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Wstęp 
 
 Zgodnie z dewizą współczesnej firmy wartość ma tylko to, co zostało nazwane 
i wycenione, a wszystko co oferowane za darmo, może budzić jedynie podejrzenia. Hasło 
„dobre, bo tanie” nie brzmi przekonywująco w świecie, w którym jakość w głównej mierze 
jest utożsamiana z ceną. Ponieważ jednak zwykło się mawiać, iż od każdej reguły jest 
wyjątek, więc może i tym razem. 
 Jak inaczej, bowiem, wyjaśnić fenomen, jakim stało się Otwarte Oprogramowanie? 
 W jaki sposób idea „Free as in Freedom” odnalazła się w dobie agresywnego 
kapitalizmu, stając się z dnia na dzień coraz poważniejszym konkurentem dla zamkniętego 
oprogramowania? 
 Gdzie tkwi źródło jej sukcesu, bowiem, niezaprzeczalnie sukces ten został osiągnięty? 
 Otwarte Oprogramowanie, wykazując niezwykłą elastyczność, zjednuje sobie coraz 
większe rzesze sympatyków, zarówno w gronie użytkowników indywidualnych, jak 
i instytucjonalnych. Co więcej, doskonale zaadaptowało się w środowisku biznesowym i to 
wcale nie za sprawą kosztownych kampanii marketingowych. To właśnie owo wniknięcie 
w świat biznesu jest zjawiskiem, które zasługuje na szczególną uwagę. 
 
 



 

 279 

Czym jest Otwarte Oprogramowanie (FOSS – Free Open Source Software)? 
 
 Pod pojęciem Otwartego Oprogramowania rozumiemy, najogólniej rzecz ujmując, 
oprogramowanie udostępniane użytkownikowi wraz z kodami źródłowymi, a zatem takie, 
które może być swobodnie analizowane, rozpowszechniane oraz modyfikowane. W tym 
miejscu należy dokonać rozróżnienia pomiędzy dwoma pojęciami, a mianowicie Free 
Software i Open Source. Określenia te, choć często stosowane zamiennie, nie są tożsame, 
a zasadnicza różnica między nimi tyczy się wyznawanej przez programistów filozofii. 
 Free Software opiera się o licencję GNU GPL (General Public License) i jest związane 
z osobą Richarda Stallmana, który w latach 80-tych zapoczątkował ruch na rzecz swobodnego 
dostępu do oprogramowania przez ogół użytkowników – GNU (GNU's Not UNIX) oraz 
z fundacją FSF. Wolność, o której mowa, nie odnosi się zatem do kwestii finansowej - nie 
oznacza „darmowy”, lecz odwołuje się do wolności słowa. Według Stallmana bowiem tak jak 
wolności słowa, społeczeństwo, by mogło sprawnie funkcjonować „potrzebuje informacji 
naprawdę dostępnej dla jego członków, na przykład, programów, które ludzie mogą czytać, 
poprawiać, przystosowywać i udoskonalać, nie tylko posługiwać się nimi.(...) A przede 
wszystkim (...) potrzebuje pobudzania w swoich członkach ducha dobrowolnej współpracy”.  
 W przypadku wolnego oprogramowania możemy więc mówić o czterech rodzajach 
wolności użytkowników programu: 

– wolność uruchamiania programu w dowolnym celu (wolność 0) 
– wolność analizowania, jak program działa i dostosowywania go do swoich potrzeb 

(wolność 1) 
– wolność rozpowszechniania kopii (wolność 2) 
– wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych 

ulepszeń (wolność 3). 
 Open Source jest związany natomiast z organizacją OSI (Open Source Initiative), 
która założona została w 1998 roku przez Bruce'a Perensa i Erica Raymonda – autora „The 
Cathedral and the Bazaar” - kultowej już wśród entuzjastów wolnego oprogramowania 
pozycji. Zwolennicy Open Source uważają, iż tylko taki sposób tworzenia oprogramowania 
jest w stanie zapewnić jego najwyższą jakość i wiarygodność, zaś samo promowanie wolnego 
oprogramowania winno odwoływać się jedynie do jego przewagi technicznej. Owo bardziej 
praktyczne niż ideologiczne spojrzenie twórców OSI miało za zadanie zachęcić środowisko 
biznesowe do zwrócenia się w kierunku rozwiązań opartych o otwarte oprogramowanie, 
a najlepszym wyrazem tego podejścia jest wypowiedź samego Raymonda: "Jeśli chcesz 
zmienić świat, musisz zjednać ludzi, którzy wypisują duże czeki".  
 Ponieważ jednak istniejące w warstwie ideologicznej i prawnej różnice pomiędzy 
powyższymi ruchami, z punktu widzenia użytkownika, nie nie mają znaczenia dla efektu 
końcowego, Free Software i Open Source przyjęło się określać wspólnym mianem Free Open 
Source Software, czyli FOSS. 
 
Czy Otwarte Oprogramowanie ma szanse w biznesie? 
 
 Współcześnie coraz częściej mówi się o nowym typie społeczeństwa, jakim jest 
społeczeństwo informacyjne, a technologia informacyjna i jej jakość w coraz większym 
stopniu determinują funkcjonowanie firm, instytucji oraz innych organizacji. Szczególną rolę 
do spełnienia ma infrastruktura IT zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw, gdzie staje się 
integralną częścią wewnętrznych procesów biznesowych i nierzadko to właśnie ona dyktuje 
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tempo zmian. Z tego też powodu tak ważne jest, w jaki sposób zostanie ona zaprojektowana – 
to bowiem zadecyduje o jej funkcjonalności i efektywności. Na tym etapie konieczne jest 
zatem dokonanie optymalnego wyboru sprzętu i oprogramowania, co w obliczu ich mnogości 
i różnorodności może okazać się niełatwym zadaniem.  
 Oprogramowanie: otwarte czy zamknięte? - Oto jest pytanie. 
 Coraz częściej można spotkać się z opinią, iż organizowanie w części lub całości 
środowiska informatycznego na bazie Otwartego Oprogramowania nie jest już 
eksperymentem, lecz decyzją technicznie i ekonomicznie uzasadnioną.  
 Skoro jednak tak, to co przemawia za tym właśnie, a nie innym rozwiązaniem? 
 Jakie są mocne i słabe strony otwartego oprogramowania, a jakie są jego szanse 
i zagrożenia? 
 
 Z pewnością podstawowym atutem Otwartego Oprogramowania jest koszt jego 
pozyskania, czyli koszt licencji, który w konfrontacji z oprogramowaniem zamkniętym 
okazuje się nieporównywalnie niski, często sprowadzając się do ceny samego nośnika. Owa 
oszczędność wydaje się być argumentem, który w szczególnym stopniu przemawia do 
świadomości ludzi biznesu. 
 Reprezentatywnym produktem FOSS jest z pewnością Linux – najbardziej znany 
alternatywny system operacyjny. Wykorzystywany początkowo przez niewielką grupę 
entuzjastów, obecnie zyskał sobie ogromną popularność, stając się pełnowartościowym 
produktem - wygodnym i łatwym w użytkowaniu, o przyjaznym interfejsie użytkownika oraz 
posiadającym imponującą bazę oprogramowania.  
 Co jednak daje nam zastosowanie Linuksa w firmie? 
 W szczególności Linux oferuje nam wysokiej jakości zestaw oprogramowania, który z 
powodzeniem sprawdza się w zastosowaniach biurowych. Przykładem może być tu 
OpenOffice, będący najsilniejszym konkurentem dla MS Office, w skład którego wchodzą 
między innymi: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. 
Darmowych programów mogących zastąpić znane rozwiązania zamknięte jest jednak 
znacznie więcej. Można wymienić chociażby kilka najpopularniejszych: GIMP – program do 
manipulacji grafiką komputerową, posiadający wiele zaawansowanych możliwości; Firefox – 
w pełni konfigurowalna i bezpieczna przeglądarka stron WWW; Thunderbird lub Evolution – 
bezpieczniejsze i zgodne ze standardami odpowiedniki programu Outlook Express. Powyższe 
rozwiązania mogą okazać się wyjątkowo atrakcyjne w firmach, w których podstawowym 
przeznaczeniem komputera jest obsługa jedynie głównej aplikacji, w związku z czym 
oszczędza się na zakupie pakietu biurowego. W takich przypadkach sięgnięcie po Linuksa 
wraz z dostępnym dla niego zestawem Otwartego Oprogramowania pozwoli na 
efektywniejsze wykorzystanie posiadanego sprzętu poprzez uniwersalizację stacji roboczej. 
Co się zaś tyczy aplikacji specjalistycznych, to należy podkreślić, iż w ostatnim czasie ich 
oferta została znacznie wzbogacona. Na rynku pojawia się coraz więcej programów mających 
ułatwić pracę zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach. Najbardziej znanym 
projektem jest LeftHand Small Biznes, składający się z kilku różnych programów mających 
docelowo obejmować całość zagadnień występujących w prowadzeniu firmy.  
 Powszechnym miernikiem wykorzystywanym do porównywania różnych rozwiązań 
IT jest TCO, czyli Total Cost of Ownership. Jak wykazały opublikowane w 2004 roku przez 
Robert Frances Group badania, TCO dla Linuksa jest zdecydowanie niższe niż w przypadku 
konkurencji (Windows i Solaris). Wniosek ten oparto na analizie czterech podstawowych 
obszarów, takich jak: 
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1. koszt pozyskania oprogramowania 
2. koszt sprzętu i jego utrzymania 
3. koszt utrzymania oprogramowania i uaktualniania rozwiązań już wdrożonych 
4. koszty administrowania. 
 Chociaż nie we wszystkich z tych obszarów Linux okazywał się najtańszym 
rozwiązaniem, to jego skalowalność osiągalna bez konieczności ponoszenia dodatkowych 
opłat licencyjnych pozwala na znaczną redukcję kosztów w długim okresie czasu. 
 Jednakże to nie tylko oszczędność jest powodem rosnącego zainteresowania 
Otwartym Oprogramowaniem, a rozpatrywanie FOSS jedynie w kategoriach finansowych jest 
znacznym uproszczeniem. Takie oprogramowanie należy bowiem postrzegać głównie przez 
pryzmat jakości, chociaż nie ulega wątpliwości, iż relacja jakości do ceny jest w tym 
przypadku bardzo korzystna. 
 Otwarte Oprogramowanie w dużej mierze tworzone jest przez pasjonatów z całego 
świata, konsekwentnych w swoich dążeniach. Są to zazwyczaj ludzie o ponadprzeciętnych 
umiejętnościach programistycznych, co stanowi gwarancję stworzenia oprogramowania na 
najwyższym światowym poziomie. Warto zaznaczyć, iż twórcy Otwartego Oprogramowania 
ściśle przestrzegają ogólnie przyjętych standardów, dzięki czemu poszczególne aplikacje są 
bardziej przenośne i wzajemnie kompatybilne.  
 Jednakże to, co dla jednych stanowi zaletę, przez innych może być postrzegane jako 
wada. Tak też jest i w tym przypadku. Dość częstym zarzutem, podnoszonym pod adresem 
rozwiązań FOSS, jest kwestia ich bezpieczeństwa. Przeciwnicy argumentują, iż ogólna 
dostępność kodu źródłowego stanowi nie szansę a zagrożenie. Pułapka kryje się w tym, iż 
każdy ma możliwość zajrzeć do środka, wychwycić ewentualne błędy, a następnie 
wykorzystać je w szkodliwy sposób np. poprzez włamanie się na serwer internetowy 
obsługiwany przez wadliwie działający program. 
 Na ile jednak zagrożenie to jest realne, a na ile stanowi jedynie potencjalny 
scenariusz? 
 W rzeczywistości sytuacja nie przedstawia się tak dramatycznie, jak przedstawiane 
jest to przez przeciwników FOSS, w tym przez czołowych producentów zamkniętego 
oprogramowania sięgających często po kampanie marketingowe typu FUD (Fear, 
Uncertainty, Doubt – Strach, Niepewność, Zwątpienie). 
 Jak wykazują przeprowadzone badania otwartość źródeł w decydujący sposób wpływa 
na bezpieczeństwo oprogramowania. Oczywiste jest, iż żadne oprogramowanie nie jest 
bezpieczne w 100%, jednakże w przypadku rozwiązań FOSS liczba nieautoryzowanych 
dostępów do danych jest zdecydowanie mniejsza.  
 Z czego wynika przewaga oprogramowania otwartego nad zamkniętym?  
Właśnie z owej ogólnodostępności kodu źródłowego. 
 Nabywając oprogramowanie zamknięte nigdy nie mamy pewności, co tak naprawdę 
ono w sobie kryje. Przykładowo może ono w sobie zawierać moduły szpiegujące, zagrażając 
w ten sposób poufności informacji, która nie powinna wydostać się na zewnątrz firmy. Znany 
jest przypadek udostępnienia przez Microsoft poprawek do Windowsa NT4 zawierających 
klucz kryptograficzny o podejrzanych przeznaczeniu i nazwie NSAKEY (zbieżność z US 
National Security Agency). Oprogramowanie otwarte, jakkolwiek nie wyklucza takiej 
możliwości, to jednak znacznie ją minimalizuje. Powód? - Chociażby czysto osobisty. Żaden 
z twórców oprogramowania nie będzie narażał swojej pozycji w środowisku 
programistycznym poprzez świadome i celowe udostępnianie źródeł zawierających błędy. To 
właśnie sprawia, iż wolnodostępność sprzyja pisaniu dobrych programów. 
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 Jeśli pomimo to pojawią się usterki, to są one natychmiast usuwane przez twórców 
oprogramowania, czasem zaledwie w kilka godzin po wykryciu luki. Wszelkie dokonane 
poprawki są niezwłocznie umieszczane w Internecie, co pozwala na ich szybkie 
zaaplikowanie. Istnieje jednak jeszcze jedna możliwość. Błędy bowiem mogą zostać 
poprawione przez samych użytkowników, o ile tylko dysponują odpowiednią wiedzą 
programistyczną. Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja w przypadku oprogramowania 
zamkniętego, gdzie błędy usunięte zostają czasem na żądanie klientów, czasem w momencie 
wypuszczenia nowej wersji programu, a czasem nie eliminuje się ich wcale.  
 Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść Otwartego Oprogramowania 
jest występujące pomiędzy jego twórcami a użytkownikami zjawisko sprzężenia zwrotnego. 
Dzięki niemu użytkownik ma możliwość wpływania na kierunek rozwoju programu, którym 
jest zainteresowany, co w przypadku oprogramowania zamkniętego zdarza się niezmiernie 
rzadko.  
 Kolejną niezwykle istotną cechą oprogramowania, ściśle związaną z zagadnieniem 
bezpieczeństwa, jest jego stabilność. Jak stwierdziliśmy, nie sposób jest zapewnić 
stuprocentową bezbłędność oprogramowania, dlatego tak ważnym elementem jest jego 
odporność na zakłócenia zapewniająca ciągłość pracy. Stabilność rozumiana w ten sposób jest 
szczególnie istotna dla użytkowników biznesowych, w ich przypadku bowiem nawet 
najkrótsza przerwa w działaniu systemu może spowodować duże straty finansowe. Otwarte 
Oprogramowanie, dzięki ciągłej dbałości o jakość kodu jest w stanie zapewnić wysoką 
niezawodność w warstwie informatycznej, co zostało zresztą docenione przez wiele firm. 
Świadczyć o tym może fakt, iż produkty FOSS już od wielu lat wykorzystywane są 
w środowiskach produkcyjnych. Przykładowo stworzony w duchu idei Otwartego 
Oprogramowania serwer stron WWW Apache jest rozwiązaniem stosowanym w przypadku 
ponad 60% serwerów WWW na świecie. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku 
serwerów poczty internetowej. Widoczną tendencją jest także ciągły wzrost znaczenia 
Otwartego Oprogramowania w zastosowaniach desktopowych. Sprawdza się ono doskonale 
wszędzie tam, gdzie wymagana jest stabilność, wysoka skalowalność oraz bezpieczeństwo. 
 Ze względu na fakt, iż coraz częściej czynnikiem decydującym o sukcesie danego 
przedsięwzięcia jest dostęp do informacji, znacznie rośnie potrzeba jej szybkiej wymiany 
W związku z tym jednym z podstawowych wymagań stawianych przed oprogramowaniem 
jest zapewnienie możliwości pracy w sieci, to, bowiem, warunkuje sprawne funkcjonowanie 
przedsiębiorstw i innych instytucji. Zastosowania sieciowe i serwerowe od zawsze należały 
do mocnych stron wspomnianego już wcześniej Linuksa. Według prognoz IDC sprzedaż 
serwerów z zainstalowanym systemem Linux będzie wzrastać w szybszym tempie niż cały 
światowy rynek serwerów, a tendencja ta nie ominie również Polski. Pogląd ten potwierdził 
jeden z uczestników dyskusji panelowej „Linux a sprawa polska” (14 - 17 listopada 2004), 
stwierdzając, iż „z kwartału na kwartał sprzedaż rozwiązań serwerowych dla Linuksa rośnie 
w tempie trzycyfrowym”. 
 W przypadku „systemu spod znaku Pingwina” na szczególną uwagę zasługuje jego 
niezwykła umiejętność współpracy i komunikacji z komputerami pracującymi pod kontrolą 
MS Windows, co może stanowić poważny argument przemawiający za migracją na 
rozwiązania FOSS. Jak się bowiem okazuje migracja nie musi wcale oznaczać rewolucji w 
infrastrukturze IT, lecz może stanowić proces polegający na stopniowym zastępowaniu 
opartych o oprogramowanie zamknięte istniejących rozwiązań przez produkty FOSS 
(w szczególnym przypadku aż do ich całkowitego wyparcia). 
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 W tym miejscu należy także podkreślić wzrost zainteresowania Otwartym 
Oprogramowaniem w gronie informatycznych gigantów. Z dnia na dzień coraz więcej firm 
zgłasza swoje wsparcie dla Linuksa, a wszyscy z czołowych producentów sprzętu 
komputerowego wystawili certyfikaty zgodności produkowanych przez nich najważniejszych 
linii serwerów, desktopów i notebooków z największymi dystrybucjami Linuksa. Potencjał 
Otwartego Oprogramowania dostrzegła miedzy innymi firma Oracle, która zaczęła 
udostępniać swoje produkty również w wersji na platformę Linux. Odpowiednie kroki 
w kierunku Linuksa podjęły także firmy Hewlett-Packard i IBM, które oferują możliwość 
nabycia komputera z już zainstalowanym i gotowym do użytku powyższym systemem. 
 Na podstawie powyższych rozważań śmiało możemy stwierdzić, iż Otwarte 
Oprogramowanie na trwałe już „zadomowiło się” w świadomości jego użytkowników 
i obecnie można juz mówić o grupie stałych klientów rozwiązań typu FOSS. Początki jednak 
nie były łatwe, a pewne uprzedzenia pozostały do dziś. 
 Jednym z głównych argumentów wykorzystywanym przez przeciwników Otwartego 
Oprogramowania jest brak jego ściśle określonego właściciela, którego, w przypadku 
wadliwego działania produktu, można by pociągnąć do odpowiedzialności prawnej. Zdaniem 
sceptyków zatem rozproszone środowisko FOSS nie daje użytkownikowi żadnej gwarancji, 
istotnie zmniejszając jego poczucie bezpieczeństwa. Zarzut ten jednak nie jest słuszny, 
wystarczy bowiem dokładnie wczytać się w licencje oprogramowania zamkniętego, aby móc 
stwierdzić, iż w większości przypadków ich producenci również nie ponoszą 
odpowiedzialności za poniesione przez użytkownika straty.  
 Aby zmniejszyć negatywny wpływ zjawiska braku właściciela i wsparcia 
technicznego, środowisko Otwartego Oprogramowania szczególnie dba o zapewnienie dobrej 
jakości dokumentacji. Ponadto wiele firm zajęło się sprzedażą “pudełkowych” wersji 
oprogramowania FOSS gwarantujących nabywcy wsparcie techniczne. Ma to szczególne 
znaczenie dla użytkownika, gdyż kombinacja produkt-dokumentacja-fachowa pomoc pozwala 
na szybkie rozwiązywanie zaistniałych problemów. 
 Co więcej, owy brak właściciela może stanowić nie wadę, lecz zaletę, ponieważ 
społeczność FOSS, jako niezależna, a stąd nie podlegająca kontroli i manipulacji, nie może 
zniknąć z rynku oprogramowania. Można być zatem pewnym, iż o ile tylko oferowany 
produkt znajdzie swych odbiorców, może istnieć i być rozwijany niezależnie od pierwotnego 
zespołu -  inicjatora prac nad projektem.  
 Znaczącymi przeszkodami stojącymi na drodze ekspansji produktów FOSS na rynku 
oprogramowania są, obok braku właściciela, niewiedza, przywiązanie do istniejących 
rozwiązań oraz uzależnienie od monopolisty. Bariery te wynikają w głównej mierze 
z niedoinformowania oraz z faktu, iż jeszcze do niedawna programów pracujących np. 
w środowisku Linux było mało. Obecnie jednak, co już zostało zaakcentowane, oferta 
Otwartego Oprogramowania jest bardzo bogata, obejmując swym zasięgiem zarówno 
aplikacje przeznaczone do codziennej pracy biurowej, oprogramowanie finansowo-księgowe, 
CRM czy też systemy klasy ERP. 
 
Przykłady wdrożeń 
 
 Najlepszym przykładem na to, iż Otwarte Oprogramowanie może funkcjonować 
w środowisku firm i instytucji, jest rosnąca liczba wdrożeń. Nierzadko są to bardzo duże 
przedsięwzięcia stanowiące o ogromnym zaufaniu do tego typu rozwiązań. Oto kilka 
przykładów. 
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 W zeszłym roku władze Monachium postanowiły stopniowo przejść z systemów 
zamkniętych i komercyjnych na rozwiązania FOSS. Obecnie miasto jest w trakcie zmiany 
dotychczasowych systemów operacyjnych na Linuksa na około 14 000 komputerów, w tym 2 
000 laptopów. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 2008 rok. Jak 
argumentuje Szef działu IT w Urzędzie Miasta Monachium o migracji na FOSS przesądziły 
następujące czynniki: 
4. bezpieczeństwo - błędy wykryte w Windows NT nie znikały bowiem w kolejnych 

wersjach systemów Microsoftu 
5. chęć uniezależnienia się od kilku wiodących twórców oprogramowania i oczekiwania na 

kolejne wersje ich aplikacji 
6. koszty licencyjne. 
 Innym przykładem sięgnięcia po Otwarte Oprogramowanie może być niemiecki 
McDonald's, którego główny element infrastruktury informatycznej stanowi dystrybucja 
SuSE Linux Enterprise Server. System ten pełni między innymi rolę serwera transferu plików 
oraz serwera stron WWW. Jako serwer bazy danych używany jest natomiast Oracle9i. Jest to 
dobry przykład koegzystencji otwartego i zamkniętego oprogramowania. Zainteresowanie 
McDonald'sa Otwartym Oprogramowaniem sięga końca lat dziewięćdziesiątych, kiedy to 
firma ta zaczęła używać pojedynczych aplikacji linuksowych i konsekwentnie 
rozbudowywała obszary zastosowania tego systemu. Dzisiaj Linux odgrywa znaczącą rolę 
zarówno w zakresie zastosowań sieciowych tej firmy, jak i w zakresie procedur biznesowych. 
 Kolejnym przykładem jest działająca w sektorze usług logistycznych Grupa Frans 
Maas Polska składająca się z kilku firm i posiadająca kilkanaście oddziałów na terenie kraju. 
Ponieważ rozproszona działalność wiązała się z trudnościami natury organizacyjnej, dlatego 
zdecydowano się na wprowadzenie systemu CRM. Poszukując rozwiązania pozwalającego na 
znaczne usprawnienie i zintegrowanie procesów biznesowych, jakie zachodzą we wszystkich 
obszarach, sięgnięto po produkt  firmy CRM7 firmy more7. Podstawową zaletą aplikacji jest 
to, iż umożliwia ona pełne wykorzystanie posiadanych o klientach danych, a przy tym nie 
wymaga opłat licencyjnych. Niski koszt wdrożenia systemu oraz jego przyszłej obsługi jest 
w głównej mierze zasługą wykorzystania technologii Open Source. Dzięki tej technologii, 
a także wykorzystaniu platformy Linux, system CRM7 został uznany za Najlepszy 
Linuksowy Produkt Roku 2003 w kategorii „Wdrożenie”.  
 Na rozwiązania typu FOSS zdecydowało się także wiele innych firm. Przykładowo 
system Linux wdrożyły tak duże przedsiębiorstwa jak: Elektrownia Bełchatów, KGHM, 
Stoen czy PKO BP, a w coraz większym stopniu jest nim także zainteresowana administracja 
(system działa między innymi w Ministerstwie Sprawiedliwości, Kancelarii Sejmu czy Biurze 
Bezpieczeństwa Narodowego).  
 
 
Podsumowanie 
 
 Ze względu na stały wzrost znaczenia informacji w nowoczesnych gospodarkach 
rynkowych, kluczowymi problemami stają się dostęp do informacji oraz możliwość jej 
swobodnej wymiany. Ponieważ dostęp do informacji i wiedzy wraz z umiejętnością ich 
wykorzystania coraz częściej decydują o sukcesie w świecie biznesu, dlatego niezwykle 
ważnym elementem każdego przedsiębiorstwa staje się infrastruktura IT. Dzięki niej możliwa 
jest szybka i sprawna komunikacja zarówno w obrębie samej firmy, jak i ze środowiskiem 
zewnętrznym. 
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 Szukając możliwości obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury IT przy 
jednoczesnym zachowaniu jej najwyższych parametrów, warto zwrócić uwagę na Otwarte 
Oprogramowanie.  
 Jak pokazuje doświadczenie, TCO dla rozwiązań FOSS może być nawet 
o kilkadziesiąt procent niższe niż w przypadku rozwiązań zamkniętych. Ale to nie wszystko. 
Ze względu na wolność dostępu do kodu źródłowego produkty FOSS odznaczają się dużą 
stabilnością oraz zapewniają bezpieczeństwo danych, jak i wdrożenia. Z kolei mnogość 
dostępnych aplikacji stwarza możliwości wykorzystania owych produktów w wielu branżach. 
 Tajemnica sukcesu Otwartego Oprogramowania kryje się w jego potencjale, który 
właściwie wykorzystany daje technologiczną doskonałość, czyli efektywność rozwiązań, 
zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym, a wykładnikiem tej doskonałości 
jest wysoka funkcjonalność i przydatność rynkowa. 
 
Summary 
 
 Free Open Source Software (also abbreviated as FOSS) has risen to great prominence. 
Briefly, FOSS programs are programs whose licenses give users the freedom to run the 
program for any purpose, to study and modify the program, and to redistribute copies of either 
the original or modified program (without having to pay royalties to previous developers).  
 Day by day more and more open source software is available, and it can address more 
and more business needs. There is no doubt that cost is a significant factor driving adoption of 
open source software. FOSS permits customers to put together an infrastructure that has 
a high level of performance at a low cost. Moreover FOSS is a way that many companies and 
individuals can collaborate on a product that none of them could achieve alone.Open source 
software can be modified (internally or by a contractor) to meet a company’s particular 
business needs. FOSS also means increased security - because code is in the public view it 
will be exposed to extreme scrutiny, with problems being found and fixed instead of being 
kept secret until the wrong person discovers them.  
 For these reason it can be stated that FOSS has a lot to offer the business world.  
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