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Rozwój portali internetowych w Polsce, jako ogólnodostępnej bazy 

informacji i wiedzy 

 

1. Wprowadzenie 

Portale internetowe które powstawały w Polsce w latach 90 dwudziestego stulecia, 

po części na fali fascynacji nowymi technologiami, od tamtego czasu przeszły głębokie 

przeobrażenia. W przeobrażeniach występowały zasadniczo dwa uwarunkowania - dą-

żenia, które determinowały kierunki rozwoju portali: 

 tworzenie portali o coraz bogatszym serwisie, które w jak najszerszym zakresie 

zaspokajał by potrzeby użytkowników na szybkie pozyskanie informacje z róż-

nych dziedzin oraz na świadczenie innych usług 

 zabezpieczenie warunków które pozwalały by na osiągnięcie dodatniego wyniku 

finansowego z prowadzonej działalności gospodarczej na tyle dużego aby moż-

liwe było inwestowanie w dalszy rozwój portalu. 

 W niniejszym artykule przedstawiono, jaką polskie portale przeszły drogę z wyso-

ce niedochodowych przedsiębiorstw, do przedsiębiorstw generujących zysk, a jedno-

cześnie jak zmieniała się oferta poszczególnych portali w zakresie udostępniania infor-

macji i wiedzy oraz świadczenia innych usług. Przedstawione zostanie jak wyglądała 
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oferta usług portali na początku ich działania, jak zmieniała się ona w czasie oraz przed-

stawione zostaną prognozy, jak będą usługi te będą wyglądy w przyszłości. 

2. Początek działalności portali w Polsce 

Internet - to słowo zrobiło w ostatnich latach XX wieku zawrotną karierę. Chociaż 

początki sieci Internet datuje się na rok 1965, kiedy to Advanced Research Project As-

sociation (ARPA), będące częścią Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych zaczę-

ło prace nad siecią, która by pozwoliła na łączenie i współdziałanie komputerów1, to 

została ona spopularyzowana dopiero na początku lat 90-tych dwudziestego stulecia. 

Wtedy to powstały serwisy internetowe, które można uznać za pierwsze portale interne-

towe na świecie2. Były one jednocześnie serwisami informacyjnymi katalogami stron i 

wyszukiwarkami.  

Polska pozostawała w rozwoju usług internetowych kilka lat za USA - pierwszy 

polski portal internetowy - Wirtualna Polska (www.wp.pl) - powstał w roku 1995. Nie-

mniej jednak, dynamika rozwoju rynku portali internetowych w Polsce była ogromna - 

w roku 2000 na rynku polskim istniało już dziewięć portali, które przedstawiono w ta-

beli nr 1. 

Tabela 1 - Wykaz portali - dane na dzień 1 grudnia 2000 

Nazwa URL Udziałowcy i udziały Data powstania 

Ahoj.pl ahoj.pl - 4 osoby prywatne (100%) 10 maja 2000 

Arena.pl arena.pl - Internet Ventures Poland (99,6%) 

- Osoby prywatne (0,4%) 
26 kwietnia 2000 

Interia.pl interia.pl - ComArch (42%) 

- RMF FM (25%) 

- Broker FM (25%) 

- Program Opcji Pracowniczych (4,5%) 

- Osoby prywatne (3,5%) 

11 lutego 2000 

Onet.pl onet.pl - Optimus (75%) 1997 

                                                 

1 http//www.milenium.pl/Internet/historia.htm, XI 2000. 

2 Przedmiotem analiz podjętych w artykule są portale horyzontalne, rozumiane jako witryny internetowe, 

których celem jest ułatwienie i zorganizowanie internautom użytkowania zasobów internetowych oraz  

dostarczanie internautom dużej ilości informacji z wielu dziedzin życia 
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- Piotr Wiliam (12,5%) 

- Tomasz Kolbusz (12,5%) 

Poland.com poland.com - MCI Management (66%) 

- Vogel Publishing (34%) 
17 maja 2000 

Portal.pl portal.pl - Telekomunikacja Polska (100%) 1 maja 2000 

Wp.pl wp.pl - Centrum Nowych Technologii (49%) 

- Prokom Software (40%) 

- Intel (6%) 

- Transcontinental Found Ltd. Apsley 

House (3%) 

- Dom Maklerski Penetrator (2%) 

Maj 1995 

Yoyo.pl yoyo.pl - STGroup (37%), 

- Osoby prywatne (53%) 
Styczeń 2000 

Hoga.pl hoga.pl - Osoby prywatne Listopad 1999 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.crn.pl/archiwum/2000-15/internet1.html, X 

2000. 

Niepodważalnym jest fakt, że koniec dwudziestego wieku to początek ery 

dot.comów, czyli firm które znaczną część działalności chciały przenieść, lub przenio-

sły do Internetu, i udostępniły swoja ofertę pod adresem internetowym zakończonym 

charakterystycznym „.com”. Jednak większość z najbardziej znanych polskich firm 

prowadzących portale internetowe oprócz legendarnej kropki w nazwie, miała jeszcze 

przez niewielu zauważany znak zapytania. Ten znak zapytania wynikał z faktu, że w 

okresie największego bumu internetowego dziewięć najpopularniejszych polskich por-

tali przynosiło straty, niewspółmierne do przychodów (patrz tabela 2). 

Tabela 2 - Wybrane wyniki finansowe portali na koniec roku 2000 (dane w tys. zł). 

Portal Przychody ze sprzedaży Strata netto 

Wirtualna Polska Bd. (45 000) 

Arena.pl 886 (20 128) 

Poland.com 1 460 (17 300) 

Interia.pl 8 040 (9 550) 

Hoga.pl 550 (1 680) 

Źródła: Prospekt Emisyjny Arena.pl, Arena.pl, V 2001, Prospekt Emisyjny Hoga.pl, Hoga.pl S.A., IV 

2001. 49. Stankunowicz Eryk, Wirtualna w rękach TP S.A., Profit nr. 7/2001. 
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6. Podsumowanie 

Portale internetowy w bardzo krótkim czasie przeszły bardzo długa drogę, od 

niedochodowych firm, udostępniających treści (serwisy internetowe) bezpłatnie, czer-

piące przychody tylko i wyłącznie z reklamy internetowej, nie świadczące dodatkowych 

usług, do dochodowych firm oferujących szereg elektronicznych usług, pośredniczą-

cych w sprzedaży różnorodnych usług - rozbudowa internetowych kanałów sprzedaży. 

Biorąc pod uwagę nieustannie zwiększająca się ilość osób i firm mających szerokopa-

smowy dostęp do Internetu oraz wchodzenie w życie idei podpisu cyfrowego, można z 

dużą pewnością stwierdzić, że model portalu, jako wirtualnego miejsca skupiającego 

szerokie rzesz internautów, w którym to miejscu można sprzedawać usługi i towary 

tradycyjne i elektroniczne, jest modelem gwarantującym osiągnięcie zysku. 

Na podstawie obserwacji rozwoju polskich portali można stwierdzić, że na sa-

mym darmowym udostępnianiu informacji i wiedzy (tak jak to było na początku rozwo-

ju portali w Polsce) jedynie przy niewielkim poziomie przychodów z reklam nie można 

portal nie może utrzymać się na rynku. Bogate serwisy informacyjne takie jak np. bez-

płatna, wolna internetowa encyklopedia Wikipedia (http://pl.wikipedia.org/), udostęp-

niając bogatą treść bez pobierania opłat (lub bez korzystania z pomocy sponsorów i 

mecenasów) mogą mieć problemy ze sfinansowaniem swojej działalności. Określony 

portal chcąc utrzymać odpowiedni poziom usług w zakresie udostępniania informacji i 

wiedzy musi prowadzić jednocześnie bogatą działalność komercyjna polegającą miedzy 

innymi na np. sprzedaży usług telekomunikacyjnych, pośrednictwu w sprzedaży pro-

duktów finansowych i innych.  
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