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Streszczenie 

Definicja oraz główne cechy Wolnego Oprogramowania. Historia rozwoju Wolnego 

Oprogramowania. Najczęściej wykorzystywane rodzaje licencji. Przykłady zastosowań programów 

typu Open Source w biznesie. Wolne Oprogramowanie jako alternatywa dla zamkniętego 

oprogramowania.  

Summary 

The definition and the main features of Free Software. History of Free Software development. 

The most commonly used kinds of licenses. Examples of using Open Source software in business. The 

Free Software as an option for proprietary software. 

 

 

Wstęp 
 Ostatnio coraz więcej zwolenników na całym świecie zdobywa idea Wolnego 

Oprogramowania, stało się ono poważnym wyzwaniem dla niektórych firm sprzedających 

tzw. „zamknięte oprogramowanie”, dla innych korporacji stało się szansą na rozwój oraz na 

zdobycie większego udziału w rynku. Szczególnie ważna jest kwestia właściwego rozumienia 

czym tak naprawdę jest Wolne Oprogramowanie (ang. Free Software). Angielskie słowo free 

może oznaczać zarówno „wolny”, „swobodny” oraz „darmowy” jednak Wolne 

Oprogramowanie wcale nie musi być darmowe1.  

 

 Aby oprogramowanie zostało uznane za wolne musi ono spełniać cztery podstawowe 

warunki: 

1. można je uruchomić w dowolnym czasie i jakimkolwiek celu (w przeciwieństwie np. 

do oprogramowania typu demonstracyjnego, które po upływie określonego okresu 

czasu przestaje działać lub ma ograniczoną funkcjonalność), 

                                                
1 http://www.gnu.org.pl/philosophy/free-sw.pl.html 
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2. istnieje możliwość wglądu do kodu źródłowego programu, jego analizy, modyfikacji 

oraz dostosowania do własnych potrzeb (warunkiem koniecznym jest tutaj swobodny 

dostęp do kodu źródłowego), 

3. można je rozpowszechniać bez żadnych przeszkód, 

4. można rozpowszechniać zmodyfikowane lub ulepszone kopie, dzięki czemu mogą z 

nich korzystać inni użytkownicy (tu również warunkiem koniecznym jest dostęp do 

kodu źródłowego). 

 

Jest to więc zupełnie inny model rozwoju aplikacji, niż w przypadku firm tworzących 

oprogramowanie zamknięte, którego jakakolwiek modyfikacja jest prawnie zabroniona. 

Ponadto nie może być ono swobodnie kopiowane lub sprzedawane innym bez naruszeniem 

prawa własności intelektualnej. W przypadku omawianego zagadnienia, bardzo często 

używane jest słowo „komercyjny” błędnie rozumiane jako taki, który „nie jest wolny”2. 

Natomiast dany program jest komercyjny, jeśli został opracowany w ramach działalności 

gospodarczej i fakt: czy jest on wolny czy też nie, zależy tylko i wyłącznie od licencji, z jaką 

jest on rozpowszechniany. Analogicznie, program napisany przez osobę prywatną może być 

wolny bądź też nie. Zatem podmiot, który stworzył daną aplikację oraz prawa, jakie posiadają 

jej użytkownicy, są od siebie zupełnie niezależne. ] 

Trochę odmienne znaczenie posiadają również pojęcia: Open Source (czyli możliwość 

dostępu do kodu źródłowego) oraz Wolne Oprogramowanie, będące terminem o węższym 

znaczeniu, które zwraca szczególną uwagę na aspekt wolności3. Termin Open Source jest 

bardziej akceptowany w kręgach biznesowych, ponieważ nie zawiera on podtekstu 

„darmowy” oraz nie mówi nic o kwestii etycznej i wolności. Dla wielu ludzi bowiem 

najważniejsze pozostają  profity wynikające z praktycznego wykorzystywania tych aplikacji. 

Paradoksalnym jest fakt, że Wolne Oprogramowanie wcale nie musi być darmowe, nawet 

Free Software Foundation, czyli organizacja zrzeszająca programistów zajmujących się 

tworzeniem oraz rozwojem Wolnego Oprogramowania, wskazuje kanał dystrybucyjny jako 

jeden ze sposobów pozwalających na uzyskanie funduszy niezbędnych do dalszego rozwoju 

aplikacji.  

 Jednym z fundamentów Wolnego Oprogramowania jest licencja GNU GPL (GNU 

General Public License – Powszechna Publiczna Licencja GNU)4, która stwierdza, że każdy 

                                                
2 http://www.gnu.org.pl/philosophy/words-to-avoid.pl.html 
3 http://www.gnu.org.pl/philosophy/free-software-for-freedom.pl.html 
4 http://www.gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html 
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kto zmodyfikował kod źródłowy oparty na licencji GNU GPL, o ile będzie rozpowszechniał 

swój program (dopuszczalna jest sprzedaż) musi zapewnić dostęp do kodu źródłowego oraz 

nie może w żaden sposób ograniczać jego wykorzystywania. Program oparty na licencji GNU 

GPL może być użyty w celach komercyjnych. Głównym przykładem programu opartego na 

takiej licencji jest Linux, którego autorem jest Linus Torvalds. 

 Nieco mniej restrykcyjna jest licencja BSD (Berkeley Software Distribution of Unix), 

dopuszcza ona bowiem sprzedaż produktów opracowanych na podstawie programu 

bazowego, bez udostępniania kodu źródłowego. Warunkiem rozpowszechniania aplikacji jest 

zamieszczenie informacji o autorze pierwowzoru projektu. Z kolei MPL (Mozilla Public 

License) dopuszcza udostępnienie np. tylko części kodu źródłowego. 

  

Historia rozwoju Wolnego Oprogramowania 

 Prekursorem był Richard Stallman5, który w 1983 ogłosił rozpoczęcie pracy nad 

projektem GNU (GNU is not Unix – GNU to nie jest Unix)6, czyli kompletnie wolnego 

systemu operacyjnego zgodnego z Unixem. Projekt ten nie ograniczył się jednak do samego 

systemu operacyjnego, w dużej mierze dzięki niemu powstało tysiące różnych programów, 

bibliotek itp. Stopniowo przystępowało do niego coraz więcej programistów z całego świata. 

Kiedy w 1991 roku Linus Torvalds7 rozpoczął pracę nad jądrem swojego systemu 

operacyjnego, nikt wówczas nie przypuszczał, że zapoczątkuje on przełom w historii 

oprogramowania. Dzięki połączeniu z pozostałą częścią systemu GNU oraz kolejnym 

modyfikacjom, otrzymano stabilny system operacyjny, który cały czas jest rozwijany i 

udoskonalany. Równolegle powstawały również systemy operacyjne z rodziny BSD, które 

wykorzystują część oprogramowania GNU, jednak nie pokrywają się dokładnie z tym 

projektem. Trzeba tutaj zaznaczyć, że terminem Linux określane jest samo jądro systemu, 

natomiast całość tzn. jądro oraz dołączone oprogramowanie, jest to tzw. dystrybucja. 

Popularnym dystrybucjami linuxa są np. Red Hat, Mandrake, Debian lub tworzona w Polsce 

PLD (Polish Linux Distribution)8.  Szacuje się, że liczba użytkowników Linuxa przekroczyła 

już 18 milionów i w dalszym ciągu systematycznie wzrasta. Na poniższym wykresie 

przedstawiona jest liczba zarejestrowanych użytkowników ok.126 000 w maju 2002 r9. 

                                                
5 http://www.stallman.org 
 
7 http://www.linux.org 
8 http://www.pld.org.pl 
9 http://counter.li.org 

http://www.stallman.org
http://www.linux.org
http://www.pld.org.pl
http://counter.li.org


 
Źródło: The Linux Counter, http://counter.li.org 

 

Regularnie wzrasta również wykorzystywanie Linuxa, jako platformy dla serwerów 

WWW. Cykliczne badania udziałów systemów operacyjnych w tym rynku przeprowadzane są 

między innymi przez firmę Netcraft10, która w swoim ostatnim raporcie wykazała, że 

procentowy udział Linuxa zanotował największy wzrost – ponad 1,1% w ciągu tylko 3 

miesięcy licząc od marca do czerwca 2001 r. 

Grupa system. Op. Marzec 2001 Czerwiec 2001 Systemy operacyjne 

Windows 49.2% 49.6% Windows 2000, NT4, 
NT3, Windows 9x,  

[GNU/]Linux 28.5% 29.6% [GNU/]Linux 
Solaris 7.6% 7.1% Solaris 2 -  Solaris 8 

BSD 6.3% 6.1% BSD, FreeBSD, 
NetBSD, OpenBSD 

Pozostałe Unix’y 2.4% 2.2% AIX, Compaq Tru64, 
HP-UX, IRIX, SCO  

Pozostałe nie-Unix 2.5% 2.4% MacOS, NetWare, 
IBM Oss 

Nieznane 3.6% 3.0% Nieznane 
Źródło: Netcraft Survey, http://www.netcraft.com/survey 

 W innych krajach takich jak np. Polska, Niemcy, Czechy, udział Linuxa oraz innych 

systemów należących do Wolnego Oprogramowania, jest znacznie większy. Biorąc np. pod 

uwagę liczbę obsługiwanych domen internetowych prym wśród serwerów WWW wiedzie 

kolejny program z rodziny Open Source - Apache, który uzyskał w kwietniu 2002 r. prawie 

64,5% udziału w rynku, dla porównania IIS firmy Microsoft miał 27,15%, a pozostałe jak np. 

iPlanet czy Zeus ok.1%. Według opinii różnych niezależnych ekspertów, Apache jest 

stabilny, technologicznie bardziej rozwinięty od innych produktów oraz cechuje go wysoki 

poziom bezpieczeństwa i modularność budowy. 

                                                
10 http://www.netcraft.com/survey 
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Wolne Oprogramowanie w biznesie 

 Ostatnio można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że nadchodzi era szeroko 

rozumianego Open Source11. Dynamiczny rozwój, nowatorskie rozwiązania a co 

najważniejsze wiarygodność, dzięki swobodnemu dostępowi do kodu źródłowego, sprawiła, 

że oprogramowanie to jest obecnie wykorzystywane w praktycznie każdej dziedzinie IT. 

Bardzo często okazuje się, że rozwiązania oparte o Wolne Oprogramowanie nie dość, że są 

znacznie tańsze, są również lepsze od tych typowo komercyjnych12. Przez te wszystkie lata 

Wolne Oprogramowanie przestało być tylko narzędziem dla wąskiej grupy specjalistów, 

którzy rozwijali je w wolnym czasie. Wykorzystywane jest nawet w tzw. „środowiskach o 

szczególnym znaczeniu” (ang. mission critical environment), m.in. do budowy instalacji 

klastrowo-serwerowych. Przykładem może być tutaj wdrożenie Linuxa przez jedną z polskich 

firm w Instytucie Energii Atomowej w Świerku oraz jako system operacyjny dla IBM 

Mainframe 390 w banku PKO BP.  

 Upowszechnienie Open Source dało szansę wielu małym i średnim firmom, dla 

których barierą nie do pokonania były zwykle wysokie ceny oprogramowania. Nie wystarczy 

więc mieć tylko pomysł i wiedzę jak go zrealizować, niezbędne są również narzędzia 

programistyczne za pomocą których można to wszystko wykonać. Rozwój e-biznesu jest 

skorelowany z rozwojem aplikacji webowych, takich jak sklepy internetowe czy też portale 

B2B lub B2C. Darmowym językiem programowania, bardzo często wykorzystywanym przez 

projektantów stron WWW jest PHP, którego cechuje przede wszystkim elastyczność, 

szybkość działania oraz możliwość współpracy z wieloma różnymi rodzajami baz danych 

min. dostępnymi bez żadnych opłat MySQL lub PostgreSQL.  

 Zdecydowana większość dostawców internetu (ISP) w Polsce korzysta z rozwiązań 

opartych na Open Source wykorzystując min. oprogramowanie dla serwerów pocztowych  

(Sendmail, Qmail), FTP (ProFTPD, Wu-FTPD) oraz DNS (Bind) i Proxy (Squid). 

 Wypracowany został nowy model biznesowy oparty na sprzedaży rozmaitego typu 

rozwiązań opartych na Open Source. Licencja GNU GPL nie zabrania czerpania korzyści 

majątkowych ze sprzedaży Wolnego Oprogramowania, pod warunkiem, że będzie istniał 

dostęp do kodu źródłowego binarnej wersji programu. Wiele firm zarabia na sprzedaży tzw. 

pudełkowych wersji dystrybucji Linuxa (z profesjonalną instrukcją i dodatkowym 

oprogramowaniem) oraz na świadczeniu pomocy technicznej, a także na wdrożeniach w 

                                                
11 http://www.opensource.org 
12 http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html 

http://www.opensource.org
http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html


konkretnych instytucjach. Szczególnie rynek usług, takich jak np. instalacja, konserwacja czy 

też kontrola systemów informatycznych, ma szansę na szybki rozwój wynikający z coraz 

bardziej powszechnego wykorzystywania technologii informatycznych w tradycyjnym 

biznesie oraz  modnym ostatnio e-biznesie. 

 Powstaje również wiele aplikacji komercyjnych dla Linuxa, niekiedy pisanych na 

specjalne zamówienie. Wiele korporacji linuxowych jest notowanych na Nasdaq, a jedna z 

firm również na polskiej giełdzie papierów wartościowych.  

 Steve Ballmer prezes zarządu firmy Microsoft, w wywiadzie udzielonym w czerwcu 

2001 r. Chicago Sun-Times13 określił Open Source, jako zagrożenie dla własności 

intelektualnej, a samego Linuxa porównał do niszczącego ją raka. Uważam, że Wolne 

Oprogramowanie może być jedynie wyzwaniem dla komercyjnych odpowiedników oraz 

może przyczyniać się do obniżenia cen oprogramowania a także podnoszenia jego jakości. 

Wiele korporacji postanowiło inwestować w rozwój linuxa np. Compaq, SUN, Siemens, IBM 

(który przeznaczył na ten cel 1 mld dolarów). Niezbędne oprogramowanie biurowe (np. Star 

Office i  Open Office) jest instalowane w coraz większej ilości firm. Aplikacje te 

wykorzystywane są w niemieckim parlamencie a rząd Korei planuje wdrożenie Linuxa na ok. 

120 000 stanowisk.  

 

Niewątpliwym atutem linuxa oraz innego oprogramowania typu Open Source jest: 

- wiarygodność, 

- bezpieczeństwo (dostęp do kodu źródłowego), 

- wydajność, 

- skalowalność, 

- niezwykle korzystny stosunek jakości do ceny. 

 

Nawet największe firmy coraz częściej decydują się na wdrożenie Wolnego 

Oprogramowania, oszczędzając na takiej operacji znaczne kwoty pieniędzy np. znana 

księgarnia internetowa Amazon zaoszczędziła ok.54-71 mln dolarów na wymianie systemów 

operacyjnych. Dzięki współpracy tysięcy programistów na całym świecie, w ramach idei 

Wolnego Oprogramowania, możliwa jest przede wszystkim swobodna wymiana rozwiązań 

programistycznych, zostały ponadto zredukowane koszty rozwoju aplikacji oraz ich 

dystrybucji (odpadają olbrzymie koszty marketingowe). Poza tym, dzięki internetowi, 

                                                
13 http://www.osopinion.com/perl/story/10272.html 
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możliwa jest współpraca wielu ludzi z całego świata nad jednym projektem. Aplikacje Open 

Source są tworzone przez użytkowników oraz dla użytkowników, praktycznie bez przeszkód 

mogą one być dopasowywane do własnych potrzeb. Eric Raymond porównał rozwój 

oprogramowania do modelu katedry (budowanej przez, z góry określoną grupę osób wg 

odpowiedniej koncepcji) oraz do bazaru14, w którym zmiany zachodzą w sposób bardzo 

szybki, gdzie ścierają się ze sobą różne podejścia do rozwiązywania problemów i odmienne 

koncepcje rozwoju. Nikt nie jest w stanie przewidzieć jak zakończy się ten fenomenalny 

rozwój idei Open Source, niezaprzeczalnym jest jednak fakt, że stanowi ono poważną 

alternatywę dla tradycyjnego, zamkniętego oprogramowania. 
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