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Streszczenie 

 
Wkraczające stopniowo, ale już obecne i zauważalne, nowe technologie 
informatyczne - związane ze zjawiskami określanymi jako: NBIC (nano-
bio-info-cogno), Internet Rzeczy, Przetwarzanie w Chmurze czy Sieci 
NGN - odmienią radykalnie oblicze otaczającego nas środowiska tech-
nicznego i społecznego. Będzie to mieć konsekwencje dla praktyki zarzą-
dzania, którego teoria powinna spróbować antycypować te zjawiska. 
Zmiany zapewne sięgną samych fundamentów tej dyscypliny naukowej, 
która wyrosła z rewolucji technicznej XIX w., a teraz powinna zmierzyć 
się z rewolucją techniczną NBIC. 
 
Słowa kluczowe: Emerging Technologies, NBIC (nano-bio-info-cogno), 
Internet Rzeczy, Radiowy Numer Rejestracyjny, Przetwarzanie w Chmu-
rze, sieci NGN. 
 

IT management technologies of the future 
 

Abstract 
 
Entering gradually, but noticeably present, new information technologies - 
related to the phenomena referred to as: NBIC (nano-bio-info-cogno), 
Internet of Things, Cloud Computing or New Generation Network - radi-
cally transform the face of the surrounding social and technical environ-
ment. This will have implications for management practice, which theory 
should try to anticipate these developments. Changes probably will reach 
the very foundations of this discipline, which grew out of the technological 
revolution of the nineteenth century, and now must confront the technical 
revolution NBIC. 
 
Keywords: Emerging technologies, NBIC (nano-bio-info-cogno), Internet 
of Things, Object Naming Service, Radio Frequency Identification, Cloud 
Computing, New Generation Network. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Zjawiska omawiane w niniejszym artykule są wielkimi prze-
mianami współczesnej cywilizacji na razie tylko technicznej, ale 
w perspektywie do 10 lat diametralnie przeobrażą one otaczającą 
nas rzeczywistość. Na marginesie uważam za konieczne zwrócić 
uwagę i na to, że proces przemian będzie zmieniać wszystkie 
aspekty życia prywatnego i społecznego do tego stopnia, że powi-
nien być przedmiotem powszechnych, daleko idących dyskusji 
publicznych, gdyż niosąc niebywały postęp jakości życia wprowa-
dzi też nieznany dotąd zakres ingerencji w prywatność.  

Zjawiska te to NBIC, Internet Rzeczy, Przetwarzanie w Chmu-
rze, sieci NGN. 

NBIC (nano-bio-info-cogno) to ogół najnowszych technologii z 
dziedzin nanotechnologii, biotechnologii, informatyki i kognity-
wistyki. NBIC prowadzi do następujących przemian [3,4]: 

• modyfikacja genetyczna rodzaju ludzkiego, ekspansja 
jego potencjału poprzez nano-bio-info-cogno implan-
ty, współdzielenie osobowości i danych z maszynami 
i innymi ludźmi.  

• komunikacja mózg-mózg, mózg-maszyna, mózg-
komputer, transfer osobowości ludzkiej do robotów.  

• czipy wszczepiane bezpośrednio do mózgu.  
• mapowanie całego świata w czasie rzeczywistym po-

przez RFID do systemów rozszerzonej rzeczywistość 
(ang. augmented reality). 

Rozwój tych technologii jest już tak zaawansowany, że około 
2025 roku ten obraz może stać się rzeczywistością [1]. 

Internet Rzeczy to połączenie wszystkich maszyn, urządzeń i 
wehikułów w sieć, tak aby umożliwi ć ich zdecentralizowaną 
komunikację między sobą. Projekt ten ma za zadanie doprowa-
dzenie do sytuacji, w której wszystkie produkowane przedmioty 
na świecie będą miały swój indywidualny radiowy numer rejestra-
cyjny zapisany w czipie RFID (Radio Frequency Identification). 
W ten sposób każdy produkt będzie monitorowany od powstania 
aż do jego “śmierci”. Historia, lokacja geograficzna, stan, możli-
wości itd. produktu będą dostępne dla użytkowników na całym 
świecie. Wszystkie obiekty będzie pozycjonowane na mapie 
świata poprzez GPS i inne technologie, a za pomocą interneto-
wych przeglądarek typu obecnego Google będzie można poszuki-
wać przedmiotów, tak jak teraz poszukuje się informacji [2,9]. W 
połączeniu z zagadnieniami NBIC mówi się o nadaniu tożsamości 
rzeczom tworzącym środowisko funkcjonowania człowieka. 

Przetwarzanie w Chmurze to według definicji National Insti-
tute of Standards and Technology model świadczenia usług prze-
twarzania danych, pozwalający na dostęp na żądanie, przez sieć, 
do dzielonej puli zasobów (sieciowych, serwerowych, pamięci 
masowych, aplikacji i usług). Zasoby te mogą być zamawiane 
przez klientów i w odpowiedni sposób konfigurowane w zależno-
ści od potrzeb użytkowników oraz dostarczane na żądanie i udo-
stępniane przy minimalnym zaangażowaniu odbiorcy usługi. 
Chmura stwarza iluzję nieskończonych zasobów dostępnych na 
żądanie. Pozwala pozbyć się dylematu, czy uda się obsłużyć 
wszystkich użytkowników, co będzie gdy ich liczba wzrośnie, ile 
zgromadzić sprzętu poszczególnych rodzajów lub jak skalować 
aplikację. Chmura odpowiada za obsługę dowolnie wahającego się 
obciążenia, a opłaty ponoszone są dokładnie za stopień wykorzy-
stania zasobów [5,8]. 

Sieci NGN to według definicji International Telecommunica-
tion Union - Telecommunication Standardization sieć pakietowa 
realizująca usługi telekomunikacyjne i wykorzystująca wiele 
szerokopasmowych technik transportowych z gwarancją jakości 
usług, w której funkcje usługowe są niezależne od wykorzystywa-
nych technik transportowych. Podkreślić należy, że obecnie w 
sieci internetowej jakość usług jest zapewniana jedynie na zasa-
dach best effort. Istotne znaczenie ma też wdrożenie protokołu 
IPv6 (Internet Protocol v.6), do którego opracowania przyczyniło 
się wyczerpywanie zasobu wolnych adresów IPv4 [11]. 
 
2. Bezpośrednie konsekwencje przemian 
 

Podstawowe cechy zmian, jakie wprowadzają omawiane zjawi-
ska, to:  

• upowszechnienie zastosowań najnowszych technologii 
w równym stopniu w sferze rozbudowanego biznesu, 
jak i w sferze popularnej konsumpcji, czego przyczy-
ną jest radykalne obniżanie kosztów jednostkowych 
rozwiązań oraz szybko rosnące zapotrzebowanie na 
jakość, wydajność, moc obliczeniową, czy zasoby 
pamięci rozwiązań technicznych w sferze konsump-
cyjnej; 

• przybliżanie pojmowania tożsamości obiektów składają-
cych się na środowisko techniczne otaczające czło-
wieka z tożsamością ludzką (z wszystkimi tego kon-
sekwencjami, także krańcowo niebezpiecznymi). 
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3. Fundamenty zarz ądzania 
 

Zmiany w otaczającej nas rzeczywistości, wynikające z nowych 
technologii informatycznych, będą mieć zasadniczy wpływ na 
charakter i metody zarządzania. Syntetycznie zarządzanie można 
sprowadzić do następujących zasad: 

• orientacja na klienta  
• przywództwo  
• zaangażowanie ludzi  
• podejście procesowe  
• podejście systemowe do zarządzania  
• ciągłe doskonalenie  
• podejmowanie decyzji na podstawie faktów  
• wzajemne korzystne powiązania z dostawcami. 

Zarządzanie w szerokim rozumieniu zagadnienia to przede 
wszystkim decyzje (obejmując tym pojęciem także analityczno-
konkludujący proces ich przygotowywania oraz ich realizację i 
wyniki). Decyzję przygotowują:  

• pytania analityczne: co, gdzie, kiedy, kto, jak ? 
• oraz pytanie weryfikujące: dlaczego ? 

Szczególnie interesujące są decyzje podejmowane w różnych 
warunkach niepełnej wiedzy, dotyczącej wyników możliwych 
działań, takich jak te, których prawdopodobieństwo jest znane, a 
już szczególnie tych, dla których nie znamy nawet prawdopodo-
bieństwa (w warunkach ‘niepewności’) [15]. Wyróżnia się trzy 
perspektywy spojrzenia na proces podejmowania decyzji: norma-
tywną, socjologiczną i psychologiczną. Każda decyzja powstaje i 
może być analizowana w każdej z tych perspektyw równocześnie.  

Wypada także wskazać współczesne orientacje w zarządzaniu 
[20], ich nazwy zupełnie precyzyjnie oddają ich treść i znaczenie: 

• prorynkowa 
• projakościowa  
• na wyniki  
• na człowieka  
• strategiczna  
• procesowa 
• na zmiany  
• na wiedzę.  

 
4. Konsekwencje dla zarz ądzania 
 

W rezultacie pojawiania się i utrwalania zjawisk ogólnie okre-
ślonych w niniejszym tekście jako NBIC, Internet Rzeczy, Prze-
twarzanie w chmurze, Sieci nowej generacji, w sferze zorganizo-
wania społeczeństwa oraz w sferze prowadzenia działalności 
gospodarczej nastąpią przełomowe zmiany. Nowoczesne techno-
logie staną się relatywnie tanie, powszechnie dostępne, a ich 
funkcjonalność, a zwłaszcza zakres możliwej integracji przekro-
czą dotychczasowe wyobrażenia. Z drugiej strony pojawią się 
poważne komplikacje w zakresie percepcji i absorpcji takiego 
postępu technicznego prowadzące do pogłębiania podziałów 
pokoleniowych. Ta bariera będzie się pojawiać w życiu ludzi 
coraz wcześniej. 

Odnośnie do zarządzania będzie to mieć następujące skutki: 
• Obniżanie wieku efektywnej aktywności menedżerów 

szczebla operacyjnego i pogłębionej elitarności sta-
nowisk menedżerskich szczebla strategicznego.  

• Pogłębianie udowodnionej wiedzy o wszelkich zjawi-
skach społecznych i gospodarczych, ważnej dla po-
dejmowania decyzji. 

• Kosztowy model funkcjonowania podmiotów gospodar-
czych będzie ewoluował w kierunku zamiany kosz-
tów stałych na zmienne. 

• Powszechne korzystanie z usług dotąd z racji bariery 
kosztów nabycia dostępnych tylko dla firm zamoż-
niejszych. 

• Standaryzacja usług. 
• Zwiększona konkurencja i polaryzacja podmiotów go-

spodarujących. 
 
5. Podsumowanie 
 

W XIX w. rewolucja przemysłowa odmieniła środowisko spo-
łeczne i zrodziła naukowe zarządzanie. Obecne przemiany, omó-
wione wyżej, dokonają jeszcze większej rewolucji technicznej i 
spowodują potrzebę zweryfikowania podstaw dyscypliny zarzą-
dzania i wskazania elementów nowego paradygmatu zarządzania.  
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