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wolNe i otwarte oprograMowaNie w biblioteKach i iNNYch tYpach orgaNizacji

Tabela 4. Opinie respondentów na temat korzyści wynikających ze stosowania WiOO

data badania 2005 2010.02 2010.09-2010.10 2010
iV kwartał

grupa 
docelowa przedsiębiorstwa i jednostki budżetowe rządowa administracja 

publiczna biblioteki akademickie łodzi podmioty woj. mazowieckiego 
i świętokrzyskiego

publikacja 
z wynikami 

badań
strzała, plata-przechlewski, 2005a

wykorzystanie wolnego 
i otwartego oprogramo-

wania w rządowej 
ad-ministracji publicznej. 

raport, 2010

majewska, niezabitowska, 2010 Konat, 2011a

Poniżej udziały procentowe pozytywnych odpowiedzi na gotowe sformułowania kwestionariusza;  wyjątkiem jest badanie z roku 2005, w którym respondenci określali, w jakim stopniu zgadzają się z przedstawionymi opiniami
przy wykorzystaniu pięciostopniowej skali Likerta; za autorami podajemy udział procentowy ocen: „zdecydowanie się zgadza”/ „zgadza się”.

Koszty 

brak opłat 
licencyjnych

aplikacje serwerowe (oprogramo-wanie systemowe, 
bazodanowe i webowe) 82,6

wysokie koszty 
własnościowego 
oprogramowania 

69 aspekt finansowy 23 jest za darmo 49,5

aplikacje desktopowe 83,1

wyższy 
współczynnik 

jakości do kosztów 
utrzymania

aplikacje serwerowe (oprogramo-wanie systemowe, 
bazodanowe i webowe) 71,4

brak funduszy na 
zakup płatnych 

wersji
62 obniża koszty 

funkcjonowania 25,6

Bezpieczeń-stwo 
i jakość

większa 
wydajność, 
stabilność 

i bezpieczeń-stwo

aplikacje serwerowe (oprogramo-wanie systemowe, 
bazodanowe i webowe) 67

jest bezpieczniejsze 
w użyciu 21

jakość 56

ma wystarczającą 
jakość 15,2

jest stabilniejsze 
w użyciu 14 jest bezpieczne 12

Dostępność pliku 
źródłowego 57 16 --- ---

Idea otwartości         ---
gwarantuje 

niewykluczanie 
cyfrowe 

sprzyjanie ideom 
otwartości 22 ---

Dostępność 
oprogramowa-

nia
--- --- 67 ---

Ułatwia pracę --- --- 87 ---

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji z wynikami badań. 



248

Tabela 5. Opinie respondentów na temat barier w wykorzystaniu WiOO

data badania 2005 2010.02
2010

iV kwartał

grupa docelowa przedsiębiorstwa i jednostki budżetowe rządowa administracja publiczna podmioty woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego

publikacja z wynikami badań strzała, plata-przechlewski, 2005a
wykorzystanie wolnego i otwartego 

oprogramowania w rządowej 
administracji publicznej. raport, 2010

Konat, 2011a

Poniżej udziały procentowe pozytywnych odpowiedzi na gotowe sformułowania kwestionariusza;
uwagi metodyczne:

w badaniu z roku 2005 respondenci określali, w jakim stopniu zgadzają się z przedstawionymi opiniami  •	
w pięciostopniowej skali Likerta; za autorami podaję udział procentowy ocen: „zdecydowanie się zgadza”/ „zgadza się” 
w badaniach z roku 2010 respondentów zapytano o powody korzystania z oprogramowania własnościowego; dla lepszego zrozumienia czasem dodaję ten kontekst w nawiasach kwadratowych •	

Pracownicy znają
tylko systemy komercyjne

aplikacje serwerowe (oprogramowanie systemowe, 
bazodanowe i webowe)

43,9 przyzwyczajenie użytkowników/
urzędników

70
rutyna i przyzwyczajenie 

pracowników
41,5

aplikacje desktopowe 83,1

Utrudniona kompatybilność z wykorzysty-
wanymi w firmie aplikacjami

aplikacje serwerowe (oprogramowanie systemowe, 
bazodanowe i webowe)

36.5 zgodność/kompatybilność 
[oprogramowania własnościowego] 
z ogólnie dostępnymi aplikacjami

69
aplikacje desktopowe 52,3

Koszty migracji od rozwiązań komercyjnych 
do oprogramowania otwartego są wysokie

aplikacje serwerowe (oprogramowanie systemowe, 
bazodanowe i webowe)

23
zbyt duże koszty wdrażania 

pracowników w inne rozwiązania
23

aplikacje desktopowe 23

Dostęp do wsparcia technicznego jest słaby
aplikacje serwerowe (oprogramowanie systemowe, 

bazodanowe i webowe)
21 opieka techniczna producenta nad 

[własnym] programowaniem [jest 
lepsza]

49
aplikacje desktopowe 3,4

Bezpieczeństwo 
większe bezpieczeństwo

[oprogramowania własnościowego]
36,4

Zaufanie
zaufanie tylko do oprogramowania 

zamkniętego
32,7

Jakość
wyższa jakość

[oprogramowania własnościowego]
18

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji z wynikami badań.


