

Web 2 .0 dotyczą przeważnie strategii biznesowych 
oraz aplikacji praktycznych, szczególnie w obszarze 
oprogramowania . Wystarczy wymienić podtytuły 
przytoczonych w tym artykule najważniejszych pozy-
cji literaturowych w obszarze Web 2 .0: „Zasady i naj-
lepsze praktyki”, „Wzorce projektowe i modele biz-
nesowe dla następnej generacji programowania” czy 
„Przewodnik po strategiach” . I jakkolwiek omawiane 
publikacje wskazują na niezmierzony potencjał Web 
2 .0 w obszarze organizacyjno-informacyjnym, brak 
jest, jak dotąd, poważniejszych opracowań teoretycz-
nych czy bardziej pogłębionych analiz metodologicz-
nych . Sprawia to, że problematyka Web 2 .0, a wyda-
je się, że w ogóle tematyka internetu, WWW i cy-
berprzestrzeni, jest ciągle na poziomie przednauko-
wym . W rezultacie ten obszar wciąż jest postrzega-
ny bardziej jako dziedzina biznesowo-aplikacyjna niż 
jako przejrzysta, spójna i kompletna teoria . 

Jest to, niestety, zjawisko dość powszechnie dziś 
spotykane . Jak pisze K . Perechuda (2008, s . 7), „twór-
cy (…) współczesnych koncepcji i metod zarządzania 
(…) z reguły koncentrują się na operacjonalizacyj-
nej efektywności, nie zadając sobie trudu stworzenia 

solidnych podstaw metodologiczno-teoretycznych” . 
Jest to bardzo istotne z perspektywy przeprowa-
dzonej w tym artykule analizy . Problematyka cyber-
przestrzeni wyznacza bowiem szerokie pole działań 
badawczych, opisowych i syntetyzujących, a zagadnie-
nie przetwarzania informacji czy zagadnienia orga-
nizacyjne pozostają wciąż niedostatecznie rozpozna-
ne . Być może, oprócz wciąż bardzo wczesnego etapu 
rozwoju koncepcji Web 2 .0,  jest to spowodowane 
wyraźną interdyscyplinarnością tej tematyki . Pro-
blematyka przetwarzania informacji z definicji musi 
uwzględniać udział człowieka (zagadnienia interpre-
tacji, kontekstu itd .), a to oznacza udział takich dzie-
dzin, jak psychologia, socjologia, kognitywistyka itd . 

Web 2 .0 wydaje się wyjątkowo odpowiednim ob-
szarem badawczym dla wszelkich analiz związanych 
z problematyką organizacji oraz przetwarzania in-
formacji, z uwagi na wyraźną koncentrację na użyt-
kowniku i mocno eksponowane znaczenie czynników 
społecznych . I tak, jak internet, stanowiący komu-
nikacyjno-technologiczną osnowę cyberprzestrzeni, 
jest zazwyczaj analizowany z perspektywy danych 
(formatowania, przepływu, magazynowania, zarzą-
dzania itd .), tak WWW, a szczególnie jego druga 
generacja, powinien być odnoszony do aspektów se-
miotyki, interpretacji, kontekstu, wiedzy, a więc do 
zjawisk stricte informacyjno-organizacyjnych .  
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profesor Uniwersytetu Ekonomicznego  
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Summary
This article deals with a generic characteristic of the second 
incarnation of the World Wide Web, i .e ., Web 2 .0 . Of special 
importance seems a social dimension of this concept and 
a resulting concentration on the cyberspace user . As the 
Internet, constituting a communication and technological 
backbone of cyberspace, should be analyzed from the data 
perspective, the WWW, and especially its second generation, 
should be approached from the angle of semiotics, context, 
interpretation, and knowledge, which make strictly informa-
tional and organizational phenomena . 
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