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Infrastruktura fi rmowego DC Inteligentny dom na fali wzrostu Digital Signage: krajobraz po burzy

Recenzja 
po pandemii:

debata o działaniach producentów 
i dystrybutorów
Członkowie Kapituły konkursu Channel Awards 2021 dyskutują o tym, czy dostawcy 
sprostali gwałtownym zmianom na rynku IT spowodowanym pandemią.
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Byli tacy, którzy nazywali go „szarą 
eminencją CRN-a”. Błędnie, bo nie 
miał wpływu na linię redakcyjną. Co 

jednak nie znaczy, że nie miał wpływu na 
redakcję. Bo miał, i to spory. Przede wszyst-
kim w kwestii towarzyskiej, ze względu na 
„gadane” połączone z poczuciem humoru 
oraz zdrowym rozsądkiem. A że miał pa-
mięć absolutną, ogromną ciekawość świata, 
zmysł obserwacji i ciągoty do fi lozofowa-
nia, mogłem go słuchać godzinami. Mogłem 
z nim przejechać 1000 kilometrów jednego 

dnia albo spędzić kilka 
dni cięgiem w podróży 
służbowej, i nigdy się nie 
nudziłem. A kiedy nie 
mieliśmy już o czym ga-
dać (rzadkość), robota 
była ogarnięta, a my sie-
dzieliśmy gdzieś daleko 
od domu w hotelowym 
pokoju, odpalaliśmy 

notebooka i oglądaliśmy „Apollo 13” – z cza-
sem stało się to taką naszą świecką tradycją. 

Hmm, biję się z myślami, co dalej napisać 
w tym wspomnieniu (bo ten tekst to nie-
stety właśnie wspomnienie) o kimś, kto nie 
cierpiał patosu, a kto jednak na ten patos 
zasłużył? Owszem, nie był bez wad, jak każ-
dy z nas. Ja byłem na niego zły, że nie w peł-
ni wykorzystuje swój ogromny potencjał, 
nie tylko intelektualny. Grał na skrzypcach, 
grał na gitarze, dźwigał ciężary, żeglował, 
był fotografem i serwisantem rowerowym… 
Podziwiałem go za to, ale było mi przykro, 
tak po koleżeńsku, że nie zdołał się ustawić 
materialnie na tyle, żeby w pełni cieszyć 
się życiem. Ja wiem, że pieniądze szczęścia 
nie dają, ale jak ktoś musi sprzedać uko-
chaną „beemę” (Marek mówił, że to jedyny 
prawdziwy samochód, jakim kiedykolwiek 
jeździł), bo brakuje mu kasy na naprawę ja-
kiejś części i szkoda, żeby wóz stał pod blo-
kiem i rdzewiał, to… To się we mnie budziła 
złość, bo wiedziałem, że tak zdolny czło-
wiek mógłby te pieniądze mieć, gdyby tego 
wystarczająco mocno chciał. 

Z drugiej strony Marek odniósł sukces 
w dziedzinie, w której o sukces szczególnie

ciężko, za co zawsze go podziwiałem. I nie 
chodzi mi o jego dumę z osiągnięć córki, o któ-
rych tak lubił opowiadać. I nie chodzi mi o to, 
że potrafi ł się znaleźć w każdym towarzy-
stwie. A także nie o to, że jak się zgodził na 
robotę, to ją dowoził, a jak się umówił na spo-
tkanie to był pięć minut przed czasem. I że po-
trafi ł mnie rozbawić do łez. I miał wiedzę na 
prawie każdy temat, co znakomicie podsumo-
wała nasza wspólna znajoma, kiedy w trakcie 
jego pogrzebu przeleciała nad nami awionet-
ka: „Marek by nam pewnie opowiedział, co 
to za model samolotu i jak się tym lata”… Taki 
był. Ale dla mnie jest najważniejsze, że był za-
wsze sobą, zawsze integralny, niczego i nikogo 
nie udawał, walił prawdę prosto w oczy i dla-
tego, choć można się było z nim nie zgadzać, 
to nie można go było nie szanować. 

Tak, niestety, nie ma już między nami Marka 
Zawadzkiego, naszego kolegi i przez wiele lat 
redakcyjnego fotografa. RIP Marku. 
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na minusie  na plusie
NTT System zawarło z Coface Poland Factoring aneks do umowy faktoringowej 

z 2010 r. Na jego mocy zwiększono maksymalny limit fi nansowania spółki do 50 mln zł. To ko-

lejne powiększenie limitu, który w grudniu ub.r. wzrósł do 40 mln zł. NTT System ostatnio znacz-

nie poprawiło wyniki fi nansowe. W I kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 93 proc., i to 

na większej marży (8,4 proc.) niż przed rokiem (6,1 proc.). Zysk netto poprawił się o 150 proc., 

do 4,3 mln zł. 

Szefowie IT mają powody do zadowolenia, a zniesienie lockdownów i zakończenie ko-

lejnej fali pandemii dodatkowo poprawiło ich samopoczucie – wynika z Barometru ITX prowa-

dzonego przez Just Join IT. W maju aż 87 proc. pytanych fi rm odnotowało wzrost przychodów 

miesiąc do miesiąca, zaś 80,5 proc. wzrost nowych zamówień miesiąc do miesiąca. Barometr ITX 

publikowany jest na podstawie danych uzyskanych od osób decyzyjnych w polskich spółkach 

technologicznych. Są to wyłącznie menedżerowie z poziomu C-level, z takich sektorów jak: so-

ftware house, startup, outsourcing i e-commerce. 

Specjaliści IT nie tylko nie odczuli fi nansowo negatywnych skutków pandemii, ale 

wręcz przeciwnie, dla wielu z nich był to okres wzrostu wynagrodzeń – wynika z kolei z badania 

przeprowadzonego przez HRK („Nowa normalność. Rynek pracy IT po pandemii”). Respondentów 

pytano o zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatniego półrocza i, jak się okazało, większość mówi 

o poprawie: 54 proc. zadeklarowało, że ich zarobki wzrosły o minimum 10 proc. Tylko w przy-

padku nielicznych respondentów (8 proc.) wysokość zarobków zmalała. Co ciekawe, pandemia 

zachęciła ekspertów IT do rozejrzenia się za nowym pracodawcą – takich osób jest aż 89 proc.! 

Grupa Sygnity w pierwszym półroczu roku fi nansowego 2020/21 (1 października 

2020 r. – 31 marca 2021 r.) zanotowała nieco ponad 32 mln zł zysku netto (+140 proc. rok do 

roku). Wpływ na wyniki integratora miało jednak rozwiązanie rezerw wynikające z ugody pod-

pisanej z Fast Enterprises. Porozumienie objęło wypłatę 3,75 mln dol. (ok. 14 mln zł) dla byłego 

podwykonawcy. Całość roszczeń szacowano natomiast na 36 mln zł. Z pominięciem rozwiązania 

rezerw zyski grupy za I półrocze są niższe (zysk netto przy takim podejściu wyniósł 13 mln zł). 

Centrum Informatyki Resortu Finansów rozstrzygnęło przetarg 

na dostawę 2,5 tys. drukarek. Na realizację zamówienia przeznaczono 4,24 mln zł brutto. Wyb-

rani wykonawcy to: konsorcjum Egida IT Solutions i Intaris, konsorcjum MBA System i Galaxy 

Systemy Informatyczne, a także Cezar, Immitis oraz Suntar. Zamówienie obejmuje dostawę 

400 drukarek dla małych grup roboczych, 500 kolorowych drukarek laserowych, 500 urządzeń 

wielofunkcyjnych A4, 500 drukarek przenośnych i 600 drukarek do kodów kreskowych.

powiedzieli
Jeśli wszyscy będziemy potrafi -
li liczyć ślad węglowy, wówczas 
punktowanie w zamówieniach 
publicznych tego kryterium będzie 

bardzo wskazane – Jacek Łęgiewicz, 
Public Affairs Director w Samsungu.  

Rzucamy wyzwanie takim fi r-
mom jak Allegro – Zbigniew 
Rymarczyk, wiceprezes 
Comarchu, na temat roz-

woju platformy sprzedażo-
wej wszystko.pl. 

Orange Polska otrzymało zarzuty ze strony UOKiK-u, który stwierdził nieprawidło-

wości związane z aktywacją płatnych usług Orange oraz serwisów świadczonych dla abonentów 

przez zewnętrzne podmioty. Chodzi o opłaty, które mogą się pojawić na rachunku w rubryce 

„usługi elektroniczne”. Są one naliczane za dwa rodzaje usług: nietelekomunikacyjne świadczone 

przez Orange (jak serwisy „Chroń dzieci w sieci” czy „Nawigacja Orange”) oraz usługi zewnętrz-

nych podmiotów rozliczane przez operatora przy wykorzystaniu „Zamów z Orange” (np. GameMine, 

KidzInMind, VIDIX.mobi). „Mechanizm zamawiania usług premium mógł wprowadzać w błąd 

i narażać konsumentów na dodatkowe koszty” – twierdzi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK-u. 

Wszczęte w tej sprawie postępowanie może zakończyć się nałożeniem kary fi nansowej w wyso-

kości do 10 proc. ubiegłorocznego obrotu spółki. 

Check Point Research zaprezentował dane, z których wynika, że liczba cybe-

rataków na fi rmy z regionu EMEA wzrosła dwukrotnie w porównaniu z 2020 r. W przypadku 

polskich przedsiębiorstw, około 25 proc. jest atakowanych przez nowe zagrożenie, gdyż czołowe 

światowe grupy hakerskie rezygnują z trojana Dridex na rzecz Trickbota (służy między innymi 

do kradzieży danych uwierzytelniających dostęp do kont bankowych). 

Atende otrzymało z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych noty obciąże-

niowe i wezwanie do zapłaty kar umownych na łączną kwotę 5,45 mln zł. Zostały wystawio-

ne w związku z odstąpieniem przez zamawiającego od umów realizowanych przez spółkę, 

w wyniku utraty świadectw bezpieczeństwa przemysłowego. Atende poinformowało o wnie-

sieniu odwołań w celu przywrócenia tychże świadectw. Oczekuje na ich rozstrzygnięcie przez 

stosowny organ. 

COIG, spółce zależnej Wasko, grozi kara w wysokości 2,4 mln zł, której domaga się katowicki 

samorząd w związku z umową na dostawę, instalację i wdrożenie systemu ERP z 2017 r. Urzęd-

nicy odstąpili od niej w 2019 r., zarzucając wykonawcy wadliwe i sprzeczne z umową wykonanie 

zadania oraz opóźnienia. Integrator uznał działania miasta za bezzasadne i bezpodstawne. 

P4, operator sieci Play, został ukarany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych grzywną 

w wysokości 100 tys. zł za brak zawiadomienia urzędu w wymaganym terminie 24 godzin o wy-

kryciu naruszenia danych osobowych. Do uchybień miało dojść w przypadku naruszenia danych 

z października 2020 r. i czterech naruszeń z grudnia 2020 r. Według operatora opóźnienie było 

związane z błędem pracowników kancelarii odpowiedzialnych za wysyłkę korespondencji. UODO 

twierdzi jednak, że naruszenie terminu zgłoszenia incydentów bezpieczeństwa ochrony danych 

to nie jednorazowy incydent, a spółka nie wyciągnęła wniosków z tego typu sytuacji, np. nie 

zmieniła sposobu organizacji wysyłki korespondencji.

Gdybyś spróbował celo-
wo popełnić tak wiele 
błędów, co ci faceci, nie 
sądzę by się to udało – 

Jeffrey Tirman, CEO Abri, 
o szefach CD Projektu. 

PERYSKOP
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n   Nowe informacje z branży IT  n   

n  Fikcyjne sklepy  
z elektroniką  
wyłudziły 2 mln zł

Pięć e-sklepów –  17dni.pl, fotoh-

rabia.pl, agdzdostawa.pl, platinium 

RTV oraz megamall.pl – oferowało 

klientom towar, którego nie miały 

na magazynie. Sprzęt był zama-

wiany u dystrybutorów dopiero po 

opłaceniu zakupu przez nabywców. 

Ci jednak często nie otrzymywali 

ani towaru, ani zwrotu pieniędzy. 

W  wyniku śledztwa ustalono, że 

liczba oszukanych konsumentów 

(na sumę ponad 2 mln zł) to 1352 

osoby. Sklepy należały do spół-

ek: Thurman Holdings, Newcastle, 

Navarro i  Iron Gate. Przestępstwa 

miały miejsce w  latach 2011 

– 2012, ale dopiero w czerwcu br. 

prowadzący tę sprawę wydział 

prokuratury krajowej w Rzeszowie 

skierował do Sądu Okręgowego 

w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 

4 oskarżonym. Postawiono im za-

rzut oszustwa co do mienia znacz-

nej wartości. Grozi im do 10 lat 

pozbawienia wolności. 

n Ambitne plany Morele.net 
Morele.net ogłosiło ambitny cel strategiczny: zamierza dołączyć do grona największych podmiotów e-commerce w Polsce. Ma być to możliwe 

dzięki podnoszeniu udziału sprzedaży w kategoriach spoza obszaru elektroniki – zapowiada detalista. Od 2018 r. spółka zmienia swój profil 

działalności ze sklepu specjalistycznego IT na wielobranżowy. W ramach zmian Morele.net uruchomiło własny marketplace, gdzie inni przed-

siębiorcy mogą wystawiać swoje oferty. Spółka dysponuje także magazynami oraz infrastrukturą, dzięki którym jest w stanie oferować wła-

sny towar. Ponadto, według doniesień „Pulsu Biznesu”, szefowie Morele.net rozglądają się za inwestorem. Obecnie spółka jest kontrolowana 

przez MCI. W 2020 r. wskaźnik GMV (gross merchandise volume, wartość sprzedaży) Morele.net wyniósł blisko 1,6 mld zł, co oznacza wzrost 

o 30 proc. wobec 2019 r. (1,23 mld zł), a EBITDA – ponad 50 mln zł, czyli pięć razy więcej niż rok wcześniej. Jak zapewnia spółka, w 2021 r. 

wzrost GMV wynosi około 40 proc. wobec 2020 r.

n  Microsoft zakończy wsparcie  
dla Windows 10

Koncern zapowiedział koniec wsparcia dla systemu 

Windows 10 z  dniem 14 października 2025  r. Do 

wyznaczonej daty będą ukazywać się co najmniej 

półroczne aktualizacje poprzez SAC (Semi-Annual 

Channel). Wprowadzając Windows 10 w  2015  r. 

Microsoft twierdził, że to ostatni Windows, a  za-

miast nowego systemu będą ciągłe aktualizacje. 

Wygląda więc na to, że producent w  tzw. między-

czasie zmienił zdanie. Następcą „Dziesiątki” będzie 

Windows 11, który zostanie udostępniony z końcem 

2021 r. Co istotne dla kanału sprzedaży IT, wraz 

z  końcem Windows 10 można za kilka lat spodzie-

wać się kolejnej fali zakupów i aktualizacji sprzętu, 

tak jak to dotychczas bywało wraz z  kończeniem 

wsparcia dla kolejnych Windowsów. „Dziesiątka” 

zdecydowanie dominuje w  segmencie PC w  Polsce 

–  w  maju 2021  r. jej udziały wynosiły 70,3  proc.  

(według Gemiusa). 

n Wolta skarbówki ws. VAT w Action
Organy skarbowe ponownie zajęły się głośną sprawą VAT za styczeń 

i  luty 2013 r. Skarbówka zmieniła zdanie na temat kwestionowa-

nych wcześniej rozliczeń Actionu. Spółka otrzymała wynik postępo-

wania kontrolnego warszawskiego UCS, w którym stwierdzono, że 

„niezasadnym byłoby podważenie rzetelności ksiąg podatkowych 

spółki, skoro dokumentują one transakcje rzeczywistego obrotu go-

spodarczego”. Wykluczono „tezę o świadomości spółki w procederze, w jakim uczestniczyły firmy na 

poprzednich etapach obrotu”. Tym samym nie stwierdzono nieprawidłowości w Actionie. Wcześniej 

warszawski urząd skarbowy w 2016 r. zakwestionował prawidłowość rozliczeń VAT Actionu za sty-

czeń i luty 2013 r. na sumę 36,6 mln zł. Była to jedna z decyzji skarbówki, po których dystrybu-

tor złożył wniosek w sądzie o wszczęcie postępowania sanacyjnego. 

n  Bruksela: polskie uchy-
bienia ws. cyberataków

Komisja Europejska w  czerwcu br. 

wszczęła postępowanie wobec Polski. 

Zarzuty unijnych urzędników dotyczą 

rzekomo nieprawidłowego wdroże-

nia dyrektywy dotyczącej ataków 

na systemy informatyczne. Ta sama 

procedura ruszyła wobec Austrii, 

Belgii, Czech, Estonii, Luksemburga 

i  Szwecji. Jak tłumaczy KE, dyrek-

tywa wymaga od państw członkow-

skich wzmocnienia krajowych przepi-

sów w zakresie cyberprzestępczości, 

jak również wprowadzenia bardziej 

rygorystycznych sankcji karnych, 

w tym w przypadku cyberataków na 

dużą skalę. Państwa członkowskie 

są również zobowiązane do wyzna-

czenia punktów kontaktowych, do-

stępnych 24 godziny na dobę przez 

7 dni w tygodniu, w celu zapewnienia 

lepszej współpracy między organami 

krajowymi.
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n  Inwestor CD Projektu 
żąda dymisji

Brytyjska firma Abri Advisors doma-

ga się dymisji w  zarządzie CD Projektu 

– poinformowała w czerwcu br. agencja 

Bloomberga. Inwestor miał napisać list 

do zarządu, w którym wyraża „całkowite 

przerażenie i  niedowierzanie rozwojem 

firmy w  ciągu ostatnich 12 miesięcy”. 

Twierdzi, że wypowiada się w  imieniu 

wszystkich akcjonariuszy. Szef Abri za-

powiedział, że będzie namawiać innych 

akcjonariuszy do zmiany rady nadzor-

czej, jeżeli ta niezwłocznie nie odwoła 

prezesa Adama Kicińskiego i wiceprezesa 

Marcina Iwińskiego. Jednocześnie ocze-

kuje przedstawienia przez spółkę planu, 

jak zamierza poradzić sobie z problema-

mi. W sumie dyrektorzy, wraz z Michałem 

Kicińskim (jednym z  założycieli CD 

Projektu), mają około 34  proc. udzia-

łów w spółce, a do odwołania członków 

rady nadzorczej potrzeba większości 

3/5 (60 proc.). Tym samym żądanie Abri 

raczej się nie ziści i można je odczytać, 

co najwyżej, jako wyraz niezadowolenia 

z poczynań zarządu spółki. 

n  Regaty IT: żeglarskie święto 
branży już we wrześniu

Informatyczne Mistrzostwa Polski – Regaty IT 

odbędą się już po raz szósty. Wydarzenie za-

planowano na 17 – 19 września br. Regatom 

towarzyszy rozbudowany program rozryw-

kowy, a  bazą ponownie jest hotel Ognisty 

Ptak w Ogonkach k. Węgorzewa. Po ponurym 

czasie lockdownów będzie to więc doskonała 

okazja do osobistych spotkań, nawiązania no-

wych kontaktów biznesowych i wymiany do-

świadczeń w  malowniczych okolicznościach 

mazurskiej przyrody. Gwoździem programu 

są oczywiście regaty o tytuł Informatycznego 

Mistrza Polski. Do zdobycia będzie także 

Puchar CRN Polska! Szczegółowe informacje 

oraz program regat znajduje się na stronie 

www.sailingevent.pl/regaty-it.

n  Globalny gracz przejmuje w Polsce 
Firma Computaris, mająca biura w  Wielkiej Brytanii, Rumunii, Polsce, Szwajcarii 

i  Mołdawii, połączyła się z  R Systems. Computaris od ponad 20 lat specjalizuje się 

w tworzeniu rozwiązań dla branży telekomunikacyjnej, ale działa też w innych sekto-

rach. Z zapowiedzi wynika, że nadal będzie zajmować się projektami transformacji cy-

frowej w różnych branżach. Firma w europejskich lokalizacjach kontynuuje działalność 

pod nazwą R Systems. Na czele krajowych struktur R Systems jako Country Manager 

stanął Piotr Walicki, który dotychczas był w zarządzie Computaris Polska. W Polsce 

integrator, oprócz Warszawy, ma biuro w Białymstoku. Computaris Polska w 2019 r. 

osiągnął blisko 12 mln zł przychodów ze sprzedaży i 0,6 mln zł zysku netto. R Systems 

z siedzibą w Kalifornii dostarcza usługi związane z przetwarzaniem danych w chmurze, 

automatyzacją procesów oraz uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Działa od 

27 lat. Zatrudnia ponad 3 tys. pracowników w 25 biurach na 4 kontynentach. W 2020 r. 

firma wypracowała około 119 mln dol. przychodów.

n  Olimpiada dla progra-
mistów powraca 

Przeciąganie kabli, spacer dewe-

lopera, sprint z  laptopem, rzut 

dyskiem twardym –  to tylko nie-

które dyscypliny, w  których bę-

dzie można spróbować swoich sił 

na Ogólnopolskiej Olimpiadzie dla 

Programistów. Sportowe święto 

dla juniorów, midów i  seniorów 

powraca po pandemicznej przer-

wie. Odbędzie się 3  września br. 

na Stadionie Leśnym w  Sopocie. 

Wydarzenie organizuje Just Join IT. 

W zawodach można startować in-

dywidualnie lub reprezentując fir-

mę. Więcej informacji i możliwość 

rejestracji znajduje się na stronie 

https://olimpiada.justjoin.it. 
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n Comarch konkurentem Allegro
Comarch zapowiedział na początek 2022 r. nową od-

słonę swojej platformy sprzedażowej wszystko.pl,

przeznaczonej dla przedsiębiorców, zwłaszcza 

MŚP. Jedną z kategorii produktowych ma być elektro-

nika. „Rzucamy wyzwanie takim firmom, jak Allegro” 

– oznajmił Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarchu. 

Za słowami mają pójść inwestycje. Firma chce wydać 

kilkadziesiąt milionów złotych na nowy projekt i w cią-

gu 5  lat zbudować solidny biznes. Na nowej platfor-

mie wszystko.pl nie będzie prowizji od transakcji. 

Krakowska firma liczy natomiast, że będzie zarabiać 

na swoich ERP-ach. Na wszystko.pl mogą bowiem 

sprzedawać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy posiada-

ją oprogramowanie Comarch ERP. Krakowski integra-

tor jest więc kolejną firmą, która zamierza powalczyć 

o swój kawałek rosnącego tortu e-commerce. 

n  Mali i średni operatorzy 
telekomunikacyjni łączą siły

Powstała nowa grupa kapitałowa, która będzie 

integrować lokalnych operatorów. Jej liderem 

będzie spółka MiŚOT SA. Ponad 61 proc. jej akcji 

trafi do operatorów, którzy jednocześnie będą jej 

klientami. Reszta walorów pozostanie w  dyspo-

zycji Stowarzyszenia e-Południe, które powołało 

nowy organ. Model biznesowy grupy MiŚOT za-

kłada, że spółki zależne – ze względu na optyma-

lizację kosztów – będą miały minimalne operacyj-

ne organy wymagane przez prawo. MiŚOT będzie 

zarządzać grupą w obszarach: strategii, finansów, 

nadzoru właścicielskiego, restrukturyzacji, pro-

jektowania struktury organizacyjnej, komunikacji 

zintegrowanej, relacji i rozliczeń między podmio-

tami grupy. Mali i  średni operatorzy posiadają 

w sumie około 30 proc. udziałów w polskim rynku 

telekomunikacyjnym.

Z ogromnym smutkiem przy-
jęliśmy wiadomość o śmierci 

Marka Zawadzkiego, 
wieloletniego fotografa 

CRN Polska i dobrego kolegi. 
Łączymy się w bólu z Rodziną 

i wszystkimi bliskimi. 
Marku drogi, odpoczywaj 

w pokoju.  

Redakcja CRN Polska
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  n   Zmiany na stanowiskach  n   

n Nowy prezes BPSC
Z początkiem czerwca br. stanowisko prezesa 

BPSC objął Michał Górecko. Z katowickim dostaw-

cą systemów ERP jest związany od ponad 18 lat. 

Ma blisko 20-letnie doświadczenie w branży IT. 

Karierę w BPSC rozpoczął w 2002 r. od stanowi-

ska specjalisty ds. sprzedaży. Następnie awanso-

wał na menadżera ds. kluczowych klientów (2004 

– 2006) i dyrektora ds. sprzedaży, którym był 

przez kilkanaście lat (2007 – 2019). Przez ostatnie 

2 lata sprawował w strukturach firmy funkcję dyrektora pionu sprzedaży. Michał 

Górecko jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Katowicach, na kierunku zarzą-

dzanie i marketing. Dotychczasowy prezes, Rafał Orawski, kierujący spółką przez 

poprzednie 5 lat, a związany z BPSC od 17 lat, w maju br. zrezygnował ze stanowi-

ska. Jak informuje spółka, zdecydował o rozwoju swojej kariery zawodowej w ob-

szarze strategii i finansów, poza strukturami firmy. 

n Vertiv: Igor Grdic nowym szefem w regionie 
Igor Grdic został Country Managerem Vertiv w regionie Europy Środkowo-

-Wschodniej, obejmującym Polskę i kraje bałtyckie. Ma on ponad 12-letnie 

doświadczenie w zarządzaniu zespołami sprzedaży w dużych przedsiębior-

stwach z branży. Do Vertiv dołączył w 2015 r. Dotychczas odpowiadał za re-

gion Europy Środkowo-Południowej. Wcześniej pracował w Nokii (2007 – 2014), 

gdzie awansował od głównego menadżera 

produktu do regionalnego dyrektora sprzedaży 

na Europę Wschodnią. Od 2001 r. ponad 5 lat 

spędził w Siemensie. Celem utworzenia nowego 

regionu CEE w Vertivie jest zapewnienie spójnej 

strategii i ujednolicenie metody pracy zespołów 

sprzedażowych. Nowy szef zapowiada rozbudo-

wę zespołu, przy czym producent w Polsce już 

powiększył biuro handlowe, przenosząc główną 

siedzibę w Warszawie do kompleksu The Park na 

ul. Krakowiaków 44. 

n Z SAP do zarządu GfK Polonia
Agnieszka Sora, dotychczasowa dyrektor zarządzająca GfK Polonia, awansowała, obejmując 

w czerwcu br. rolę Regional Consulting Lead Northern Central Europe. Jej dotychczasowe 

zadania przejęła Izabela Wic (na zdj.) obejmując stanowisko Commercial i Executive Director 

Poland. Jest doświadczoną menedżerką, z wieloletnim stażem w sprzedaży i marketingu 

w firmach IT. Ostatnio przez ponad 7 lat była związana z SAP-em, gdzie od 2018 r. pełniła 

funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora sprzedaży do sektora General Business. Wcześniej 

przez blisko 6 lat pracowała w Xeroxie jako Channel Communication Manager (2008 – 2013). 

Ma także doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

n Roman Szwed wycofał się 
z zarządzania Atende 

Roman Szwed złożył 

rezygnację z pełnie-

nia funkcji prezesa 

zarządu Atende 

z dniem 22 czerwca

br., a następnie 

wszedł do rady 

nadzorczej spółki. 

Pozostaje również 

jej największym 

udziałowcem (ma 

blisko 33 proc. akcji). 

Decyzja stanowi 

element realizacji 

wcześniej powstałego planu sukcesji. Roman 

Szwed zarekomendował radzie nadzorczej powo-

łanie na funkcję prezesa zarządu Atende Marcina 

Petrykowskiego, który został szefem spółki (ma 

on ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe. 

Kierował i zarządzał strategicznym rozwojem 

oraz działalnością operacyjną globalnych insty-

tucji rynku kapitałowego i finansowego). 

Roman Szwed należy do weteranów branży, 

w której od 30 lat pełni funkcje kierownicze 

i zarządcze. Zaczynał od spółki ATM s.c., aby 

w 1994 r. zostać prezesem ATM sp. z o.o., prze-

kształconej następnie w ATM SA. Po wydzieleniu 

ze struktur operatora data center części integra-

cji systemowej i spółek portfelowych do ATM 

Systemy Informatyczne SA, Roman Szwed przejął 

stery nowo utworzonej spółki giełdowej, która 

w 2013 r. zmieniła nazwę na Atende SA. 

WYDARZENIA
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Spotkanie w formule online, które po-
prowadził znany prezenter telewizyj-
ny Marcin Prokop, zgromadziło 480 

osób. Uczestnicy usłyszeli od Piotra Bacy, 
Country Managera Brother w Polsce, że pro-
ducent chce utrzymać silną pozycję na rynku 
konsumenckim i rozwijać się w sektorze biz-
nesowym. W tym właśnie kontekście padło 
stwierdzenie, że usługa zarządzania drukiem 
w chmurze jest odpowiedzią na dzisiejsze 
potrzeby różnych organizacji. Jednocześnie 
w segmencie biznesowym Brother stawia na 
kompaktowe rozwiązania, które sprawiają, że 
pracownicy w biurze mają drukarkę pod ręką. 

– Naszym celem jest optymalizacja i rozpro-
szenie środowiska druku, zgodnie z wymaga-
niami dystansu społecznego – podkreślał Piotr 
Baca.

Priorytetem producenta w nowej rzeczy-
wistości jest również mobilność, czyli ofero-
wanie sprzętu, który można łatwo przenieść 
z biura do domu albo z powrotem, w zależno-
ści od potrzeb. Co istotne, jak zapewnił szef 
polskiego oddziału, Brother zadba o dostęp-
ność urządzeń, gromadząc zapasy i w ten 
sposób przygotuje się do okresu wzmożonej 
sprzedaży w drugim półroczu. 

Brother stawia na

dostarczyć toner do klienta. Zgłoszenia ser-
wisowe są przyjmowane poprzez portal. 
Urządzenia są naprawiane on-site u użyt-
kownika w średnim terminie 2 – 3 dni robo-
czych (jest też opcja NBD). Czas gwaran-
cji jest równy czasowi trwania umowy (5 lat 
z możliwością przedłużenia).

Automatyzacja znacznie ułatwia integra-
torom obsługę klientów. Dla nich ważne są, 
jak podkreślali partnerzy w przeprowadzo-
nych wywiadach, prostota obsługi, przej-
rzyste rozliczenia i  łatwość zarządzania. 
Zaznaczano również, że Brother Cloud MPS 
pozwala na przekonanie do tego typu usługi 
tych przedsiębiorców, którzy wcześniej nie 
zawsze byli zainteresowani systemami do za-
rządzania drukiem. 

– Dla użytkowników najważniejsza jest 
łatwość obsługi, niezawodność, oszczędności. 
Usługi chmurowe pozwalają na pozyskiwanie 
nowych klientów – mówi Ryszard Piwoński, 
dyrektor działu rozwiązań w fi rmie Vector.

Brother Cloud MPS uruchomiono w 2015 r. 
Do tej pory zawarto w  Polsce 1843 kon-
trakty. Co istotne, usługa pozwala zarządzać 
urządzeniami w  wielu rozproszonych lo-
kalizacjach, również w fi rmach posiadają-
cych oddziały poza terytorium Polski. Nie ma 
problemu z ich przenoszeniem. Sprawdza 
się ponadto w podmiotach różnej wielkości 
i branż. 

– Mamy dużo umów na pojedyncze drukar-
ki, choćby w fi rmach księgowych czy gabine-
tach lekarskich, ale klientami są też sieci skle-
pów, szpitale, fi rmy logistyczne i wiele innych 
– podsumowuje Krzysztof Mertowski, Head 
of Sales w polskim oddziale Brother. 

Badania zlecone przez Brother wskazują, że 
przedsiębiorcy zamierzają inwestować przede 
wszystkim w usługi chmurowe i zarządzania 
drukiem. Ponad 70 proc. z nich twierdzi, że 
wzrost wydatków obejmie MPS w chmurze. 
Na tym trendzie chce również skorzystać Bro-
ther. Rozwiązaniem, które ma to umożliwić, 
jest usługa Brother Cloud MPS. Opiera się na 
dedykowanym portalu, gdzie można zareje-
strować umowę, a wszystkie kwestie związane 
z magazynowaniem i logistyką leżą po stronie 
producenta. Współpracujący z nim integra-
torzy wykonują natomiast część usług, w tym 
serwis u klienta. 

W modelu MPS klient płaci tylko za wy-
drukowane strony. Przedstawiciele Brother 
zapewniają, że nie ma żadnych dodatkowych 
kosztów. Gwarancja, serwis, wsparcie, rozli-
czenia i inne elementy oferty są zawarte w ce-
nie każdej wydrukowanej strony. Umowa jest 
rozliczana w złotówkach, klienci nie są więc 
narażeni na ryzyko zmian kursów walut. 

Obsługa kontraktów jest zautomatyzo-
wana. System przygotowuje rozliczenia 
i automatycznie uzupełnia materiały eks-
ploatacyjne, co pozwala z wyprzedzeniem 

n Krzysztof Pasławski 

Brother zamierza rozwijać się na rynku biznesowym. 
Podczas wydarzenia „Projekt Drukowanie w Nowej 
Rzeczywistości” przedstawiciele fi rmy omawiali rozwiązania, 
które mają pomóc w osiągnięciu tego celu.

MPS w chmurze

Usługi 
chmurowe 
pozwalają na
pozyskiwanie 
nowych 
klientów.
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CRN Jak to się stało, że po latach pracy 
w Dellu, gdzie zarządzał Pan regionem 
CEE oraz CIS, a następnie pracy w Sam-
sungu na pozycji wiceprezesa, porzucił 
Pan tę owocną, przynoszącą duże profity 
karierę i został… podcasterem? 
Maciej Filipkowski Tłumaczy to tytuł 

mojej audycji, czyli „Zaprojektuj Swoje 

Życie”. Innymi słowy: taki był plan, i to 

już od dawna. 

Od jak dawna? 
Decyzję o tym, żeby w wieku 45 lat przejść 

na emeryturę, podjąłem podczas studiów 

we Francji. Miałem wtedy 31 lat. Zainspi-

rowała mnie książka Roberta Kiyosakie-

go „Bogaty ojciec, biedny ojciec”. Zawarte 

tam przesłanie o dochodzie 

pasywnym wręcz mnie za-

fascynowało. 

Jednak od pomysłu do rea- 
lizacji daleka droga… 
Rzeczywiście, minęło spo-

ro czasu zanim zdobyłem 

wykształcenie oraz do-

świadczenie w  biznesie, 

a w efekcie pieniądze nie-

zbędne do realizacji mojego 

postanowienia. 

Co ciekawe, zaczynał Pan w… RadioShack! 
Mówię to z fascynacją, bo znakomicie pa-
miętam lata świetności tego retailera. To 
kultowa marka w amerykańskim biznesie 
komputerowym. Jak się Pan tam dostał? 

To bardzo prosta historia. Z gatunku tych, 

KANAPA CRN POLSKA

„Jako szef całego regionu wizytowałem lokalnych General 

Managerów, którzy <<malowali trawę na zielono>>…  

Dla takiej osoby jak ja to była wyjątkowo nudna praca” 

– mówi Maciej Filipkowski, autor audycji „Zaprojektuj 
Swoje Życie”, prywatny inwestor, mentor, członek rad 
nadzorczych – w tym Morele.net i Grupy Pracuj.  

CRN nr 7/202110

kiedy to szukamy krótkoterminowych 

rozwiązań, a one potem zmieniają na-

sze życie na długie lata. Podczas studiów 

w USA pracowałem jako barman. I choć 

zarabiałem całkiem sporo, to nie miałem 

ubezpieczenia. Kiedy więc jeden z kole-

gów powiedział mi, że w RadioShack aku-

rat potrzebują pracowników i zapewniają 

ubezpieczenie, zatrudniłem się u nich. Za-

cząłem od układania towarów na półkach, 

ale dość szybko stanąłem za ladą. Zają-

łem się obsługą kasy, wymianą baterii 

w zegarkach, instalowaniem systemów 

operacyjnych na komputerach i tego ty-

pu usługami. Zajmowałem się też doradz-

twem, co miało też swoje dobre strony. 

Pamiętam na przykład, jak z kolegami ze 

sklepu robiliśmy wyścigi 

samochodów zdalnie ste-

rowanych, żeby potem wie-

dzieć, które z nich polecać 

klientom. Takie przyjemne 

z pożytecznym… 

Jak udawało się Panu go-
dzić pracę ze studiami? 
Dawałem radę, a  co cie-

kawe, RadioShack za-

pewniało stypendia dla 

pracowników studiujących 

kierunki biznesowe. Dzię-

ki temu dostawałem zwrot 60–80 pro-

cent opłat za studia. Nie dziwne więc, że 

kiedy je kończyłem, podszedł do mnie 

Dan, szef RadioShack na Nowy Jork, New 

Jersey i Connecticut – taki wielki, silny 

facet, o głowę ode mnie wyższy – i po-

wiedział: „jeżeli myślisz, że możesz te-

raz odejść, bo skończyłeś studia, za które 

zapłaciłem, to pamiętaj, że wiem, gdzie 

mieszkasz…”. A potem wręczył mi kartkę 

z awansem… na szefa sklepu. I tak wła-

śnie, w 1995 roku, dostałem do prowa-

dzenia swój własny sklep RadioShack.  

To był nowy salon na przedmieściach  

Nowego Jorku. 

Jak dalej rozwijał się ten amerykański 
sen? Łatwo zapewne nie było. 
Dostałem lokal, pod który podjechała cię-

żarówka z wyposażeniem i towarem. Od 

tego momentu miałem dwa tygodnie na 

otwarcie sklepu. Musiałem sam znaleźć 

pracowników, urządzić sklep, podłączyć 

komputery i tak dalej. Pracowałem wte-

dy po kilkanaście godzin dziennie i żeby 

zaoszczędzić na czasie spałem w sklepie. 

Za materac służyła mi… wata wygłuszają-

ca do głośników. 

To twarda szkoła biznesu w mieście,  
o  którym Frank Sinatra śpiewał, że 
kto sobie w nim poradzi, poradzi sobie  
wszędzie. 
To była super przygoda i świetna lekcja 

biznesu. Uważam, że poradziłem sobie 

dobrze. Przykładowo, po pierwszym ro-

ku działalności mój sklep był drugi pod 

względem sprzedaży telefonów komór-

kowych – w przeliczeniu na liczbę pra-

cowników. Pod tym względem lepszy 

od nas był tylko jeden salon sieci Radio- 

Shack, która liczyła ich wtedy około  

7 tysięcy. 

Życie po życiu 
w IT 

W 2012 roku 
mój pasywny 
przychód 
zaczął 
przerastać 
miesięczne 
wydatki.
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Co się kryło za tym sukcesem?
Jakieś pół roku po otwarciu sklepu pew-

na starsza pani wjechała nam samocho-

dem do środka, demolując w ten sposób 

piękną witrynę, którą musieliśmy zabić 

dechami. Zanim z fabryki w Pennsyl-

vanii przyjechały nowe szyby na wy-

mianę, minęły dwa długie miesiące. To 

był dramat, zwłaszcza, że nasza witryna 

była dopracowana w każdym szczególe. 

Przyjeżdżali do nas nawet z centrali Ra-

dioShack i robili zdjęcia na wzór dla in-

nych salonów. 

A happy end?
Poszedłem do Home Depot, gdzie kupi-

łem pomarańczową, żarówiastą farbę. 

Napisałem nią na tych naszych nieszczę-

snych deskach: „Jeżeli chcesz wiedzieć, 

co się stało, wejdź, a my damy Ci tele-

fon za 1 centa”. I chwyciło! Okazało się, że 

więcej niż co trzecia kupująca u nas osoba 

wychodziła z komórką.

A gdzie wasz zysk? 
Wykorzystałem fakt, że była wtedy taka 

właśnie promocja u jednego z operato-

rów – komórka za centa. W każdym razie 

to w RadioShack nauczyłem się, jak pro-

wadzić biznes. Każdy kierownik sklepu 

otrzymywał „Store Operations Manual”

– taką grubą książkę, w której były pre-

cyzyjnie opisane zasady prowadze-

nia sklepu, sposoby wynagradzania etc. 

Przeczytałem to chyba ze trzy razy. Moją 

uwagę zwróciła na przykład informacja, 

że wynagrodzenie kierownika sklepu ma 

ścisły związek z takimi wskaźnikami, jak 

EBIDTA i P&L. A ponieważ mam zasadę, 

że z pytaniami w trudnych sprawach za-

wsze dzwonię do mądrzejszych od siebie, 

tak też zrobiłem. Ktoś mi wtedy poradził, 

żebym sprzedawał baterie. Jak mówił: 

„na bateriach masz 50 procent marży 

i jeśli sprzedasz ich za dwa razy więcej 

niż wynoszą twoje koszty pracownicze, 

to w zasadzie pracowników masz za dar-

mo”. Poszedłem za tą radą i zarządziłem, 

żeby baterie wyłożyć na każdej półce. 

Wręcz obsesyjnie polecaliśmy je każde-

mu klientowi: „weź, wcześniej czy póź-

niej na pewno Ci się przydadzą!”. I już po 

pierwszym roku kierowania sklepem do-

stałem w nagrodę wycieczkę na Hawaje. 

Pojechałem razem z mamą i byłem z tego 

bardzo dumny. 

Piękny początek kariery, ale zakończony 
decyzją o odejściu z RadioShack...  
Po sukcesie własnego salonu dostałem 

zadanie doprowadzenia do porządku 

innego sklepu, gdzie był bałagan, brud 

i niestety kradzieże, za co była odpowie-

dzialna załoga sklepu. Zrobiłem z tym po-

rządek, a po kilku miesiącach dostałem 

kolejny sklep do „posprzątania”. I tak się 

to kręciło aż do mojego powrotu do Polski. 

Skąd taka decyzja? 
Postanowiliśmy z żoną, że chcemy dzieci 

wychowywać w Polsce. 

Nie zmienił Pan jednak branży, bo kolej-
nym pracodawcą był Dell. 

To chyba najlepsze miejsce, w jakim kie-

dykolwiek pracowałem. Przynajmniej, 

jeśli chodzi o dopasowanie mojego cha-

rakteru do kultury fi rmy. Pracownicy mieli 

tam wtedy relatywnie dużo swobody. Czy 

tak jest do dzisiaj, nie wiem. W każdym 

razie w Dellu zajmowałem się wieloma 

zadaniami, między innymi byłem szefem 

kanału partnerskiego. A że w branży IT za-

rabiało się nieźle, to zacząłem fi nansowe 

górki inwestować w startupy. 

Z powodzeniem? 
Tak się złożyło, że pierwsza inwestycja 

wyszła naprawdę dobrze, druga skończy-

ła się fatalnie, trzecia była przyzwoita, 

a czwarta udała się wręcz bardzo dobrze. 

Można powiedzieć, że miałem szczęście 

początkującego. W każdym razie w 2012 

roku doszedłem do momentu, w którym 

mój pasywny przychód zaczął przerastać 

miesięczne wydatki i podjąłem decyzję, 

żeby odejść z Della. 

Odważna decyzja, biorąc pod uwagę, że 
był Pan wtedy szefem na Europę Środko-
wo-Wschodnią i region CIS. Funkcja jak 
marzenie… 
Zależy dla kogo. Kiedy dostałem awans na 

to stanowisko mój ówczesny szef powie-

dział, że ta rola mi się nie spodoba. I miał 

rację, bo wcześniej, jako General Manager 

na Polskę, mogłem pojechać do klienta, 

porozmawiać z nim, mieć stały kontakt 

z handlowcami i realny wpływ na biznes. 

Tymczasem jako szef całego regionu wizy-

towałem lokalnych General Managerów,
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Przede wszystkim to nie ma nic wspólne-

go z pułapem zarobków. Mój poprzednik 

w Dellu zarabiał 70 proc. więcej niż ja, 

a moja następczyni 2,5 razy więcej. Re-

latywnie zatem nigdy nie miałem szcze-

gólnie wysokich zarobków. Natomiast 

całe swoje życie pilnowałem się, żeby nie 

żyć ponad stan. Oczywiście nie zawsze 

mi się to udawało, ale były momenty, że 

oszczędzałem nawet 60 proc. zarobków. 

Krótko mówiąc nie chodzi o to, ile za-

rabiamy, ale ile możemy zaoszczędzić. 

Jednocześnie starałem się, żeby mo-

je roczne bonusy służyły do inwestycji, 

a nie przejadania. 

W co pan inwestował w czasach Della? 
W spółki z różnych branż, także tech-

nologicznej, czego przykładem jest 

Grono.net. Swoją drogą w  ten akurat 

interes wszedłem za późno i straciłem 

na nim sporo pieniędzy. W każdym razie 

zawsze to były spółki prowadzone przez 

osoby, które znałem. A jeśli nie znałem, 

to przynajmniej inwestowałem w nie 

z osobami, które znałem. Co zresztą by-

ło błędem, bo nauczyłem się, że przede 

wszystkim trzeba inwestować w coś, na 

czym się człowiek zna. Miałem jednak 

kilka szczęśliwych trafów i „moje” spół-

ki zaczęły wypłacać dywidendy na po-

ziomie, który pozwala na prowadzenie 

spokojnego życia, przynajmniej w takim 

kraju, jak Polska. 

A co z nieruchomościami? 
W nieruchomości zacząłem inwestować 

późno, bo jakieś 3–4 lata temu. Zacząłem 

to robić po tym, jak poznałem Sławka 

Muturi, od którego sporo się w tej kwestii 

nauczyłem. 

KANAPA CRN POLSKA
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którzy „malowali trawę na zielono”… Dla 

takiej osoby jak ja to była wyjątkowo nud-

na praca. Doszedłem do wniosku, że skoro 

pracuję w Dellu blisko 10 lat, stanowisko 

mi nie pasuje i jestem niezależny fi nan-

sowo, to powinienem odejść. 

To musiało być uwalniające… 
Szczerze? Autentycznie się wtedy prze-

straszyłem. Tego, co będę robić, kim 

właściwie będę, jak się mam teraz przed-

stawiać ludziom, co sobie napiszę na 

wizytówce… Ostatnie kilka miesięcy wy-

korzystałem na przygotowanie gruntu 

mojemu następcy, bo lubię odchodzić po-

zostawiając po sobie porządek. 

Skąd zatem  Pana decyzja o… przejściu 
do Samsunga? 
Właśnie ten stan niepewności spowo-

dował, że kiedy zadzwonił do mnie he-

adhunter z propozycją, uznałem że chcę 

się z nią zapoznać bliżej. Umówił mnie 

z ówczesnym szefem Samsunga, bardzo 

dobrym menedżerem, z którym rewela-

cyjnie nam się rozmawiało. A ponieważ 

mentalnie, jak się okazało, nie byłem go-

towy, żeby pójść na swoje, trafi łem do 

Samsunga. 

Długo Pan tam jednak miejsca nie zagrzał.
Po dwóch latach, gdy zbliżały się moje 45 

urodziny, sięgnąłem po notatnik, w któ-

rym zapisałem sobie kiedyś obietnicę 

wczesnej emerytury w tym właśnie wie-

ku. Uznałem, że tym razem jestem gotowy

na zmianę. 

Jaki kapitał można zgromadzić w trakcie 
takiej kariery, jak pańska, na stanowiskach 
menedżerskich z wysokimi zarobkami? 

A  czym się Pan kieruje teraz, po kilku 
latach w roli Anioła Biznesu? 
Teraz inwestuję w jedną spółkę w roku. 

Czasami, ale to wyjątkowo, w dwie. In-

westuję w  przedsięwzięcia działające 

w modelu SaaS, bo ten model rozumiem 

i wiem, jak się na tym rynku poruszać. 

Zresztą wielu kolegów namawia mnie na 

stworzenie specjalizującej się w tym gru-

py inwestorów, tzw. Band of Angels, ale to 

wymaga czasu, którego nie mam. 

Ile biznesów Pan ocenia przed podjęciem 
decyzji o wyłożeniu pieniędzy na jeden 
z nich? 
Spływa do mnie rocznie masa propozycji. 

Bliżej przyglądam się około setce z nich, 

a do dalszej rozmowy wybieram kilka. 

Przy czym ryzykuję swój kapitał na bar-

dzo wczesnym etapie danego biznesu, 

często wręcz dopiero pomysłu na biznes. 

Umiem wtedy pomóc w zbudowaniu go-

towego produktu, z którym można pójść 

do funduszu po pieniądze na dalsze in-

westycje. Dzięki temu mam bardzo do-

bre wyceny, ale też bardzo duże ryzyko. 

Większość z fi rm, w które inwestuję, może 

nie przetrwać pierwszych kilku lat. Dlate-

go, gdy ktoś pyta, czy moje inwestycje są 

dobre, odpowiadam, że porozmawiamy 

o tym za dekadę, bo wtedy będę to wie-

dział na pewno. 

No dobrze, a którą z dotychczasowych 
inwestycji uważa Pan za największą 
porażkę? 
Jeden z odcinków mojej audycji nosi 

tytuł „Jak stracić 100 000 PLN – czy-

li inwestycja, która nigdy nie zakwitła”. 

Opowiadam w nim, jak to zainspirowa-

ny sukcesem pewnego projektu Mag-

dy Dziewguć, dotyczącego digitalizacji 

Trzeba 
inwestować 
w coś, 
na czym 
się człowiek 
zna.
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Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

kwiaciarni, wszedłem w inny, podobny 

projekt – Flower Szef. Początkowo roz-

wijał się dobrze, a potem… No właśnie 

o tym, co było potem opowiadam we 

wspomnianym odcinku.  

A Pana największy sukces? 
Doprowadzenie do połączenia Versum 

i Booksy – dwóch świetnych polskich 

firm, które się znakomicie uzupełnia-

ją. Cały ten proces trwał około dwa lata 

– poświęciłem temu osobny odcinek mo-

jej audycji. Ta firma ma teraz szansę stać 

się polskim unicornem. Zwłaszcza, że jest 

zarządzana przez świetnych ludzi. Jeśli 

chodzi o mnie, to odzyskałem zainwe-

stowaną w Versum kwotę z niewielkim 

zyskiem i nadal mam tam swoje udzia-

ły. Jestem więc z tego bardzo zadowo-

lony. Zresztą dobrze oceniam cały swój 

portfel inwestycyjny. Po pięciu latach mój 

cash on cash wynosi minus 3 proc., czy-

li odzyskałem prawie wszystkie zainwe-

stowane pieniądze, zachowując udziały 

w wielu spółkach. 

Pomówmy chwilę o nieco zaskakującym 
momencie pańskiego życia, kiedy po oko-
ło dwóch latach po odejściu z Samsunga 
został Pan… bankrutem. Jak mogło do  
tego dojść? 
„Zbankrutowałem” w  sensie technicz-

nym, bo wciąż miałem duże środki, ale 

zalokowane w kilkunastu różnych startu-

pach, zwykle ryzykownych. Nie do koń-

ca chyba wtedy rozumiałem, że startupy 

zwracają się po kilku, czasem kilkunastu 

latach… W końcu nadszedł moment, kie-

dy na życie musiałem pożyczać od rodzi-

ców, w wieku 49 lat. Jak widać, wszedłem 

na górę, ale bez zapasów na zejście. Po 

prostu tak mnie zachwyciło inwestowa-

nie w startupy, że sięgnąłem po środki, 

które powinny być w żelaznym zapasie 

na hipotekę, ZUS i inne podstawowe rze-

czy. Ten trudny czas trwał około pół ro-

ku. Dopiero wtedy zacząłem uczyć się, 

jak sprzedawać startupy. To była wyjąt-

kowo trudna lekcja biznesu, ale bardzo  

przydatna. 

Zarządzanie startupami to sztuka sama 
w sobie. Na pewno różna od pana doświad-
czeń w korporacji. 
To oczywiście dwa różne rodzaje organi-

zacji, o czym się przekonałem chociażby 

w przypadku MobileMed. Zainwestowa-

łem w tą spółkę i zatrudniłem w niej Mał-

gorzatę Woźniak w roli prezesa. Cały czas 

jednak starałem się wpływać na jej roz-

wój, co było o tyle łatwiejsze, że mieliśmy 

biuro w tym samym miejscu. I w końcu 

Małgorzata… wyrzuciła mnie z tego biura, 

co było najlepszą decyzją dla MobileMed. 

Ja byłem zbyt „wielkoprezesowy”, chcia-

łem działać z dużym rozmachem, a to by-

ła mała firma, którą trzeba było po prostu 

spokojnie budować. Oczywiście zgodzi-

łem się na odejście, choć przyznam, że 

było to trudne doświadczenie. Znalazłem 

nowe biuro i dalej prowadziłem swoje in-

teresy – wciąż nadzorując MobileMed, ale 

nim nie zarządzając. 

Wtedy też pojawił się pomysł na audycję? 

Tak. Postanowiłem zarządzać swoim 

bezpieczeństwem finansowym tak, jak 

się zarządza bezpieczeństwem IT, czy-

li mieć chmurę prywatną, publiczną 

i hybrydową. W przenośni oczywiście, 

a więc mieć dochody, które pochodzą 

z pracy – w moim przypadku między in-

nymi z konsultingu, mieć dochody z za-

inwestowanego kapitału, z podziałem 

na startupy i nieruchomości, jak rów-

nież stworzyć dochody z IP – Intellec- 

tual Property, w moim przypadku audy-

cję „Zaprojektuj Swoje Życie”. I od razu 

powiem, że początkowo nie zdawałem 

sobie sprawy, ile potrzeba wysiłku i cza-

su, żeby na takiej audycji zarabiać. W tym 

roku liczę w końcu na break even… 

A właściwie po co Panu audycja „Zapro-
jektuj swoje życie”? W Pana przypadku 
cele zarobkowe nie wydają się być, mimo 
wszystko, głównym motywatorem. 
Zaczęło się od tego, że choć doradzam 

startupom i zasiadam w kilku radach nad-

zorczych, to miałem trochę wolnego czasu 

i zastanawiałem się, jak go spożytkować. 

Po lekturze książki Michała Szafrańskie-

go „Zaufanie, czyli waluta przyszłości” 

uznałem, że z podcastu można zrobić 

ciekawy, a jednocześnie przyjemny biz-

nes. Najpierw zrobiłem listę osób przed-

siębiorczych, które znam i które mają coś 

ciekawego do powiedzenia. Wynotowa-

łem dokładnie 148 nazwisk i zacząłem 

prowadzić pierwsze rozmowy. Na po-

czątku uczyłem się zadawania pytań, nie 

przerywania rozmówcom i ogólnie, fa-

chu dziennikarskiego. A muszę przyznać, 

że uczenie się jest moim głównym mo-

tywatorem. W przypadku audycji łatwo 

nie było… Pierwszy wyemitowany odci-

nek zaczyna się od słów „witamy w ko-

lejnym odcinku”, bo pierwsze pięć, jakie 

nagrałem, poszło do śmieci! Nie nadawały 

się do emisji albo ze względów technicz-

nych albo dlatego, że rozmowa słabo się 

kleiła. W końcu nabrałem w tym wprawy, 

ale nadal się uczę. 
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MACIEJ FILIPKOWSKI   
Od marca 2019 roku prowadzi na kanale YouTube au-
dycję „Zaprojektuj Swoje Życie”, do której zaprasza pol-
skich przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki. 
W latach 2002 – 2013 pracował na stanowiskach me-
nedżerskich w Dellu, gdzie był między innymi odpo-
wiedzialny za polski kanał partnerski i region CEE&CIS. 
Później, przez niecałe trzy, lata pełnił rolę wiceprezesa 
w polskim oddziale Samsunga. Inwestuje w startupy na 
wczesnym etapie rozwoju, zasiada w radach nadzor-
czych (Grupa Pracuj, Morele.net, Spokey, Nais).     
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że rywalizacja się zaostrza, a jej pokłosiem 
są między innymi rosnące koszty reklamy in-
ternetowej. W rezultacie e-sklepy mają pro-
blemy z przyciąganiem klientów. Problem 
ten dotyczy zarówno przedsiębiorców, któ-
rzy od lat działają w sieci, jak i tych stawiają-
cych w tym biznesie pierwsze kroki. 

Nie bez przyczyny handlowcy i konsultan-
ci zza oceanu twierdzą, że poza popularny-
mi taktykami marketingowymi, takimi jak 
optymalizacja stron internetowych pod ką-
tem wyszukiwania i zamieszczania reklam 
w mediach społecznościowych, należy pod-
jąć bardziej złożone kroki, których celem jest 
pozyskanie i utrzymanie klientów. Niektórzy 
sprzedawcy, chociażby wspomniany wcze-
śniej Kevin Stecko, testują tradycyjne spo-
soby dotarcia do nowych nabywców, takie 

jak drukowane katalo-
gi. Czasami też przed-
siębiorcy, którzy do tej 
pory działali jedynie 
online, otwierają stacjo-
narne placówki. 

– Przed nowymi 
uczestnikami sprzedaży
online pojawiają się 
spore możliwości, ale 

z punktu widzenia konsumentów w sieci panu-
je duży bałagan, utrudniający podejmowanie 
decyzji co i od kogo kupować – mówi Michelle 
Evans, analityk ds. handlu cyfrowego w fi r-
mie badawczej Euromonitor. 

Parachute Home, fi rma od siedmiu lat 
produkująca pościel, rozszerzyła działal-
ność na inne artykuły gospodarstwa domo-

wego, takie jak ręczniki i odzież domową. 
Poza tym  otworzyła 11 sklepów na terenie 
Stanów Zjednoczonych. Sieć oczywiście re-
klamuje się w internecie, ale od czterech lat 
wydaje też drukowany katalog. Według Ariel 
Kaye, założycielki i CEO Parachute Home, 
wysłany w ubiegłym roku do kilku milionów 
gospodarstw folder pomógł zbudować świa-
domość marki wśród dużej grupy potencjal-
nych klientów. 

Ariel Kaye przyznaje, że koszty zdoby-
cia klientów w ostatnich miesiącach spadły, 
ponieważ ludzie wydali więcej na porząd-
kowanie swoich domów podczas pandemii. 
Inaczej wygląda to w przypadku Kevina 
Stecko i jego strony 80sTees.com.

– Nasze wydatki wzrosły, częściowo z po-
wodów rosnących kosztów reklamy online. 
W marketingu cyfrowym mówi się, że wygry-
wa ten, kto wyda najwięcej – mówi Stecko. 

Tymczasem przedsiębiorcy nie zawsze są 
zadowoleni z cyfrowych promocji, również 
tych w mediach społecznościowych, gdzie 
ma miejsce specyfi czny rodzaj cenzury. 
Przykładem usunięcie reklamy promującej 
t-shirt nawiązujący do zapaśniczego chwytu 
Cobra Clutch. Prawdopodobnie algorytmy 
pomyślały, że na sprzedaż wystawiany jest 
wąż kobra, a handel zwierzakami jest zabro-
niony na wielu platformach. 

– Mam nadzieję, że katalog wysłany do 100 
tysięcy dawnych klientów i 15 tysięcy poten-
cjalnych nabywców pobudzi naszą sprzedaż. 
To jedna z niewielu opcji reklamowych, w któ-
rych losowy algorytm nie wyłączy promowa-
nego produktu – podsumowuje Kevin Stecko.

Założenie sklepu online jeszcze ni-
gdy nie było tak łatwe, ale dotarcie 
do potencjalnych nabywców staje 

się coraz trudniejsze. Kevin Stecko od po-
nad dwóch dekad sprzedaje poprzez sklep 
internetowy koszulki z postaciami z serii 
He-Man czy ThunderCats i zauważył, że w 
ostatnim czasie osoby zainteresowane tego 
typu asortymentem coraz rzadziej trafi ają 
na jego witrynę. Postanowił sprawdzić, co 
może być tego przyczyną i okazało się, że 
podczas wyszukiwania w Google’u terminu 
„t-shirt He-Man” jego strona pojawia się da-
leko za płatnymi reklamami konkurentów. 
W związku z tym Kevin Stecko wpadł na po-
mysł, aby... wysyłać drukowane katalogi do 
tysięcy domów w Stanach Zjednoczonych. 
Co ciekawe, według jego wyliczeń koszty 
wydruku oraz wysyłki po-
winny być niższe, aniżeli 
kampania online. 

W czasie pandemii po-
wstało bardzo dużo ko-
lejnych, nowych sklepów 
internetowych. To oczywi-
ste, bo nawet handlowcy, 
którzy sceptycznie podcho-
dzą do tej formy sprzedaży 
musieli uruchomić placówki online, aby kon-
tynuować działalność. Właściciele Shopify, 
popularnej platformy e-commerce, przyzna-
ją, że w ubiegłym roku z ich rozwiązania ko-
rzystało 1,75 miliona sprzedawców z całego 
świata, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 
2019 r. Niestety, nie ma nic za darmo. Niskie 
bariery wejścia na rynek online sprawiają, 

RYNEK

Sklepy internetowe 

Sprzedawcy testują 
tradycyjne sposoby 
dotarcia do nowych 
nabywców, takie jak 
drukowane katalogi.

drukują 
  katalogi
Marki internetowe próbują starych sposobów, aby dotrzeć do potencjalnych klientów. 
Do łask wracają między innymi drukowane katalogi – zauważa The Wall Street Journal.
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Cisco Embedded Wireless Controller 
to rozwiązanie dla przedsiębiorstw, 
które potrzebują bezpiecznej, ła-

twej w  zarządzaniu, niezawodnej i  wy-
dajnej sieci bezprzewodowej pracującej 
w najnowszym standardzie 802.11ax. Wbu-
dowany kontroler sieci Wi-Fi umożliwia 
zarządzanie 100 punktami dostępowymi 
i siecią składającą się z 2 tys. mobilnych 
urządzeń końcowych. Poprzez nowocze-
sny interfejs zarządzający możliwe jest 
błyskawiczne skonfi gurowanie i urucho-
mienie bezpiecznej oraz wydajnej sieci 
zgodnie z najlepszymi praktykami Cisco. 
Administrator sieci może w łatwy sposób 
monitorować usługi QoS, interferencje, 
bezpieczeństwo, obce punkty dostępowe, 
aplikacje oraz różnorodne podłączające się 
do sieci urządzenia bezprzewodowe. Wbu-
dowany w rozwiązanie mechanizm wybo-
ru zapasowego kontrolera w sieci zapewnia 
wysoką dostępność usług i stabilność pracy. 

Funkcjonalność Embedded Wireless 
Controller dostępna jest na nowej genera-
cji punktów dostępowych z serii Catalyst 
C9105I, 9115I/E, 9120I/E i 9130I/E. Mo-
dele te mogą być wyposażone w anteny 
wbudowane lub zewnętrzne w przypadku 
instalacji na wysokim sufi cie lub w celu do-
świetlenia sygnałem wybranych obszarów. 
Jedna instancja Cisco Embedded Wire-
less Controller jest w stanie objąć swym 
zasięgiem nawet duży magazyn dystrybu-
cyjny lub duży oddział przedsiębiorstwa. 
Natomiast w przypadku, gdy potrzeba ob-
sługi większej ilości punktów dostępowych 
w jednej lokalizacji (powyżej 100), można 
ją rozbudować o dedykowany sprzętowy 
lub wirtualny kontroler, który to umożliwi. 

Na jakie funkcjonalności najczęściej 
klienci zwracają uwagę? Po pierwsze 
zero-wait DFS oraz podwójny fi ltr DFS 
(dynamiczny wybór częstotliwości), który 

defi niuje mechanizm wykry-
wający obecność innych urzą-
dzeń pracujących na tych samych 
kanałach radiowych. Zastosowanie 
dwóch układów radiowych do detekcji 
zdarzeń pozwala wyeliminować wyniki ty-
pu „false positive”, gdyż oba układy muszą 
się zgodzić, że doświadczyły trafi enia DFS, 
zanim zareaguje punkt dostępowy. Po dru-
gie punkty dostępowe Cisco umożliwiają 
uruchomienie funkcji aWIPS (adaptive 
Wireless Intrusion Prevention System). 
Jest to system wykrywania i ograniczania 
zagrożeń przy użyciu technik opartych 
na sygnaturach, analizy ruchu i informa-
cji o urządzeniu/topologii. Z kolei dzięki 
AAA Override on WLANs (SSIDs) admini-
strator może skonfi gurować sieć bezprze-
wodową z uwierzytelnieniem za pomocą 
RADIUS i zastosować VLAN/QOS/ACL 
do poszczególnych klientów na podsta-
wie atrybutów AAA z serwera. Na uwagę 
zasługuje też pełna obsługa najnowszego 
protokołu bezpieczeństwa WPA3 (WiFi 
Protected Access 3). 

Kolejna istotna funkcja to AVC (widocz-
ność i kontrola aplikacji), umożliwiająca 
administratorowi ograniczanie, odrzuca-
nie i oznaczanie ruchu w oparciu o aplika-
cję kliencką. Przy czym punkty dostępowe 
11ax mogą pełnić rolę kontrolera podsta-
wowego oraz zapasowego. Należy też pod-
kreślić możliwość identyfi kacji urządzeń 
Apple iOS z możliwością priorytetyzacji 
aplikacji biznesowych, jak też integrację 
z Cisco Umbrella w celu blokowania zło-
śliwych adresów URL, złośliwego oprogra-
mowania i phishingu. Całość uzupełniają 
programowalne interfejsy z NETCONF/
/Yang do automatyzacji, konfiguracji 
i  monitorowania, a  ponadto bezprzer-
wowe aktualizacje oprogramowania 
(SMU – Software Maintenance Upgrade). 

Dodatkowe informacje: 
cisco@techdata.pl

 Światowej klasy Wi-Fi w rewelacyjnej cenie, czyli… 

Cisco Embedded 
Wireless Controller 

 ...odpowiadamy na pytanie: czym jest

Aleksandra Sosnowska 
Autorka pełni funkcję Enterprise Networks 

Specialist w polskim oddziale Cisco Systems. 
Jest laureatką konkursu „Traineeship in the ICT 
branch for female students”. Była uczestnikiem 

piątej edycji programu mentoringowego 
AmCham „30 under 30” organizowanego przez 

Amerykańską Izbę Handlową w Polsce.

Rozwiązanie jest bezlicencyjne, jeśli wy-
korzystujemy do zarządzania wbudowa-
ny interfejs WebUI lub aplikację mobilną. 
Aplikacja mobilna Cisco Catalyst Wireless 
oferuje doskonałe możliwości zarządza-
nia dzięki łatwo dostępnemu, prostemu 
interfejsowi. Intuicyjny interfejs pozwala 
na inwentaryzację, konfi gurację, wdraża-
nie i monitorowanie. W przypadku wyko-
rzystania systemu Cisco DNA-Center lub 
dedykowanego kontrolera wymagana jest 
licencja Cisco DNA. 

W celu przeprowadzenia testów rozwią-
zania lub odbycia konsultacji, zachęcamy 
do kontaktu z Partnerem Handlowym Cisco 
lub Państwa Opiekunem Cisco.

ADVERTORIAL
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Rozważając wybór procesora do stacji 
roboczych, fi rmy powinny wybrać 
rozwiązanie, które najlepiej radzi so-

bie z utrudnieniami związanymi z wydajno-
ścią podczas wykonywania podstawowych 
zadań. Przykładowo, zadania niewymagają-
ce dużej liczby wątków, takie jak modelowa-
nie i projektowanie 3D, będą potrzebowały 
procesorów o wyższej częstotliwości takto-
wania, natomiast wydajność w przypadku 
zadań wielowątkowych, takich jak projekto-
wanie generatywne i renderowanie, będzie 
zależała od liczby rdzeni procesora. Z ko-
lei wydajność w innych zadaniach, takich 
jak symulacja, może być ograniczona przez 
ilość pamięci, rozmiar pamięci podręcznej 
L3 i/lub przepustowość pamięci — te cechy 
mogą różnić się znacznie w zależności od 
wybranego modelu procesora.

Organizacje i osoby podejmujące decyzje 
w sprawach IT mogą traktować jedną kon-
kretną cechę procesora jako ważniejszą od 
innych. W tym artykule omówimy to zagad-
nienie z perspektywy priorytetów przed-
siębiorstwa i wydajności w odniesieniu do 
typowych zadań realizowanych w ramach 

przepływu pracy. Procesory o znaczeniu 
priorytetowym dla przedsiębiorstwa czę-
ściowo poświęcają wydajność na rzecz 
bezpieczeństwa, elastyczności zarządzania 
i niezawodności klasy biznesowej. Proceso-
ry o znaczeniu priorytetowym ze względu 
na wydajność są przeznaczone dla użyt-
kowników wymagających dużej szybkości 
i wydajności podczas wykonywania podsta-
wowych zadań w danym przepływie pracy. 
Oba powyższe podejścia częściowo się po-
krywają, co omówimy poniżej.

Wraz z  odradzającym się rynkiem sta-
cji roboczych, fi rma AMD oferuje obecnie 
najbardziej kompleksową i wydajną linię 
procesorów do stacji roboczych w  swo-
jej historii. Poniżej analizujemy całą ofertę 
procesorów AMD do stacji roboczych, wy-
jaśniając zalety poszczególnych rodzin pro-
cesorów oraz przedstawiając sposób, w jaki 
mogą one pomóc w zmniejszeniu typowych 
wąskich gardeł w procesach inżynieryjnych. 
Użytkownicy stacji roboczych mogą wybie-
rać spośród trzech rodzin procesorów AMD. 
Każda z nich ma swoje unikatowe cechy po-
magające w pełni wykorzystać możliwości 
profesjonalnych narzędzi do projektowania. 

Rysowanie obiektów i interakcja z modela-
mi w oprogramowaniu CAD 3D to zadanie 
jednowątkowe lub wymagające niższej mo-
cy obliczeniowej procesora. Częstotliwość 
taktowania zegara i współczynnik IPC mają 
znaczący wpływ na responsywność aplika-
cji i wydajność pracy w tego typu zadaniach.
n Priorytet przedsiębiorstwa:
Procesory AMD Ryzen Threadripper 
PRO z technologiami AMD PRO to idealny 
wybór dla fi rm i osób podejmujących decy-
zje w sprawach IT, dla których ważniejsze 
od wydajności są elastyczność zarządzania, 
niezawodność i bezpieczeństwo. 16-rdze-
niowy AMD Ryzen Threadripper PRO 
3955WX nadaje się do pracy w środowisku 
CAD 3D, ponieważ jego maks. częstotliwość 
taktowania wynosi 4,3 GHz, a dodatkowe 
rdzenie umożliwiają pracę wielozadaniową.
n Priorytet wydajności:
Modele AMD Ryzen serii 5000 są idealne 
dla użytkowników oczekujących wysokiej 
wydajności. Ryzen 7 5800X wyróżnia się 
doskonałą wydajnością w szeregu narzędzi 
do projektowania CAD 1 (w momencie pisa-
nia tego artykułu). Flagowy procesor Ryzen 
9 5950X to kolejna fantastyczna propozycja 
— ma najwyższą częstotliwość taktowania 
spośród wszystkich procesorów AMD Ry-
zen (4,9 GHz) oraz 16 rdzeni. Jest przezna-
czony dla użytkowników zajmujących się 
modelowaniem 3D, renderowaniem oraz 

ADVERTORIAL
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Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorcy kupują stacje robocze 
w jednej tylko konfi guracji, nie uwzględniając indywidualnych 
potrzeb poszczególnych użytkowników. To uniwersalne podejście 
może wprawdzie ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących 
infrastruktury IT, ale źle dobrane możliwości obliczeniowe mogą 
prowadzić do obniżenia wydajności i niskiego zwrotu z inwestycji. 

do poważnych zadań

Poważne 
  narzędzie 
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projektowaniem generatywnym. Wykorzy-
stywanie oprogramowania do generowania 
wielu iteracji projektu w oparciu o konkret-
ne obciążenia i ograniczenia wymaga dużej 
mocy obliczeniowej. Proces można przy-
spieszyć, stosując w stacjach roboczych pro-
cesory z wieloma rdzeniami.
n Priorytet przedsiębiorstwa:
64-rdzeniowe procesory Ryzen Threadrip-
per PRO 3995WX i 32-rdzeniowe modele 
Threadripper PRO 3975WX to doskonały 
wybór do zadań projektowania generatyw-
nego — 64-rdzeniowy procesor 3995WX 
jest do 44 proc. szybszy w porównaniu 
z dwoma konkurencyjnymi procesorami 
28-rdzeniowymi. Poza wiodącą w swojej 
klasie wydajnością, procesory Threadrip-
per PRO są też wyposażone w wymienione 
wyżej technologie AMD PRO zapewniajace 
najnowocześniejsze funkcje zabezpieczeń 
i zarządzania. Mają dużą ilość pamięci do-
stępnej podczas pracy przy projektach wy-
magających przetwarzania dużych zbiorów 
danych. 
n Priorytet wydajności:
Procesory AMD Ryzen Threadripper 3. 
generacji mają bardzo dużą liczbę rdze-
ni: AMD Ryzen Threadripper 3990X – 64, 
a 3970X — 32. Chociaż ta rodzina nie jest wy-
posażona w technologie AMD PRO, proce-
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sory AMD Ryzen Threadripper 3. generacji 
mają nieco wyższe częstotliwości taktowa-
nia w trybie Boost w porównaniu do swoich 
odpowiedników Threadripper PRO. Użyt-
kownicy mogą przeprowadzić własne testy, 
aby sprawdzić, czy wyższe częstotliwości 
taktowania dostępne w procesorach AMD 
Ryzen Threadripper 3. generacji rzeczy-
wiście przekładają się na lepszą wydajność 
w konkretnych zastosowaniach, ponieważ 
relatywnie mniejsza ilość pamięci może 
mieć większy wpływ na wydajność.
Procesory AMD Ryzen serii 5000 to także 
doskonały wybór dla użytkowników wyma-
gających maksymalnej wydajności podczas 
tradycyjnego projektowania 3D, za sprawą 
nawet 16 rdzeni, które pomagają przyspie-
szyć zadania projektowania generatywnego.

Symulacja
Zadania CAE (obliczeniowa mechanika pły-
nów i analiza elementów skończonych) to 
zadania wielowątkowe. Oznacza to, że czas 
symulacji jest znacznie krótszy w  syste-
mach z większą liczbą rdzeni. W tych zada-
niach 64-rdzeniowe procesory AMD Ryzen 
Threadripper PRO 3995WX i 32-rdzeniowe 
Threadripper PRO 3975WX nie mają sobie 
równych. Ponadto szybkość narzędzi do 
symulacji CAE zależy od przepustowości 

pamięci, im zatem więcej kanałów pamię-
ci obsługuje procesor danej stacji roboczej, 
tym lepiej. Dlatego modele AMD Ryzen 
Threadripper PRO z 8 kanałami pamięci 
i technologie AMD PRO są najlepszą pro-
pozycją z perspektywy priorytetów przed-
siębiorstwa i wydajności.

Renderowanie
Od Luxion KeyShot do Chaos V-Ray — ren-
derowanie w celu wizualizacji produktów to 
proces wielowątkowy. Nowoczesne silniki 
renderujące zwykle wykorzystują wszystkie 
rdzenie procesora w systemie, więc proce-
sory z większą liczbą rdzeni są lepsze. 
n Priorytet przedsiębiorstwa:
64-rdzeniowe modele Ryzen Threadripper 
PRO 3995WX i 32-rdzeniowe Threadripper 
PRO 3975WX to doskonały wybór do za-
dań renderowania. 64-rdzeniowy Thread-
ripper 3995WX okazał się nawet 2,4 raza 
szybszy w  oprogramowaniu KeyShot
niż konkurencyjny 28-rdzeniowy procesor 
Intel Xeon W-3275 3. Wszystkie procesory 
AMD Ryzen Threadripper PRO są wyposa-
żone w technologie AMD PRO zwiększa-
jące bezpieczeństwo danych i ułatwiające 
zdalne zarządzanie systemem.
n Priorytet wydajności:
Procesory AMD Ryzen Threadrip-

per 3. generacji mają nie-
co wyższą częstotliwość 
taktowania w  trybie Boost 
w porównaniu z Threadrip-
per PRO, a 64-rdzeniowe 
3990X i 32-rdzeniowe 3970X 
są doskonałe do renderowa-
nia. Jednak niektóre silniki 
renderujące mogą korzystać 
z dodatkowych kanałów pa-
mięci i w tym przypadku  pro-
cesory Threadripper PRO 
będą lepszym wyborem.

Procesory AMD do stacji roboczych

Rodzina procesorów Maks. liczba 
rdzeni

Maks. częstotliwość 
w trybie boost Maks. pamięć Kanały 

pamięci
Technologie 

AMD Pro

AMD Ryzen 

5000 series
16 do 4,9  GHz 128 GB 2 nd.

AMD Ryzen 

Threadripper
64 do 4,5 GHz

256 GB (opcjonalnie 

w standardzie ECC)
4 nd.

AMD 

Threadripper PRO
64 do 4,3 GHz 2 TB ECC 8 tak
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Jak stwierdził niedawno Michael Dell, 
to technologie teleinformatyczne „za-
pobiegły całkowitemu załamaniu go-

spodarki”, umożliwiając światu pracę, 
naukę i rozrywkę w domu podczas glo-
balnej pandemii COVID-19. W kontek-
ście komentarza szefa Dell Technologies 
trzeba zwrócić uwagę właśnie na centra 
danych, bo to one odegrały wyjątkową ro-
lę w powstrzymywaniu światowej gospo-
darki przed potencjalnym upadkiem. Ich 
znaczenie będzie się zwiększać, gdy wej-
dziemy w  „nową normalność”, z  pracą 
hybrydową, mobilnością i cyfrową trans-

formacją na pierwszym planie. O tym, że 
powrotu do stanu sprzed pandemii nie na-
leży się spodziewać – ze względów spo-
łecznych, ekonomicznych i medycznych 
– świadczą zarówno opinie wielu liderów 
biznesu i polityki, ale także badania prowa-
dzone wśród przedsiębiorców w różnych 
częściach świata (w Polsce tego rodzaju 
dane publikuje m.in. Pracuj.pl). 

Do najważniejszych trendów w centrach 
danych trzeba obecnie zaliczyć postępowa-
nie największych globalnych producentów 
infrastruktury DC, którzy robią wszyst-
ko, by w rywalizacji z dostawcami chmury 

publicznej odzyskać tracone udziały w bu-
dżetach klientów. Na froncie innowacji 
technologicznych dla DC uwagę zwraca 
też duże ożywienie w segmencie proceso-
rów serwerowych. Z jednej strony narasta 
konkurencja między Intelem a AMD, z dru-
giej Nvidia próbuje wzmocnić pozycję jako 
unikalnego dostawcy dla DC, tworzącego 
bardzo kompleksową ofertę.

Trudno przy tym nie zauważyć strate-
gii prywatnych funduszy inwestycyjnych, 
które albo dofinansowują dostawców 
centrów danych miliardami dolarów, albo 
wręcz ich przejmują. 

trendów, 
W branży data center dzieje się tak wiele, że nietrudno stworzyć listę Top 10 najważniejszych trendów, 
technologii i zjawisk, które w nadchodzących miesiącach będą dominować w tym segmencie rynku IT.

które kształtują rynek 
centrów danych10
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n Tomasz Janoś 

1
Data center as-a-service: 
odpowiedź na dominację 
chmury publicznej

Prawdopodobnie najbardziej wybijającym się 

obecnie trendem w centrach danych jest pęd 

w kierunku nowego modelu, w jaki klienci mają 

kupować i  utrzymywać rozwiązania dla centrów 

danych. Oparcie się na rzeczywistej konsumpcji IT i zasadzie pay-per-

-use to coś, co wiodący dostawcy chmury publicznej oferowali już od 

lat. To był ich as w rękawie. Od jakiegoś czasu także najwięksi globalni 

dostawcy infrastruktury centrów danych, jak HPE i Dell Technologies, 

zwielokrotniają swoje wysiłki zmierzające do tego, by na takich sa-

mych zasadach korzystało się również z ich oferty. Przykładowo, Dell 

Technologies zaprezentował miesiąc temu Apex – oparte na konsumpcji 

portfolio usługowe z  infrastrukturą as-a-service, które obejmuje m.in. 

Apex Data Storage Services i Apex Cloud Services. Producent twierdzi, 

że oferta Apex w porównaniu z  tym, co proponują dostawcy chmury 

publicznej zapewnia klientom prywatny cloud, który jest lepszy pod 

względem kosztów, kontroli i prostoty użytkowania.

– Jeśli przyjrzymy się chmurze publicznej, to jest tam tak wiele ukry-

tych kosztów, które ponoszą klienci, że oferowana przez nas zdolność 

do zdobywania przewagi konkurencyjnej i przejrzyste podejście do cen 

są czymś, na co klienci naprawdę dobrze reagują — stwierdziła Allison 

Dew, dyrektor ds. globalnego marketingu Della, podczas konferencji Dell 

Technologies World. Nie można zapominać, że Dell Technologies nie jest 

pierwszą firmą, która wprowadza taki model — od trzech lat HPE pro-

muje swoją ofertę GreenLake. Komentując ruch Della, przedstawiciele HPE 

widzą w nim potwierdzenie tego, że sami już wcześniej wybrali właściwy 

kierunek rozwoju. Teraz, przy szerszej ofercie, zainteresowanie rynku 

i  wykorzystanie data center as-a-service w  wersji on-prem powinno 

rosnąć. 

W skrócie: Światowi liderzy rynku serwerów, pamięci masowych 
i infrastruktury hiperkonwergentnej zasadniczo zmieniają swój mo-
del sprzedaży, proponując klientom nowy sposób kupowania sprzętu 
dla centrów danych. Próbują tym samym odzyskać od dostawców 
chmury publicznej te udziały w rynku, które stracili z powodu zwięk-
szonej migracji do chmur publicznych spowodowanej pandemią 
COVID-19.
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2
AWS, Microsoft i Google 
rosną najszybciej w historii
Trzech gigantów chmury publicznej co 

kwartał wydaje miliardy na budowę i wyposaże-

nie nowych hiperskalowych centrów danych na 

całym świecie, zwiększając zasięg swoich usług 

w chmurze. W rezultacie Amazon, Microsoft i Google 

reprezentują łącznie ponad 50  proc. globalnej branży 

dużych centrów danych.

Liczba największych DC, obsługiwanych przez hiperskalowych dostaw-

ców, takich jak wymieniona trójka, sięgnęła pod koniec 2020 r. niemal 

600. To dwa razy więcej niż było ich w 2015 r. Pandemia COVID-19 spo-

wodowała rekordowy wzrost wydatków na centra danych w przypad-

ku AWS-u, Microsoftu i Google’a, które tylko w trzecim kwartale 2020 r. 

wydały na ten cel 37 mld dol. Dwa miesiące temu Microsoft ujawnił naj-

śmielszy plan rozwoju własnych centrów danych w swojej historii. Gigant 

z Redmond chce budować od 50 do 100 nowych obiektów każdego roku. 

Plan ten zakłada między innymi przeznaczenie 1 mld dol. na stworzenie 

kilku regionów hiperskalowych centrów danych w Malezji. 

W skrócie: AWS, Google i Microsoft będą w nadchodzących miesią-
cach nadal wydawać miliardy, aby zwiększyć obecność swoich data cen-
ter w  nowych lokalizacjach geograficznych i  regionach, w  których jest 
duże zapotrzebowaniu na usługi chmurowe.

3
Wydatki na data 
center pójdą znowu 
w górę

Zgodnie z  najnowszą prognozą 

Gartnera wartość globalnego rynku 

centrów danych osiągnie w  2021  r. 

237  mld dol., co stanowi wzrost 

o  ponad 7  proc. rok do roku. Z  powodu 

pandemii COVID-19 w  2020  r. wiele przedsiębiorstw kon-

centrowało się przede wszystkim na utrzymywaniu swojej 

ciągłości działania i  jak najsprawniejszym funkcjonowaniu 

w niecodziennych warunkach. W rezultacie nie skupiały się 

zbytnio na inwestycjach w  infrastrukturę centrów danych 

i  wstrzymywały duże projekty informatyczne. Jednakże, 

jak zauważają analitycy Gartnera, wciśnięty na jakiś czas 

przycisk „pauzy”, zostanie w sektorze biznesowym do końca 

2021  r. zwolniony. Budżety zostaną uwolnione, a  wydatki 

na infrastrukturę centrów danych będą z roku na rok rosły 

przynajmniej do 2024 r.

W  skrócie: Ponieważ nie ma oznak spadku popytu na 
dane i rosnąć będzie także zainteresowanie możliwościami 
kolokacji i chmury hybrydowej, to w ciągu najbliższych kilku 
lat rynek centrów danych będzie się dynamicznie rozwijał.
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Wzrost wdrożeń 
automatyki i robo-
tyki w data center

Globalna pandemia przyspieszyła 

potrzebę ograniczenia zależności 

centrów danych od manualnych 

operacji i  interwencji człowieka. 

Pomocą w tym ma być wysyp innowacji 

w zakresie automatyzacji oprogramowania i sztucznej inte-

ligencji. Branża centrów danych dostrzega korzyści płynące 

z  wykorzystania bardziej inteligentnych i  autonomicznych 

systemów do prostych zadań oraz z rozproszenia projekto-

wanych środowisk. W przeprowadzonym w 2021 r. badaniu 

organizacji AFCOM, dotyczącym branży centrów danych, po-

nad 40 proc. respondentów podało, że w ciągu najbliższych 

trzech lat wdroży robotykę i automatyzację do monitorowa-

nia i  utrzymania centrów danych, 16 proc. ankietowanych 

stwierdziło, że już to zrobili, a 35 proc. planuje wdrożyć te 

rozwiązania do 2024 r. Dzięki automatyzacji centrum danych 

rutynowe przepływy pracy i procesy – takie jak planowanie, 

monitorowanie, utrzymanie i dostarczanie aplikacji – mogą 

być zarządzane i wykonywane bez udziału ludzi.

W skrócie: Organizacje inwestują w automatyzację i ro-
botykę w centrum danych, aby ich pracownicy mogli zająć 
się bardziej wartościową pracą, zamiast nieskomplikowa-
nymi i powtarzalnymi czynnościami.

7
Inwestorzy wpompują więcej pieniędzy w centra danych
Nie ma wątpliwości, że globalnie działające fundusze typu private equity będą wciąż inwestować w rynek 

data center. Będą one przeznaczać miliardy dolarów na wsparcie rozwoju dostawców centrów danych albo 

wręcz ich przejmować. Robią to zresztą od lat – zwiększając skalę działających dostawców albo rozszerzając ich 

zasięg geograficzny. Przykładowo, w 2019 r. fundusze odpowiadały za 80 proc. wszystkich przejęć centrów danych, 

koncentrując się na stymulowaniu wzrostu sprzedaży. Inwestorzy rozumieją teraz bardziej niż kiedykolwiek, że każdy 

trend IT – od uzyskiwania wyników opartych na danych po transformację cyfrową gospodarki – wymaga infrastruktury.

W skrócie: W sytuacji, gdy popyt na usługi w chmurze i pracę zdalną nieprzerwanie rosną, globalni inwestorzy widzą w centrach danych 
jeden z najlepszych sposobów na zarabianie pieniędzy.

5
Nvidia staje się potęgą 
w centrum danych 
W kwietniu Nvidia zaprezentowała oparty 

na ARM procesor dla centrum danych, przeznaczo-

ny m.in. do sztucznej inteligencji i obliczeń o wy-

sokiej wydajności (HPC). Ma on zapewnić 10 razy 

wyższą wydajność w  zastosowaniach AI niż jeden 

z najszybszych procesorów AMD z serii EPYC. Tym po-

sunięciem Nvidia chce uzyskać kontrolę nad komponentami obliczeniowymi, 

akceleracyjnymi i sieciowymi w serwerach. Wraz z pojawieniem się na począt-

ku 2023 r. nowego procesora dla centrum danych (o nazwie Grace), układ ten 

będzie stanowić konkurencję dla procesorów x86 od Intela i AMD. Związane 

z centrum danych plany rozwoju Nvidii mają obejmować procesory GPU, DPU 

oraz CPU, a każda linia produktów będzie mieć co dwa lata aktualizowaną 

architekturę. Nvidia coraz częściej postrzega siebie jako firmę zajmującą się 

„kompletnym przetwarzaniem w  skali centrum danych”, co skłoniło ją do 

optymalizacji aplikacji na poziomie całego systemu. Do swoich procesorów 

graficznych, powszechnie wykorzystywanych w data center, Nvidia dodała 

w zeszłym roku produkty sieciowe dla serwerów, w wyniku zakupu Mellanox 

Technologies za 7 mld dol. Teraz stara się również sfinalizować przejęcie firmy 

ARM o wartości 40 mld dol., której architektury procesorowe są wykorzysty-

wane w Grace. Dodatkowo, Nvidia kontynuuje zacieśnianie swojego sojuszu 

z VMware’em, potentatem oprogramowania do wirtualizacji centrów danych.

W  skrócie: Dzięki innowacjom w  centrach danych nowej generacji oraz 
strategii konsolidowania rynku Nvidia ma spory potencjał, by w ciągu najbliż-
szych kilku lat znacząco wpłynąć na obraz branży.

4
Intel kontra AMD – innowacje napędzają rozwój centrów danych 
Intel, od wielu lat niekwestionowany lider w dziedzinie procesorów dla serwerów, musi się obecnie liczyć z kon-

kurencją ze strony AMD, której nie powinien lekceważyć. Jak wynika z najnowszego raportu Mercury Research, 

dotyczącego udziałów w rynku procesorów x86, AMD wraz ze swoimi układami EPYC odnotowało ostatnio wyraźny 

wzrost udziału na rynku mikroprocesorów dla serwerów w porównaniu do tego, jak radzi sobie Intel. W pierwszym 

kwartale 2021 r. udział procesorów AMD w zastosowaniach serwerowych wzrósł o 1,8 punktu, do 8,9 proc. Według 

Mercury Research tak duży skok AMD odnotowało w sprzedaży tego rodzaju układów dawno, bo w 2006 r., gdy wprowa-

dziło procesor Opteron. Dzięki rosnącej konkurencji rośnie wydajność procesorów serwerowych, dzięki czemu klienci w swo-

ich centrach danych korzystają z większej szybkości prztewarzania, zwinności i możliwości wprowadzania nowych funkcji. Na początku tego 

roku Intel wprowadził trzecią generację procesorów Intel Xeon Scalable, o nazwie kodowej Ice Lake. Podobnie AMD wprowadziło w tym roku 

swoje procesory EPYC Milan trzeciej generacji, chwaląc się, że są one najbardziej wydajnymi układami serwerowymi w branży. 

W skrócie: Dzięki rywalizacji między Intelem i AMD innowacyjność w obszarze procesorów serwerowych wyraźnie wzrasta, co tworzy nowe 
zastosowania i zwiększa usługowe możliwości centrum danych.
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8
Przedsiębiorstwa wydają więcej na 
chmurę niż produkty dla DC 
Według nowych danych Synergy Research 

Group globalne wydatki przedsiębiorstw na usługi in-

frastrukturalne chmury osiągnęły w  2020  r. prawie 

130 mld dol., co stanowi wzrost o 35 proc. rok do roku. 

W tym samym czasie wydatki przedsiębiorstw na sprzęt 

i oprogramowanie dla centrów danych spadły z roku na rok 

o 6 proc. – do 89 mld dol. To zauważalna zmiana, bo w 2019  r. oba segmen-

ty – chmurowych usług infrastrukturalnych oraz sprzętu i oprogramowania dla 

centrów danych – były niemal równe pod względem wartości (po około 95 mld 

dol. każdy). Chociaż na dane z roku 2020 można spojrzeć jako pewnego rodzaju 

anomalię, to i tak dla Johna Dinsdale’a, głównego analityka w Synergy Research 

Group, trend jest już „absolutnie oczywisty”. – Minęło dziesięć lat, zanim wydatki 

przedsiębiorstw na usługi w chmurze doścignęły wydatki na sprzęt i oprogramo-

wanie dla centrów danych, a w kolejnym roku rynek usług w chmurze przerósł 

rynek produktów dla data center. W ciągu ostatniej dekady CIO i szefowie biz-

nesu coraz częściej, głosując swoimi portfelami, opowiadali się za tym, że usługi 

w chmurze to dobre rozwiązanie. Spodziewamy się, że ten trend będzie tak wy-

glądał przez następne lata – uważa John Dinsdale. 

W skrócie: Chociaż wszyscy zgadzają się, że chmura hybrydowa ma przed sobą 
świetlaną przyszłość, to odkąd COVID-19 zmusił wiele przedsiębiorstw do szyb-
kiej migracji do chmury publicznej, będą one wydawać więcej na usługi chymuro-
we niż na tradycyjne rozwiązania dla centrów danych.

9
Green data 
center: zrów-
noważony 

rozwój to nie moda
Branża centrów danych 

znajduje się na wyjątkowej 

pozycji, jeśli chodzi o  przy-

śpieszone przyjęcie praktyk zrów-

noważonego rozwoju, takich jak wykorzystanie 

energii odnawialnej czy baterii litowo-jonowych, 

w celu ograniczenia zmian klimatycznych na po-

ziomie globalnym.

Klienci, udziałowcy, inwestorzy, a  także liderzy 

światowej polityki coraz częściej domagają się 

od przedsiębiorstw wzięcia odpowiedzialności 

za wpływ na klimat. Innowacje w zakresie efek-

tywności energetycznej, takie jak chłodzenie 

cieczą, a  także wykorzystanie energii odnawial-

nej są udziałem największych dostawców usług 

data center, takich jak AWS, Google, Facebook 

i Microsoft.

W 2021 r. zrównoważony rozwój centrów danych 

stał się priorytetem także dla klientów korpora-

cyjnych. Dlatego, wraz z  postępem transforma-

cji cyfrowej, również inwestorzy stali się częścią 

zielonej rewolucji energetycznej, ponieważ sta-

rają się tworzyć bardziej ekologiczne oferty IT. 

Przykładowo, wielcy dostawcy kolokacyjnych cen-

trów danych, tacy jak Equinix i Digital Realty, po-

zyskali fundusze przy użyciu „zielonych obligacji”, 

i można się spodziewać, że inni pójdą w ich ślady.

W skrócie: Operatorzy centrów danych będą 
inwestować w zakupy i tworzenie bardziej zrów-
noważonych rozwiązań –  od chłodzenia cieczą 
po podmorskie centra danych. Można zakładać, 
że wybór pomiędzy zakupem najlepszego pro-
duktu dla centrum danych a  zakupem najbar-
dziej zrównoważonego traci rację bytu.

10
Edge w centrum uwagi 
W czasie, gdy filmy zmierzają w kierunku zdalnej pracy i edukacji, to wraz z pojawieniem się inteligentnych 

technologii w biurach i odległych lokalizacjach kolejną granicą centrum danych staje się edge. Pojawiają się 

dostawcy specjalizujący się w dostarczaniu brzegowych data center, tacy jak EdgeConneX, a wiodący na rynku dostawcy 

infrastruktury i zasilania w szybkim tempie i na dużą skalę będą tworzyć dla edge computingu nowe produkty. Wielu 

producentów – od Dell Technologies i HPE, przez Schneider Electric i Vertiv po AWS, inwestuje w funkcjonalności brzego-

we i usługi, tworząc referencyjne i specyficzne architektury edge dla konkretnych branż.

Powstało duże zapotrzebowanie na przetwarzanie brzegowe, stymulowane różnymi technologiami, w tym sztuczną inteligen-

cją, Internetem rzeczy oraz pierwszymi wdrożeniami 5G. Gartner przewiduje, że do 2025 r. aż 75 proc. danych generowanych przez przedsiębior-

stwa będzie tworzonych i przetwarzanych poza scentralizowanym centrum danych lub chmurą. Ta ogromna zmiana wymaga większego nacisku 

na tworzenie bezpiecznych, efektywnych i niezawodnych rozwiązań brzegowych w centrach danych, niezależnie od ich wielkości.

W skrócie: Ogromne inwestycje największych na świecie graczy technologicznych pokazują, że w najbliższym czasie w obszarze brzegowych 
centrów danych pojawi się mnóstwo możliwości ekspansji i szans rynkowych. 
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Jedną z kluczowych kwestii związanych 
z infrastrukturą brzegową jest dystry-
bucja zasilania do sprzętu o znaczeniu 

krytycznym. Jednostki dystrybucji zasilania 
w szafi e (rPDU) są podstawą infrastruktury 
brzegowej. Producenci często oferują szero-
ką gamę standardowych i niestandardowych 
opcji listew zasilających rPDU. Poniżej oma-
wiamy pięć podstawowych właściwości ta-
kiej listwy, które ułatwią proces wyboru 
jednostki rPDU podczas projektowania in-
frastruktury brzegowej.

1Monitorowanie zużycia 
energii w czasie rzeczywistym 

i alarmowanie na poziomie gniazda
Inteligentne listwy rPDU wyposażone są we 
wbudowany serwer sieciowy, zapewniają-
cy zdalny dostęp do parametrów zasilania: 
napięcia, prądu, mocy rzeczywistej, mocy 
pozornej i współczynnika mocy. Administra-
torzy IT mogą, dla uniknięcia przeciążeń ob-
wodów lub innych przestojów związanych 
z zasilaniem, skonfi gurować progi alarmowe 
identyfi kujące potencjalne problemy i otrzy-
mywać powiadomienia m.in. za pośrednic-

twem maila czy bramki mail-to-SMS 
w  momencie przekroczenia 

określonych limitów. 
Monitorowanie 

tych krytycznych zmiennych umożliwia 
prawidłowe równoważenie obciążeń zasi-
lania, analizowanie tendencji zużycia ener-
gii i monitorowanie nadmiarowości zasila-
nia — zapewniając optymalną dostępność. 

2Zdalne przełączanie
Obiekty brzegowe są często instalowane 

w odległych lokalizacjach, pozbawionych fa-
chowej lokalnej opieki inżynierów IT i moż-
liwości rozwiązywania nieplanowanych 
przestojów. Zarządzalne listwy rPDU umoż-
liwiają zdalne sterowanie gniazdami zasila-
nia i funkcjonują jako lokalny punkt dostępu 
oraz posiadają wbudowane funkcje restartu. 
Eliminuje to konieczność wizyty pracowni-
ka, ręcznego resetu zasilania oraz testowa-
nia i upewniania się co do prawidłowej pracy 
sprzętu. Listwy zasilające rPDU umożliwiają 
też wyłączanie i blokowanie gniazd, zapobie-
gając nieautoryzowanemu dostępowi.

3Monitorowanie środowiska w czasie 
rzeczywistym i sygnalizacja alarmów

Czynniki środowiska pracy, takie jak tem-
peratura i wilgotność, stwarzają poważne 
zagrożenie dla infrastruktury krytycznej. 
Ryzyka te można minimalizować i wdrożyć 
sieć czujników monitorowania środowiska, 
które gromadzą dane oraz ostrzegają użyt-
kowników przed potencjalnymi zagroże-
niami. Podczas doboru listwy rPDU, należy 
określić typ i liczbę czujników wymaganych 
do kompleksowego monitorowania środo-
wiska brzegowego i upewnić się czy listwa 
rPDU posiada moc oraz zasilanie odpowied-
nie do obsługi poszczególnych czujników. 

Większość obiektów brzegowych wymaga 
stosowania licznych czujników, takich jak 
detektory temperatury i wilgotności, wody, 
dymu i położenia drzwi. Czujniki te skomu-
nikowane z listwą rPDU umożliwiają usta-
wienie parametrów zgodnie z określonymi 
progami oraz skonfi gurowanie alarmów.

4Hybrydowe gniazda C13/C19
Czasami trudno jest przewidzieć wszyst-

kie wymagania zasilania w miejscu instalacji 
i może to być problem przy wyborze listwy 
rPDU, zwłaszcza jeżeli wybieramy standar-
dowy model dla wielu lokalizacji. Dotych-
czas menedżerowie centrów danych musieli 
określić typ wtyczki każdego elementu wy-
posażenia szafy rackowej w każdym obiek-
cie, a także typ i liczbę wymaganych gniazd 
przed podjęciem decyzji dotyczących sprzę-
tu w szafi e. Wprowadzenie hybrydowego 
gniazda C13/C19 zmienia tę sytuację.

5Karty komunikacyjne, umożliwiające 
wymianę i aktualizację w trakcie 

pracy
Wiele krytycznych systemów centrum da-
nych jest wyposażonych w karty komunika-
cyjne, które oferują wymianę w razie awarii, 
bez planowania przestoju. Niektórzy do-
stawcy rPDU zmieniają całkiem zasady gry 
i oferują możliwość instalacji uaktualnio-
nych kart komunikacyjnych wyposażonych 
w nowe technologie i usprawnione funkcje. 
Możliwość modernizacji pozwala fi rmom 
dostosowywać się do zmian technologicz-
nych zwiększając konkurencyjność, a jed-
nocześnie wydłużać żywotność listwy rPDU 
i optymalizować opłacalność rozwiązań.
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Urządzenia działające w trybie out-
-of-band ułatwiają sprawowanie 
kontroli nad sprzętem IT w  do-

wolnym momencie, bez względu na kształt 
infrastruktury lokalnej sieci i sposób jej po-
łączenia z internetem. W tym przypadku 
wykorzystywane są porty serwisowe (szere-
gowe, USB lub Ethernet) w sprzęcie siecio-
wym, dzięki którym administratorzy mogą 
zalogować się do konsoli urządzenia nieza-
leżnie od stanu pracy sieci. Jeśli zaś łączność 
z internetem zostanie utracona, możliwe 
jest przejście na alternatywną metodę, jak 
modem komórkowy czy PSTN. 

Ze względu na fakt, że sposób ten uła-
twia wyłącznie prowadzenie ręcznych prac 
przez administratora, Opengear – lider ryn-
ku rozwiązań typu OOB – postanowił roz-
szerzyć ich funkcjonalność, w wyniku czego 
powstały pierwsze w branży serwery konso-
li zapewniające zdalne zarządzanie siecia-
mi w modelu NetOps. Urządzenia z rodziny 
OM (Operations Manager) wyposażone są 
w procesory x86, co wykorzystano do za-
pewnienia obsługi tradycyjnych kontene-
rów Docker i środowiska Python. Oprócz 
standardowych funkcji Smart OOB, sprzęt 
ten zapewnia automatyczne wykrywanie 
portów i obsługę sieci VLAN. Tak zbudo-
wana infrastruktura zarządzana jest z wy-
korzystaniem oprogramowania Lighthouse.

W ofercie Opengear znajdują się dwie 
serie serwerów konsoli NetOps. Niewielkie 
urządzenia z rodziny OM1200 zostały za-
projektowane specjalnie z myślą o bezpiecz-
nych wdrożeniach na brzegu sieci. Składa 
się na nią 8 modeli wyposażonych w od 4 do 

8 portów szeregowych oraz od 4 do 8 por-
tów Ethernet, 2 porty USB 2.0 do zarządza-
nia konsolą urządzeń i 2 porty USB 3.0 do 
przechowywania danych. Zainstalowany 
jest także moduł dostępu komórkowego 
LTE-A Pro oraz 16 GB wewnętrznej pamię-
ci fl ash do przechowywania plików konfi gu-
racyjnych i oprogramowania. 

Urządzenia z rodziny OM2200 przezna-
czone są do wdrażania w centrach danych 
i lokalizacjach o rozbudowanej infrastruk-
turze sieciowej. Dostępne są konfi guracje 
z 16, 32 i 48 portami konsoli oraz opcjonal-
nym modułem komórkowym LTE-A Pro. Są 
wyposażone w 8 portów USB 2.0 do zarzą-
dzania konsolą urządzeń i 2 porty USB 3.0 
do przechowywania danych. Mają też 64 GB 
wewnętrznej pamięci fl ash.

Latarnia dla sieci
Oprogramowanie Lighthouse uruchamiane
jest na wdrożonych lokalnie serwerach 
konsoli, dzięki czemu zapewnia bezpie-
czny zdalny dostęp do wszystkich urządzeń 
sieciowych w infrastrukturze i umożliwia 
zarządzanie nimi – niezależnie od sposobu 
ich podłączenia lub sposobu interakcji użyt-
kownika z systemem. 

Lighthouse może uruchamiać kontenery 
Docker bezpośrednio na serwerach konso-
li NetOps i zarządzać nimi w każdej zdalnej 
lokalizacji, co zapewnia dostęp do dodatko-
wych funkcji i ułatwia automatyzację ope-
racji w sieci. Narzędzie to bardzo dobrze 
sprawdza się także w przedsiębiorstwach 
o rozproszonej strukturze, w których funk-
cjonuje zarówno w  centrum danych, jak 

i oddziałach – w takiej sytuacji gwarantuje 
dostęp do infrastruktury sieciowej, nieza-
leżny od podstawowych metod za pośred-
nictwem sieci produkcyjnej.

Pełne bezpieczeństwo połączeń zapew-
nione jest dzięki uwierzytelnianiu z wyko-
rzystaniem protokołów TACACS, Radius 
oraz LDAP. Istnieje też możliwość ścisłej 
kontroli uprawnień dla każdej operacji, 
od logowania po rejestrowanie zdarzeń. 
Oprogramowanie to dostępne jest w mode-
lu subskrypcyjnym, dzięki czemu łatwo jest 
dodawać węzły i rozliczać się za nie. Light-
house może być hostowany na wybranym 
hiperwizorze lokalnie albo na platformie 
Azure lub AWS. 

Dla dużych przedsiębiorstw dostępna 
jest także wersja Enterprise Edition, za-
pewniająca funkcję load balancingu oraz 
redundancji połączeń w przypadku wystą-
pienia problemu z łącznością w jednej lub 
kilku lokalizacjach. Jest także wyposażona 
w mechanizm automatycznej konfi guracji 
urządzeń podłączanych do sieci w odle-
głych lokalizacjach. 

Urządzenia Opengear oraz oprogramo-
wanie Lighthouse są dostępne w ofercie 
Stovaris, autoryzowanego dystrybutora tej 
marki w Polsce. Firma, wspólnie z produ-
centem, zapewnia możliwość zorganizo-
wania dostosowanej do potrzeb danego 
klienta prezentacji rozwiązań.

Komunikacja z infrastrukturą sieciową w modelu out-of-band (OOB) zapewnia nie tylko zdalną 
kontrolę nad urządzeniami, ale także ułatwia zautomatyzowanie pracy administratorów sieci 
w centrali i zdalnych lokalizacjach.

Opengear:

Kontakt dla partnerów:
Przemysław Prochera,

Business Development Manager, Stovaris  
p.prochera@stovaris.pl   
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znaleźli się partnerzy. Przed pandemią 

wielu z nich nie do końca rozumiało po-

trzeby związane z cyfryzacją. Co więcej, 

wychodzili z założenia, że doskonale ra-

dzą sobie w swojej niszy, na przykład 

sprzętowej. Skutki COVID-19 spowodo-

wały u nich nagłą zmianę myślenia oraz 

postaw dotyczących transformacji cyf-

rowej. W tym kontekście dystrybutorzy 

spełniali trochę rolę bufora i przewodni-

ka dla dużej części partnerów, zwłaszcza 

tych najbardziej zachowawczych, któ-

rzy do tej pory podchodzili z rezerwą do 

kwestii związanych z migracją technolo-

giczną i świadomością klientów odnośnie 

do jej potrzeby. Inna sprawa, że również 

klienci wymuszali na resellerach dokona-

nie pewnych zmian.

 Dariusz Kuleszko 
Jesteśmy dużym sprzedawcą detalicz-

nym, liderem w swojej branży, posia-

dającym w  Polsce rozbudowaną sieć 

dystrybucji. Początek pandemii i pierw-

szy lockdown był dla nas przede 

wszystkim wyzwaniem operacyjnym 

– znakomita większość naszych sklepów 

została zamknięta, musieliśmy błyska-

wicznie dostosować się do nowych oko-

liczności i skoncentrować na sprzedaży 

online, uruchomieniu większej liczby 

Pandemia wywarła istotny wpływ na rynek IT. 
Jak w tej nietypowej sytuacji odnaleźli się producen-
ci i dystrybutorzy z punktu widzenia takich fi rm, jak 
wasze? 
 Adam Kotecki
Dystrybutorzy byli dość dobrze przy-

gotowani do zaistniałej sytuacji. Nieja-

ko z lotu ptaka widzieli potrzeby, jakie 

wywołała pandemia w  sektorze kon-

sumenckim i biznesowym. Dlatego też 

w porównaniu z użytkownikami końco-

wymi, partnerami czy też producentami 

mieli najmniejsze problemy z przysto-

sowaniem się do nowej sytuacji. W zde-

cydowanie trudniejszym położeniu 

DEBATA CHANNEL AWARDS 2021

Debata 
Producenci i dystrybutorzy: 

„Pandemia i jej skutki dla kanału sprzedaży IT – współpraca 
z producentami i dystrybutorami w okresie przyspieszonej 
cyfryzacji” – to temat debaty, do której zaprosiliśmy członków 
Kapituły konkursu Channel Awards 2021. Chcieliśmy bezpo-
średnio od nich – resellerów, integratorów i retailerów – usły-
szeć, czy ich zdaniem producenci i dystrybutorzy sprostali 
gwałtownym zmianom na rynku IT spowodowanym pandemią? 
Czy i jakie mechanizmy lub procedury stosowali, żeby wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom partnerów? Czy i jak zmieniły się 
modele sprzedażowe w czasie pandemii, i które z nich zostaną 
z nami na dłużej? Zapraszamy do lektury.  

recenzja po pandemii 
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punktów odbioru i efektywności dostaw 

do klientów. Nowa sytuacja zaskoczyła 

również naszych dostawców, z których 

wielu zamknęło biura na kilka miesię-

cy. Osoby, które nas obsługiwały, często 

nie wiedziały, jak reagować na tę nową 

rzeczywistość. Firmy ograniczały wy-

datki marketingowe i prognozy na ko-

lejne kwartały ze względu na obawy co 

do przebiegu pandemii. Naszą rolą by-

ło przekazywanie dostawcom jasnej in-

formacji, że – choć w zmienionej formule 

– działamy normalnie i nadal kupujemy 

od nich produkty. Powoli rynek zaczy-

nał wychodzić z szoku i sytuacja się sta-

bilizowała, a po dwóch miesiącach 

wszyscy zaczęli wracać do normal-

nej działalności biznesowej. Moim 

zdaniem większość producentów 

zdała egzamin, choć nie da się ukryć, 

że sytuacja była odmienna od standar-

dowej. Bywały przypadki, że część osób 

pracowała zdalnie, na przykład na Ma-

zurach, a nawet Zanzibarze, ale to 

były raczej wyjątki od reguły. Na-

leży przy tym wyraźnie podkreślić, 

że mówię wyłącznie o rynku kon-

sumenckim, a nie B2B. Co ważne, 

niezależnie od etapu pandemii, pro-

ducenci i dystrybutorzy bardzo mocno 
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koncentrowali się na zadaniach związa-

nych z utrzymaniem biznesu. 

 Jacek Marynowski 
Mój stosunek do postawy dystrybutorów 

oraz producentów w czasie pandemii jest 

dość ambiwalentny. Być może wynika to 

z faktu, że jesteśmy stosunkowo małą 

firmą i poruszamy się w ograniczonym 

portfolio produktów, a tym samym pro-

ducentów i dystrybutorów. W naszych 

relacjach z dostawcami można wyróż-

nić kilka etapów. W marcu ubiegłego ro-

ku mieliśmy do czynienia z dużą empatią 

ze strony dystrybu-

torów. Jeden z nich 

przysłał nawet do 

nas list, w którym za-

pewniał, że zdaje so-

bie sprawę z trudnej 

sytuacji i nie zostawi 

nas w potrzebie. Nie-

stety, ciąg dalszy nie 

nastąpił, choć istnia-

ło wiele możliwości 

w zakresie realnego wsparcia. Mam tutaj 

przede wszystkim na myśli zwiększenie 

kredytu czy wydłużenie terminu płatno-

ści. Drugi etap można w skrócie określić: 

na pandemii też można zarobić. Wówczas 

dystrybutorzy zasypali nas ofertami do-

tyczącymi rozwiązań do pracy zdalnej. 

Oprócz naprawdę przydatnych produk-

tów, takich jak laptopy czy komputery 

stacjonarne, pojawiły się, powiedzmy to 

sobie wprost, śmietniki ofertowe. Zachę-

cano nas do sprzedaży tuszy, kierownic 

do konsol Xbox oraz Playstation. Nagle 

okazało się, że niemal każdy przedmiot 

czy aplikacja są niezbędne do pracy zdal-

nej. Resellerom ciężko było wyłowić coś 

sensownego z tego zalewu nie do końca 

przemyślanych ofert. Wreszcie kolejnym 

etapem było oswajanie sytuacji – na-

uczyliśmy się pracować zdalnie i w tak 

zwanym reżimie ofertowania. Wsparcie 

producentów polegało na tym, że nama-

wiali nas do zakupu towaru, argumen-

tując, że… później może już go nie być. 

Oczywiście producenci i dystrybutorzy 

prowadzili też różnego szkolenia w for-

mie wirtualnej. Podsumowując te wszyst-

kie działania, można stwierdzić, że ani 

nam nie pomogli, ani nie zaszkodzili. 

 Piotr Wypijewski 
Pandemia była katalizatorem zmian, 

które rozpoczęły się już dużo wcześniej. 

Zdalna praca i nauczanie, czy też sprzedaż 

online nie są przecież nowymi zjawiska-

mi. COVID-19 sprawił jedynie, że zostały 

one spotęgowane. Tym samym pojawił 

się boom na urządzenia IT, co nas, mu-

szę przyznać, trochę 

zaskoczyło. W  każ-

dym razie, z punktu 

widzenia właścicie-

la firmy integrator-

skiej zauważam, że 

dystrybutorzy ma-

ją do wykonania 

o  wiele więcej za-

dań niż przed epide-

mią. W czasie, kiedy 

występują niedobory produktów, dys-

trybucja musi jeszcze bliżej pracować 

z partnerami, aby dostarczać im produk-

ty na czas. Nie jest to wcale łatwe w przy-

padku współpracy z taką firmą jak nasza, 

która realizuje długoterminowe projekty. 

Niemniej pozytywnie oceniamy współ-

pracę z producentami oraz dystrybutora-

mi. Przy czym wcześniej kładliśmy duży 

nacisk na współpracę z dystrybutorami 

z wartością dodaną, ale w ostatnim cza-

sie mocno się rozwinęliśmy i dysponu-

jemy własnymi inżynierami, dlatego też 

obecnie kluczowa jest dla nas dostępność 

sprzętu. Z tego zresztą powodu zachęca-

my klientów, żeby przyspieszyć realiza-

cję projektów przewidzianych na ostatni 

kwartał tego roku i realizować je w lip-

cu i sierpniu, gdyż istnieją uzasadnione 

obawy, że zabraknie komponentów. Swo-

ją drogą, to nie jest wyłącznie problem 

branży IT, ale również innych gałęzi go-

spodarki, w tym na przykład przemysłu  

motoryzacyjnego. 

 Mariusz Ziółkowski 
Nasza firma działa w stosunkowo nie-

wielkim, lokalnym środowisku. Wpraw-

dzie pandemia do nas dotarła, ale nie 

daliśmy się zwariować. Po prostu stara-

liśmy się robić swoje. Choć zaistniała sy-

tuacja utrudniała nam realizację pewnych 

zadań, chociażby ze względu na utrud-

niony dostęp do niektórych lokalizacji, 

gdzie miały być zrealizowane wdroże-

nia. Tak było na przykład w pewnym mo-

mencie z Urzędem Miejskim w Biskupcu. 

Dystrybutorzy na ogół nie wykonywali 

żadnego ruchu, który by nas w jakiś spo-

sób wspierał. Handlowcy pracowali zdal-

nie i często byli odrywani od służbowych 

obowiązków na rzecz domowych zajęć. 

Niestety, to wydłużało załatwianie róż-

nego rodzaju spraw. Natomiast nie było 

kłopotów z dostępnością towaru, a zamó-

wione produkty przychodziły zawsze na 

czas i w tej kwestii nie mamy żadnych 

zastrzeżeń do dostawców. Natomiast 

byliśmy zawiedzeni dostawą niektórych 

producentów – głównie HP i Della. Oprócz 

tego, że nie mogliśmy liczyć na jakiekol-

wiek wsparcie, to pojawiły się dodatko-

we utrudnienia. W pewnym momencie 

handlowcy przestali nawet odpowiadać 

na nasze e-maile. Jeśli chodzi o wspar-

cie merytoryczne, to wszyscy bazowali 

na webinarach. Przed pandemią ta for-

ma kontaktu nam odpowiadała, ale była 

przeplatana tradycyjnymi konferencja-

mi i spotkaniami osobistymi. Kiedy jed-

nak webinary zaczęły stanowić 100 proc. 

wszelkich kontaktów, stały się uciążliwe 

i nie zdały egzaminu. Teoretycznie wirtu-

alne konferencje pozwalają zaoszczędzić 

czas, ale trudno się na nich skupić, kiedy 

w tym samym czasie dzwonią lub przy-

chodzą do nas klienci. 

  Czy w czasie pandemii dystrybutorzy oraz 
producenci wykazali się kreatywnością, wychodząc 
z ciekawymi pomysłami, które ułatwiły prowadzenie 
biznesu? A jeśli zdarzały im się błędy, jakie wnioski  
powinni wyciągnąć z nich na przyszłość? 
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Mój stosunek do postawy 
dystrybutorów oraz 
producentów w czasie pandemii 
jest dość ambiwalentny

– Jacek Marynowski
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 Mariusz Ziółkowski 
Jak wspomniałem wcześniej, zawiedli-

śmy się na niektórych producentach. Ale 

mamy też dobre doświadczenia. Może 

trudno mówić o jakichś kreatywnych po-

mysłach, choć czasami wystarczy solid-

ność i zaangażowanie ze strony vendora. 

Szczególnie wysoko oceniamy współpra-

cę z Axis Communications i Fortinetem. 

Obie firmy nie mają w Polsce zbyt wie-

lu pracowników, a pomimo tego potrafi-

ły sprawnie działać w trudnym okresie 

pandemii. Dzięki temu jeszcze bardziej 

zacieśniliśmy z nimi współpracę. 

 Piotr Wypijewski 
Dla mnie firmą, która staje na wysoko-

ści zadania w czasie pandemii jest Dell. 

Współpracujemy z tym producentem już 

od 15 lat, a od pięciu mamy status platy-

nowego partnera. W pierwszym kwartale 

zrealizowaliśmy już dwie trzecie zapla-

nowanego obrotu rocznego. Na szcze-

gólną uwagę zasługuje program Social 

Selling Experts adresowany dla partne-

rów oraz dystrybutorów Della. Miał on 

zachęcić do zainicjowania lub intensy-

fikacji działań biznesowych na portalu 

społecznościowym LinkedIn. Przyznam, 

że wcześniej dość ostrożnie podchodzi-

łem do tego medium, postrzegając je je-

dynie jako narzędzie dla specjalistów 

HR. Jednak wraz z przejęciem serwisu 

przez Microsoft został on przekształco-

ny w platformę wymiany doświadczeń 

ekspertów reprezentujących różne bran-

że. W obecnych czasach takie narzędzia 

nabierają dodatkowego znaczenia. Tym 

bardziej, że jak wynika z badań 65 proc. 

potencjalnych nabywców szuka informa-

cji o produktach na własną rękę. Rola han-

dlowca nieco się więc obniżyła, bowiem 

ludzie boją się presji i ciągłych telefonów 

zachęcających do skorzystania z różne-

go rodzaju ofert. Choć z drugiej strony 

aż 82 proc. klientów chce kontaktu z eks-

pertami. Dlatego też na LinkedInie zało-

żyliśmy konto firmowe wraz z danymi 

kontaktowymi pracowników, aby ułatwić 

do nich dostęp osobom zainteresowa-

nym. To podejście przynosi już pierwsze 

efekty i jesteśmy z niego zadowoleni. 

 Adam Kotecki 
Strategia przyjęta przez nas w Cloudica 

już kilka lat temu zaprocentowała w no-

wej rzeczywistości. W związku z  tym 

nie musieliśmy zmieniać nawet naszego 

trybu pracy, a także współpracy z pro-

ducentami i dystrybutorami, ponieważ 

tak zwany pandemiczny sposób dzia-

łania prowadzimy od dawna. Z naszego 

punktu widzenia dystrybucja działa tak, 

jak przed pandemią. Natomiast zmniej-

szyła się liczba spotkań z dystrybutora-

mi i klientami, co w jakiś sposób utrudniło 

prowadzenie negocjacji. Jednakże pomi-

mo tych przeszkód zrealizowaliśmy ce-

le sprzedażowe. Generalnie, tak jak tutaj 

siedzimy, możemy wszyscy powiedzieć, 

że jedynie dostaliśmy odłamkami pande-

mii. Największy cios przyjęli nasi klienci 

– to oni dostali najbardziej po głowie. Dla-

tego jesteśmy ostat-

nimi, którzy powinni 

narzekać na epidemię. 

Można powiedzieć, że 

patrzymy na świat 

i dziwimy się – dlacze-

go jest tak źle, skoro 

u nas jest tak dobrze. 

Wracając do dystry-

butorów, to oni mieli 

ten atut, że mogli ob-

serwować rozwój wy-

padków jakby ze wzgórza, a tym samym 

dostrzegać pewne zjawiska wcześniej niż 

partnerzy. Dziś dość łatwo rzucać kamy-

kiem w dystrybucję i wytykać błędy. 

Działaliśmy w końcu wszyscy w nieja-

snym otoczeniu i trzeba było podejmo-

wać działania na bieżąco. Tak naprawdę 

nie było dobrego momentu na podjęcie 

jakiejś dobrze przemyślanej, długofalo-

wej akcji łagodzącej skutki kryzysu. Na 

początku pandemii było na to za wcze-

śnie, a potem już za późno – bowiem 

wszyscy odliczali dni do jej zakończenia. 

 Dariusz Kuleszko 
Myślę, że zadziałał w nas duch przedsię-

biorczości i zdolność do szybkiej zmiany 

procedur, sposobu pracy naszych zespo-

łów, współpracy z partnerami handlo-

wymi. To było bardzo ważne w tamtym 

okresie. Dane z innych segmentów ryn-

ku nie są tak optymistyczne, jak w naszej 

branży, co pokazuje, że nasza zdolność 

adaptacji do trudnych i niecodziennych 

warunków jest wysoka. Ale patrząc na-

wet na segment nowych technologii, 

muszę przyznać, że wzrosty były bar-

dzo zróżnicowane zależnie od katego-

rii produktowych – obok wzrostów na 

poziomie 50 proc. były też jednocyfro-

we. Nie wszyscy jednakowo wykorzy-

stali boom na rozwiązania IT, zapewne 

są dostawcy, na przykład usług chmu-

rowych, u których biznes działał po-

dobnie, jak przed pandemią, ale retail, 

dystrybutorzy i producenci sprzętu elek-

tronicznego musieli dokonać szybkich 

zmian w swoim mo-

delu biznesowym. 

W  czasie pandemii 

nastąpiły znaczne 

zmiany behawioral-

ne, konsumenci ina-

czej spędzali czas, 

inaczej też dokony-

wali zakupów, a na-

sza branża musiała 

błyskawicznie na to 

zareagować nie tyl-

ko od strony oferty, ale i działań marke-

tingowo-reklamowych.

 Jacek Marynowski 
Najlepiej zdały egzamin małe firmy spoza 

naszej branży i zwykli ludzie, którzy mu-

sieli się z dnia na dzień przeistoczyć w de-

monów informatyki i opanować obsługę 

takich platform jak Microsoft Teams czy 

Zoom. Dla firm IT przejście do pracy zdal-

nej wiązało się z przeklikaniem kilku opcji 

w naszych systemach bezpieczeństwa 

i wysłanie pracowników z laptopami do 

domu. Czy producenci i dystrybutorzy 

Dystrybutorzy byli dość dobrze 
przygotowani do zaistniałej 
sytuacji. W zdecydowanie 
trudniejszym położeniu 
znaleźli się ich partnerzy

– Adam Kotecki
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mogli zrobić coś więcej? Pewnie tak, 

tym bardziej, że istnieją takie możli-

wości w postaci zwiększenia kredytów 

i terminów płatności, o czym wcześniej 

wspominałem. Dystrybutorzy w czasie 

pandemii wypraco-

wali niemałe zyski, 

może zatem powinni 

część z nich przezna-

czyć na zwiększenie 

zapasów magazyno-

wych? To pozwoli-

łoby nam spokojniej 

pracować w  ostat-

nich miesiącach ro-

ku. Trudno bowiem 

oczekiwać, że firmy 

czy budżetówka rzucą się na zakupy 

w lipcu i sierpniu, a nie – tak jak zwy-

kle bywa – w czwartym kwartale. Nie 

do końca zgadzam się z opinią Adama 

Koteckiego. O ile dystrybutorzy mogli 

być zaskoczeni pierwszą falą pandemii, 

o  tyle podczas drugiej już wiedzieli, 

z czym mają do czynienia i mogli pod-

jąć bardziej zdecydowane, przemy- 

ślane działania. 

  Z naszej rozmowy wynika, że dużą, być może 
nawet największą odpornością na pandemię wykazali 
się dostawcy usług chmurowych. COViD-19 przyspieszył 
migrację wielu przedsiębiorstw do chmury publicznej. 
Czy można powiedzieć, że niechęć rodzimego biznesu 
do tego typu usług została pokonana i możemy liczyć na 
upowszechnienie się subskrypcji? Czy jesteście Państwo 
przygotowani do tego, aby oferować w tym modelu nie 
tylko usługi, ale również sprzęt? 
 Adam Kotecki 
Model subskrypcyjny został przez rynek 

oceniony pozytywnie i trudno go w ja-

kikolwiek sposób kwestionować. To nie 

jest idealne, uniwersalne rozwiązanie 

dla wszystkich, dużo tutaj zależy od ska-

li i specyfiki klienta. W ten sposób moż-

na sprzedawać całą masę produktów. 

Trzeba mieć na uwadze, że istnieją cho-

ciażby ograniczenia regulacyjne, które 

sprawiają, że trudno jest realizować  

sprzedaż w  tym modelu niektórym 

branżom. Choć widać pozytywne zmia-

ny, do których można zaliczyć większą 

otwartość banków w zakresie wdraża-

nia usług chmurowych. Nie uciekniemy 

od tego i będziemy 

kupować sprzęt oraz 

usługi w modelu sub-

skrypcyjnym. Zresz-

tą ten trend widać 

też na rynku pra-

cy. Model subskryp- 

cyjny jest testowa-

ny w wielu scenariu-

szach i w większości 

doskonale się spraw-

dza. Jeśli występują 

ograniczenia czy wątpliwości, to nie 

wynikają one z wad tego modelu, ale 

percepcji uwarunkowań zewnętrznych, 

regulacji itp. Ludzie chcą korzystać z ta-

kiego modelu, czego najbardziej obrazo-

wym przykładem są hulajnogi na ulicach 

naszych miast. Sama pandemia sprawi-

ła, że firmy bądź konsumenci, którzy 

wcześniej chłodnym okiem patrzyli na 

tę formę transakcji, mogli przynajmniej 

sprawdzić jak działa subskrypcja.

 Jacek Marynowski 
Polski rynek nie jest jeszcze w pełni go-

towy do modelu subskrypcyjnego. Trud-

no byłoby w ten sposób sprzedawać na 

przykład macierze dyskowe, choć opro-

gramowanie do backupu jest już dostęp-

ne w modelu subskrypcyjnym. Jednak 

około 90 proc. klientów płaci za licen-

cje wieczyste. Nie ukrywam, że jest to 

dla mnie pewnego rodzaju zaskocze-

nie. Oczywiście jako klienci korzysta-

my z Google Drive czy usług Microsoftu 

i uczymy się tego. Chcemy oferować 

sprzedaż w modelu subskrypcyjnymi 

i należycie się do tego przygotować. 

Według naszych przewidywań na upo-

wszechnienie tej formy sprzedaży trze-

ba jeszcze trochę poczekać. Biorąc pod 

uwagę nasze rozwiązania jest to kwestia 

raczej pięciu lat niż dwóch. 

 Dariusz Kuleszko 
W ostatnich latach niektórzy dostaw-

cy usług zdążyli nas przyzwyczaić do 

modelu subskrypcyjnego. Owszem, to 

się sprawdza w niektórych obszarach, 

szczególnie przy sprzedaży oprogra-

mowania lub rozwiązań gamingowych, 

poza tym całkiem nieźle przyjęła się ta 

forma w branży motoryzacyjnej. Jed-

nakże na rynku retailowym nie do-

strzegamy tego trendu. Klienci kupują 

produkt, który chcą mieć na własność. 

Inna kwestia z tym związana to brak 

odpowiedniego systemu obrotu towa-

rowego. Subskrypcja sprawia, że na 

rynku pojawia się bardzo dużo sprzę-

tu używanego. Ten towar trzeba gdzieś 

odsprzedawać. Jak na razie rynek kon-

sumencki nie jest przygotowany do te-

go modelu. Potrzebujemy konkretnych 

rozwiązań, aby to należycie zadziałało. 

Choć zupełnie inaczej może to wyglądać 

w segmencie B2B, gdzie sprzęt kupuje 

się pod konkretną inwestycję i przedsię-

wzięcie biznesowe. 

 Piotr Wypijewski 
Model subskrypcyjny rzeczywiście 

sprawdza się przy sprzedaży opro-

gramowania, ale jeśli chodzi o sprzęt, 

wszystko zależy od producentów. To oni 

bowiem wprowadzają określony sposób 

finansowania. Bardzo istotna jest też 

kwestia, o której wspominał mój przed-

mówca, czyli dalszy obrót urządzeń, 

które były oferowane w subskrypcji. 

W tej chwili, oferując sprzęt poza sprze-

dażą transakcyjną, można w zasadzie 

zaproponować klientom jedynie leasing. 

 Mariusz Ziółkowski 
Kilka lat temu ABC  Data posiadała 

w swojej ofercie urządzenia drukujące 

w modelu subskrypcyjnym. Postanowi-

liśmy skorzystać z okazji i zaoferować 

ten sprzęt firmom, szkołom oraz insty-

tucjom. Wtedy klienci podeszli do naszej 

oferty bardzo nieufnie, ale w ostatnim 

czasie ich postawa zmieniła się diame-

tralnie. Większość działających w naszej 

Większość producentów zdała 
egzamin, choć nie da się ukryć, 
że sytuacja była odmienna od 
standardowej

– Dariusz Kuleszko
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społeczności firm oraz instytucji ko-

rzysta z urządzeń drukujących i ska-

nujących w modelu subskrypcyjnym, 

płacąc za liczbę wydrukowanych stron. 

Co ciekawe, jeden z lokalnych reselle-

rów mocno zaangażował się w tę for-

mę sprzedaży i jest to dla niego główne 

źródło dochodów. Nie przeszkodzi-

ła mu nawet pandemia, bowiem lo-

kalne firmy były zamykane na krótkie 

okresy i wszystko szybko wróciło do 

normy. Z kolei urzędy wprawdzie by-

ły zamknięte dla petentów, ale jednak 

pracowały i cały czas korzystały z urzą-

dzeń drukujących. 

 Satya Nadella, dyrektor generalny Microsoftu, 
powiedział, że dwa lata transformacji dokonało się 
w ciągu dwóch miesięcy. Jednym ze skutków ubocz-
nych takiego tempa cyfryzacji jest prawdziwa plaga 
cyberataków, za które firmy płacą wysoką cenę. Czy 
transformacja nie jest przeprowadzana w zbyt dużym 
pośpiechu? 
 Adam Kotecki 
Pandemia oczywiście przyspieszyła 

procesy związane z cyfryzacją pracy. 

Nie uważam jednak, że dzieje się to zbyt 

szybko. Gdybyśmy robili to wolniej, być 

może upadłoby 

jeszcze więcej firm, 

a  spadek wzrostu 

PKB byłby jeszcze 

większy. W  rezul-

tacie dużo trudniej 

byłoby wyjść z kry-

zysu. Oczywiście 

narzucone tem-

po sprawia pewne 

problemy, ale ciężko ocenić ich wagę. 

Można sobie zadać pytanie: czy lepiej 

biec z wiadrem i wylewać krople wo-

dy czy przejść spokojnie tę samą trasę 

i dotrzeć do mety później, ale z pełnym  

wiadrem. Warto też podkreślić, że żaden 

z producentów czy dostawców usług nie 

jest w stanie regulować tempa tego pro-

cesu, bowiem na transformację cyfrową 

składa się zbyt wiele elementów. 

 Dariusz Kuleszko 
Całkowicie zgadzam 

się z  moim przed-

mówcą. My odpowia-

damy na potrzeby 

rynku. Niezgoda na 

rzeczywistość jest 

bardzo dobra, ponie-

waż skłania nas do 

działania i transfor-

mowania jej. W  ten 

sposób wnosimy 

nasz wkład do tej rzeczywistości i pró-

bujemy ją korygować. Nie uważam, 

że dzieje się to zbyt szybko lub idzie 

w niewłaściwym kierunku. Znaleźliśmy 

się w takich okolicznościach i w takim 

momencie rozwoju w ubiegłym roku, że 

trzeba było gwałtownie zwiększyć tem-

po i my to zrobiliśmy. Przyspieszaliśmy 

wiele procesów, w tym między innymi 

zmienialiśmy zasady pracy i kontaktów. 

Zawsze mogą wystąpić jakieś negatyw-

ne efekty przyspieszenia, ale to nie 

znaczy, że krok w kierunku digitaliza-

cji i większego wykorzystania narzędzi 

cyfrowych powinien zostać zatrzyma-

ny. Powinniśmy bardziej skupiać się 

na korzyściach i  be-

nefitach tych zmian. 

Jestem osobą, która 

bardziej koncentruje 

się na perspektywach 

i możliwościach, ani-

żeli ograniczeniach. 

 Piotr Wypijewski 
Transformacja cyfro-

wa stała się faktem, 

ale rzeczywiście należy podkreślać, że 

jednym z jej kluczowych elementów jest 

bezpieczeństwo. Zresztą firmy zaczyna-

ją to rozumieć i lokują coraz więcej środ-

ków w systemy bezpieczeństwa IT. Tym 

samym otwiera się nowa przestrzeń do 

działania dla resellerów. 

 Adam Kotecki 
To prawda, że firmy inwestują w bezpie-

czeństwo, ale robią to dość chaotycznie. 

Ich działania polegają na tym, że po 

prostu próbują za-

tykać pojawiające 

się dziury. Klien-

ci słyszą, że muszą 

stawiać na ochronę 

IT, ale nie do końca 

wiedzą, co za tym 

idzie, w jaki sposób 

to zmieni ich pracę, 

co tak naprawdę za-

bezpieczają, które 

elementy nadal będą zagrożone... Dużą 

rolę do odegrania mają w tym zakresie 

integratorzy, którzy powinni edukować 

klientów. Chodzi o to, aby pieniądze by-

ły dobrze wydawane, a działania podej-

mowane ad hoc zastąpiła przemyślana 

strategia. 

 Jacek Marynowski 
Nie potrafię tego ocenić, szczególnie, 

że nie było specjalnie możliwości wy-

boru szybkości wprowadzania zmian. 

Stało się, co się stało i należało szyb-

ko uczyć się życia w nowych warun-

kach. Plaga cyberataków pokazuje, że 

jako społeczeństwo nie jesteśmy odpo-

wiednio przygotowani do zachowania 

ostrożności w cyfrowej rzeczywistości. 

Dobrze, że mamy kampanie społeczne, 

takie jak „Seniorze! Nie daj się oszukać” 

czy „Zostań w domu”, ale zupełnie brak 

kampanii z cyklu „Kliknij odpowiedzial-

nie”. Skala oszustw i wyłudzeń wyni-

kających z cyberataków jest znacząco 

wyższa niż skala oszukanych seniorów 

w akcji „na wnuczka”. To zadanie dla rzą-

dzących, ale też i dla nas, specjalistów IT. 

Staramy się robić webinary o sposobach 

zabezpieczania danych, ale nasz zasięg 

z oczywistych względów jest mocno 

ograniczony.

Dystrybutorzy mają do 
wykonania o wiele więcej zadań 
niż przed epidemią

– Piotr Wypijewski

Kiedy webinary zaczęły 
stanowić 100 proc. wszelkich 
kontaktów, stały się uciążliwe 
i nie zdały egzaminu

– Mariusz Ziółkowski
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niż retailowy. Ta część rynku znacznie szyb-
ciej wstaje z kolan – podkreśla Bartłomiej 
Płuciennik. 

Jego zdaniem segment korporacyjny 
wyraźnie budzi się do życia, ponieważ do-
minuje praca hybrydowa, a sprawna komu-
nikacja w fi rmie staje się ważna jak nigdy 
wcześniej. Nie jest natomiast wykluczone, 
w że w związku rozwojem e-handlu, ale 
także e-zamówień w gastronomii spadek 
zainteresowania DS w tych sektorach mo-
że okazać się trwały. 

– W zamrożonych w czasie pandemii sek-
torach, takich jak handel i gastronomia, część 
aktywności na stałe przeniosła się do sieci, 
stąd moim zdaniem mniejsze zainteresowa-
nie Digital Signage wynika nie tylko z cięcia 

budżetów, ale ogólnie ze spadku 
zapotrzebowania na inwestycje 
w stacjonarne placówki – uwa-
ża Tomasz Beuch, wiceprezes 
Magit.

wzrostu
Są jednak sygnały, które wska-
zują na nadchodzące ożywienie. 
Widać to głównie w segmencie 
samoobsługowych rozwiązań 
i instalacji typu outdoor. 

– Coś się zaczyna dziać. Widać zaintere-
sowanie infokioskami, które pełnią funkcję 
nie tyle reklamową i informacyjną, co samo-
obsługowego terminala, na przykład do zło-
żenia zamówienia w gastronomii czy handlu, 
czy drukowania biletów. Wzrosło zaintere-
sowanie automatami paczkowymi. Moim 
zdaniem ten segment będzie rósł w kolejnych 
latach – mówi Jakub Boni, członek zarządu 
Videofonika. 

Zauważono również inny ciekawy trend. 
W czasie lockdownów zamknięte branże
wychodziły z  instalacjami DS na zew-

Branża Digital Signage wychodzi z lockdownów mocno poobijana, 
ale nie bez szans na mocne odbicie.

Pandemiczne lockdowny zamknęły 
częściowo, a w niektórych przypad-
kach zupełnie branże, które w mi-

nionych latach grały pierwsze skrzypce na 
rynku Digital Signage. Przede wszystkim 
dotyczy to punktów handlu detaliczne-
go, muzeów, gastronomii, hoteli, uczel-
ni, dworców, lotnisk, biur i urzędów. Nic 
dziwnego, że decydenci w każdym z tych 
przypadków wstrzymywali planowane 
wcześniej projekty, a te, które były kon-
tynuowane, wiązały się z niedostateczną 
podażą produktów i  cięciem budżetów. 
W tym roku wciąż nowych projektów jest 
dużo mniej niż przed 2020 r. 

– Na rynku największym problemem jest 
ograniczona liczba projektów oraz minima-
lizowane przez rok stagnacji 
budżety w handlu detalicz-
nym – mówi Bartłomiej Płu-
ciennik, dyrektor handlowy 
w Polsce, Sharp NEC Dis-
play Solutions, zwracając 
przy tym uwagę, że trzeba 
jednak oddzielnie trakto-
wać segment korporacyjny 
i retailowy. 

– Cały rynek DS ucierpiał 
w okresie pandemii, ale sektor 
korporacyjny ucierpiał mniej 

RYNEK

na rynku zaczyna się dziać

Impulsem 
do rozwoju, 
zwłaszcza 
instalacji 
outdoorowych, 
powinien być 
rozwój 5G.

Digital 
Signage: 
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nątrz, stąd segmentu projektów outdooro-
wych aż tak bardzo kryzys nie dotknął.

– Kto mógł, ten zaczął myśleć o outdo-
orze. W przestrzeniach publicznych zaczęły 
pojawiać się zewnętrzne totemy informa-
cyjne czy kioski multimedialne odporne na 
warunki atmosferyczne – mówi Jakub Boni. 

Co ważne, dostawcy systemów DS od-
notowują też oznaki odmrażania projek-
tów w gastronomii. Po tym, jak w ubiegłym 
roku rynek zamarł, po majowym zniesie-
niu blokad znowu pojawiły się pierwsze 
po długiej przerwie zapytania, głównie

o  menu boardy, a  więc wyświetlacze 
z ofertą lokalu. Można się ponadto spo-
dziewać ożywienia w sektorze muzeów, 
ale to nastąpi raczej w drugiej połowie ro-
ku dzięki funduszom publicznym. Wstęp-
ne rozmowy o wdrożeniach zaczynają się 
także z kierownikami domów kultury, któ-
re w tym roku mogą liczyć na dofi nanso-
wanie cyfryzacji. 

Jeśli chodzi o technologie, to na polskim 
rynku DS dominuje 4K, podczas gdy Full 
HD staje się rozdzielczością ustępującą już 
miejsca nowym formatom, choć z kolei na 
rozpowszechnienie 8K trzeba będzie za-
pewne poczekać co najmniej kilka kolej-
nych lat. W każdym razie pozytywnie na 
popyt wpływa rosnąca jakość obrazu, a tak-
że oszczędności energii dzięki LED-om. 

Według MarketsandMarkets najszyb-
ciej w ciągu najbliższych 5 lat będzie rósł 
segment wyświetlaczy z bezpośrednim wi-
dokiem o drobnych pikselach (direct-view 
fi ne-pixel LED). Takie rozwiązania nie ma-
ją panela LCD, cechuje je wysoki kontrast 
i jasność, a także szerokie kąty widzenia 
oraz długa żywotność. Analitycy spodzie-
wają się również szerszego zastosowania 
wstępnie skonfi gurowanych wyświetlaczy 
LED o przekątnej ponad 100 cali i więk-
szej. Inwestować w nie mają takie bran-
że jak: handel detaliczny, edukacja, hotele 
oraz  korporacje. 

W  przypadku zainteresowania kon-
kretnymi produktami, w pierwszej poło-
wie 2021 r. odnotowano ciekawe zjawisko 
– większy popyt na monitory typu Stretch. 
Są to podłużne wyświetlacze, tzw. belko-
we o nietypowych proporcjach, jak 32:9 
czy 16:3. 

– Pasują do reklamy zewnętrznej w gale-
riach bądź ciągach komunikacyjnych, tam 
gdzie jest potrzeba ekspozycji towarów po-
kazywanych na małej przestrzeni, chociaż-
by w handlu, gastronomii i branży modowej 

– komentuje Maciej Dzidzik, Product Ma-
nager w polskim oddziale BenQ.

Warto przy tym zwrócić uwagę na pre-
ferencje klientów zmienione pandemią: 
producenci odnotowują zainteresowanie 
panelami dotykowymi z powłoką antybak-
teryjną, bądź wmontowanym w monitor 
czujnikiem sygnalizującym przekrocze-
nie niebezpiecznego poziomu CO2 w po-
mieszczeniu. Nowością jest zastosowanie 
technologii pojemnościowej w monitorach 
dotykowych. 

– Obecnie priorytetem jest praca 
w chmurze, zdalne zarządzanie, wbudowa-
ny Android w monitorach, a także wierność 
wyświetlanych kolorów i  łatwość dezyn-
fekcji ekranów – dodaje Maciej Dzidzik.

Ożywienie na rynku, tak w końcu oczeki-
wane, mogą jednak hamować rosnące ce-
ny. Jak twierdzą integratorzy, rosną one 
praktycznie z tygodnia na tydzień o kilka 
czy kilkanaście dolarów. Normą stają się ko-
munikaty od producentów i dystrybutorów 
w rodzaju: „jeżeli kupisz w tym tygodniu, 

Zdaniem integratora 
n Tomasz Beuch, wiceprezes, Magit
Aby utrzymać się na rynku w trud-

nych czasach i dobrze prosperować 

w lepszych, integrator powinien mieć 

kompleksową ofertę dla klienta – po-

cząwszy od badania potrzeb klienta, 

poprzez przygotowanie i realizację 

projektów. Należy zapewnić właści-

we przygotowanie całościowego roz-

wiązania, począwszy od tworzenia 

dedykowanych aplikacji, budowę czy 

modernizację sieci i infrastruktury 

pod rozwiązania Digital Signage, inte-

grację, pracę nad kontentem, wdroże-

niem itd. Można powiedzieć, że trzeba 

robić wszystko od początku do końca 

„pod klucz”, a po realizacji zajmować 

się serwisem i wsparciem, świadcząc 

pomoc techniczną, mając zdolność do 

przeprowadzania serwisu u klienta 

i możliwość zarządzania kontentem. 

Wsparcie i serwis to obecnie znaczą-

ce źródło przychodów. Kompetencje 

w tym zakresie są istotne, zwłasz-

cza w takich czasach jak teraz, gdy 

jest mniej szans na rynku związanych 

z nowymi projektami.

RYNEK BĘDZIE RÓSŁ do 2028 r.
Z danych Grand View Research wynika, że globalny rynek systemów DS jest „skazany” 

na długoterminowy wzrost, co najmniej do 2028 r. Przy czym średnia stopa wzrostu nie 

będzie jednak imponująca, sięgając w ujęciu wartościowym 7,5 proc. Analitycy przewidują 

wzrost popytu przede wszystkim w sektorze handlu detalicznego 

i opieki zdrowotnej. 
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cena się nie zmieni, ale w przyszłym nie ma 
już takiej gwarancji”. 

– Ceny monitorów w II kwartale tego 
roku w ciągu dwóch miesięcy poszły w gó-
rę o około 15 proc. – wskazuje Jakub Boni.

Ponadto, ze względu na problemy z kom-
ponentami, wydłuża się czas realizacji 
zamówień. Na niektóre standardowe mo-
nitory do Digital Signage trzeba czekać na-
wet około dwóch miesięcy.

– Z uwagi na wahania cen i braki w do-
stępności komponentów producenci będą 
poszukiwać produktów, które na te czynni-
ki będą najmniej narażone – uważa Robert 
Tomaszewski, Business Development Ma-
nager Professional Displays w polskim od-
dziale iiyama.

Nie można wykluczyć, że wskutek pod-
wyżek cen sprzętu klienci będą zamawiać 
mniej monitorów niż planowali, aby nie 

CRN nr 7/202132

zwiększać budżetu inwesty-
cji. Ponadto niektóre fi rmy mo-
gą nie być gotowe do ponoszenia 
kosztów pełnego wsparcia i zrezy-
gnują z serwisu on-site.

Optymizm mimo 
wszystko
Pomimo rynkowych 
zawirowań i  wciąż 
utrzymującej się nie-
pewności związanej 
z pandemią, zarów-
no producenci, jak 
i  dystrybutorzy oraz 
integratorzy wykazują 
optymizm. W drugiej połowie ro-
ku śmielej mają zacząć inwestować 
odmrożone wcześniej branże, jak 
retail czy gastronomia. A jeżeli zniesie-

nie lockdownów okaże się trwałe, można 
oczekiwać szybkiego wzrostu. Zwłaszcza 
że (na co zwracają uwagę analitycy Grand 
View Research) systemy DS pomagają 
fi rmom obniżyć długoterminowe kosz-
ty operacyjne poprzez zmniejszenie zu-
życia papieru do reklam, zlikwidowanie 
problemu uszkodzeń analogowych nośni-
ków, jak też kosztów związanych z trady-
cyjnymi działaniami marketingowymi. 
Ponadto przewiduje się, że projektom DS 
będzie sprzyjać rozwój Internetu rzeczy 
w połączeniu z coraz powszechniejszym 
wykorzystaniem chmury. Ułatwi to gro-
madzenie i przetwarzanie istotnych dla 
systemów DS treści i danych. 

Impulsem do rozwoju, zwłaszcza insta-
lacji outdoorowych, powinno być ponad-
to 5G. Technologia ta umożliwi instalację 
ekranów czy kiosków w dowolnym miejscu. 

– Nie mam wątpliwości, że rynek będzie 
rósł. Sądzę jednak, że będzie się to odbywa-
ło nierównomiernie, skokowo, zależnie od 
stanu pandemii i rozmrażania gospodarki. 
Digital Signage coraz szerzej wkracza do 
naszego codziennego życia i trend ten się 
utrzyma, a po zakończeniu pandemii la-
winowo wzrośnie – podsumowuje Maciej 
Dzidzik z BenQ. n

RYNEK

Zdaniem specjalisty 
nRobert Tomaszewski, Business Development Manager Professional Displays, 

iiyama
Nadal obserwujemy bardzo duże zainteresowanie produktami na 

rynku Digital Signage. Rok pandemii wstrzymał część projektów, 

inne przesunął w czasie. Większość z nich po okresie uśpienia wraca 

do realizacji. Obecnie najwięcej projektów jest opartych na rozwiąza-

niach samoobsługowych. Do tej pory były one rozdzielne od rozwiązań 

typowych dla Digital Signage. Stały się jednak częścią ekosystemu skle-

pów. Komunikaty, w tym dodatkowe informacje dotyczące produktów, są prze-

kazywane za pomocą ekranów dotykowych, które pozwalają także na zrobienie 

zakupów. A kiedy akurat nikt z nich nie korzysta, wyświetlają reklamy. 

nBartłomiej Płuciennik, dyrektor handlowy w Polsce, Sharp NEC Display Solutions 
O ile korporacyjny rynek wyraźnie odżył, Digital Signage w retailu

to zupełnie inna bajka. Tutaj wyraźnie widać jak mocno zmieniły 

się upodobania klientów, którzy, mimo złagodzenia obostrzeń, nie 

wrócili tłumnie do dużych galerii handlowych. Znacząca część han-

dlu przeniosła się do internetu. Dlatego upłynie jeszcze sporo czasu 

zanim, jeśli w ogóle, rynek retailowy, a co za tym idzie Digital Signage 

w tym sektorze i poziom zapotrzebowania na nośniki reklamowe oparte 

na dużych monitorach LFD i ekranach LED, wróci na tory sprzed pandemii. 

nZbigniew Komorowski, dyrektor zarządzający, Inter Alnet
Jak na razie ten rok jest trudniejszy w sektorze Digital Signage niż 

ubiegły, gdy toczyły się jeszcze projekty rozpoczęte wcześniej. Do-

piero teraz widać konsekwencje lockdownów. Klienci z ociąganiem 

odmrażają inwestycje, tylko sporadycznie otwierają nowe projekty 

i ta sytuacja potrwa zapewne do końca roku. Należy pamiętać, że pro-

ces przygotowania projektów jest rozłożony w czasie, więc nie należy 

spodziewać się, że natychmiast po otwarciu handlu, hoteli czy gastrono-

mii przyjdzie ożywienie w sektorze DS. Skutki odmrożenia kluczowych dla 

DS sektorów będą więc przesunięte w czasie i widoczne w zamówieniach 

i realizacjach przypuszczalnie dopiero za kilka miesięcy.
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Znajdź swój monitor na www.iiyama.com

POWIEDZ CO ZOBACZYŁEŚ NAJPIERW, 
A ODKRYJESZ COŚ NIEZWYKŁEGO

Jeśli Twoją uwagę od razu przykuła kobieta robiąca zakupy lub reklama szamponu, a nie zauważyłeś na

ścianie 43’’ monitora, to wszystko w porządku.

Wielkoformatowe monitory iiyama ProLite z serii 70 zostały wyposażone w najcieńszą na rynku obudowę. W przypadku
monitora 43’’ głębokość ekranu to zaledwie 25mm! Bo to wyświetlana treść, a nie monitor ma przykuwać uwagę odbiorcy. 

ProLite
LH4370UHB-B1

ProLite
LH5570UHB-B1

55’’, VA43’’, VA

25mm 34.5mm

3840 x 2160 @60Hz (8.3 Mpx 4K UHD)

700 cd/m² typowo

Android OS 9.0, iiWare

 24/7

pozioma, pionowa

HDMI x2, RS-232c, RJ45, IR, USB hub x2

Przekątna & panel
Rozdzielczość fizyczna

Jasność
Zintegrowane oprogramowanie

Maksymalny czas pracy bez przerwy
Orientacja

Wejścia & sterowanie
Głębokość ekranu

4K
cd/m2
700VA

matrix
iiWare

24/7
PORTRAIT extra thin
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wysyłające pracowników do pracy zdalnej 
kupowało po tysiąc kamer czy słuchawek. 
Tu rynek oszalał. Ja osobiście wydałem po-
nad 1500  zł na doposażenie „domowe-
go biura”. To były więc prawdziwe żniwa 
dla niektórych sprzedawców. O ile jednak 
komputery sprzedawały się znakomicie, 
o tyle zainteresowanie serwerami czy infra-
strukturą sieciową przeznaczoną do pracy 
w dużych biurach było niewielkie, a rynek 
profesjonalnego AV wręcz zamarł. Toczyły 
się rozpoczęte projekty, ale nowe się już nie 
pojawiały. W pierwszym okresie zamroże-
nia gospodarki wszystko stanęło, pod koniec 
roku działy IT skorzystały z tego, że w biu-
rach jest pusto i dokonały potrzebnych za-
kupów. Kolejnym dobrym przykładem 
przemian jest segment urządzeń drukują-
cych. Tak, jak wspomniałem wcześniej, lu-
dzie kupowali drukarki do 
gospodarstw domowych, 
ale popyt na urządzenia A3 
się załamał.

A jak pan ocenia rozwój 
wydarzeń w  segmencie 
digital signage?
Digital signage jest sys-
temem informacji, które 
przekazywane są zazwy-
czaj w  miejscach, gdzie 
występują duże skupiska ludzkie. Wraz 
z wprowadzeniem obostrzeń nie było dla 
kogo wyświetlać tych informacji, a co za 
tym idzie wycofali się też reklamodawcy. 
Mam kilku znajomych zajmujących się wy-
najmem systemów digital signage, którzy 

CRN Pandemia była dość łaskawa dla sek-
tora IT. Pan jednak postanowił się z nim 
rozstać po ponad dwóch dekadach pracy 
właśnie w tej branży, głównie w sektorze 
audio-video. Czym była podyktowana ta 
decyzja? 
Krzysztof Nikisz Już od młodzieńczych 
lat pasjonowałem się rozwiązaniami au-
dio-wideo. Jako nastolatek, gdy po raz dru-
gi spaliłem swoją wieżę Sharpa, zostałem 
skierowany na „przymusowe” praktyki 
(śmiech). To był koniec lat 90. Potem za-
cząłem pracować w szeroko pojętej branży 
IT/AV i w sumie spędziłem w niej niemal 
ćwierć wieku. Niestety nadszedł czas, że-
by się pożegnać i zająć czymś innym. Od-
nawialne źródła energii to rynek z dużymi 
perspektywami, a przy podobnych nakła-
dach pracy marże są nieporównywalnie 
większe niż w usługach IT.

Większość naszych czytelników wpraw-
dzie narzeka na niskie marże, ale biz-
nes się kręci także w tak zwanej nowej  
rzeczywistości… 
Nie zgodzę się z tym, że COVID-19 łagod-
nie obszedł się z  branżą informatyczną, 
przynajmniej nie w tej części, z którą byłem 
związany. Owszem, wielu producentów 
było beneficjentami pandemii, bo z półek 
znikały komputery, mikrofony, zestawy słu-
chawkowe, świetnie sprzedawały się małe 
drukarki… dziś brakuje tych produktów. 
Niektórzy resellerzy dywersyfikowali ofer-
tę i odpuścili sobie sprzedaż dużych moni-
torów czy całej AV na rzecz profesjonalnych 
mikrofonów czy kamer. Duże koncerny  

obecnie znaleźli się w fatalnej sytuacji fi-
nansowej. Jeden z nich ma podpisaną umo-
wę na obsługę kilku tysięcy wyświetlaczy… 
Inny problem związany jest z monitorami 
zalegającymi w magazynach dystrybuto-
rów, którzy zakontraktowali jeszcze przed 
pandemią  duże partie towarów i teraz nie 
za bardzo wiedzą, jak się ich pozbyć. W re-
zultacie zamrożony pieniądz przynosi stra-
ty. Tracą zarówno firmy wynajmujące, jak i 
te sprzedające sprzęt. 

Kiedy rozmawia się z firmami działają-
cymi w segmencie digital signage, obok 
pesymistów spotyka się też osoby, które 
patrzą w przyszłość z optymizmem. Licz-
ba zachorowań na COVID-19 drastycznie 
spada, gospodarka się otwiera… Poza tym 
w czasie pandemii wykorzystywano sys-
temy digital signage do zliczania licz-
by pacjentów odwiedzających placówki 
handlowe, urzędy czy placówki zdrowia. 
Może pan wyolbrzymia problem?
Niestety, najczęściej mamy do czynienia 
z  optymizmem urzędowym. Menedżer 
pracujący dla dużego producenta monito-

rów nie może powiedzieć, 
że jest źle, bo następne-
go dnia zostanie zwolnio-
ny. Kapitan statku schodzi 
z niego ostatni i nie ma pra-
wa ani przez chwilę zwątpić 
w powodzenie swojej misji. 
Zresztą sam byłem w bardzo 
podobnej sytuacji. Też na 
początku myślałem, że sytu-
acja się unormuje. Niestety, 
nie widać zmian na lepsze. 

Oczywiście niektórzy stawiali punkty do 
pomiaru temperatury czy zliczania klien-
tów. Ale używano do tego celu dwa wy-
świetlacze, najczęściej będące już na stanie. 
Klienci przestali kupować sprzęt, bo go nie 
potrzebowali. Wprawdzie gospodarka się 

„Nie zgodzę się z tym, że COVID-19 łagodnie obszedł się 

z branżą informatyczną, przynajmniej nie w tej części,  

z którą byłem związany” – mówi Krzysztof Nikisz, CSO  

w Venturi Group.

Duże ekrany 
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Menedżer 
pracujący dla 
dużego producenta 
monitorów nie 
może powiedzieć, 
że jest źle.

z powikłaniami po koronawirusie
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przenieśliśmy się z całą pracą do domu i nie 
potrzebujemy dużych sal i projektorów. My-
ślę, że w najbliższych tygodniach będziemy 
chcieli się spotykać twarzą w twarz, podać 
sobie ręce, ale potem to minie i znów będą 
przeważać wirtualne spotkania. Dyrekto-
rzy fi nansowi uważnie przeanalizują kosz-
ty związane z podróżami, tym bardziej, że 
dużo zainwestowali w  infrastrukturę do 
zdalnej komunikacji. Praca hybrydowa na 
zawsze pozostanie z nami. Dostosowaliśmy 
się do tego, wdrożyliśmy i co najważniejsze 
to działa. W związku z tym szefowie zaczną 
naciskać, żeby pracownicy i klienci spoty-
kali się w trybie online. Osobną kwestią po-
zostaje wyposażenie sal konferencyjnych. 
Inwestycja w profesjonalny sprzęt oznacza 
wydatek rzędu nawet miliona złotych. Alter-
natywą jest wynajem, który kosztować może 
10 proc. tej kwoty. W wielu przypadkach ta 
opcja może być bardziej opłacalna, tym bar-
dziej, że pełne obłożenie sali na 500 osób nie 
odbywa się co drugi dzień.

Jak długo potrwa kryzys w segmencie 
rozwiązań audio-wideo?
Branża audio-wideo jeszcze przez 2 – 3 lata 
będzie miała czkawkę. 

Wiele biznesów było zamkniętych. 
W związku tym ich właściciele nie uży-
wali wyświetlaczy, tym samym wy-
dłużając ich żywotność. Na ile może to 
spowolnić proces wymiany sprzętu?
Monitory stosowane w digital signage ce-
chują się wytrzymałością od pięciu do sied-
miu, a nawet więcej lat i mogą pracować 
przez 24 godziny na dobę. Jeśli ekrany nie 
pracowały przez półtora roku to automa-
tycznie ich żywotność się wydłuża. To nie 
jest samochód, który zardzewieje, jeśli się go 
nie używa. Warto też podkreślić, że przed 
pandemią tego typu ekranów sprzedawało 
się bardzo dużo. Dlatego też wielu użytkow-
ników w najbliższych latach nie będzie od-
czuwało potrzeby, aby wymieniać sprawny 
sprzęt na nowy. 

Czy na rynku dużych wyświetlaczy wy-
buchnie wojna cenowa?
Trzeba się liczyć z takim scenariuszem, 
a po rozmowach z kolegami z branży czu-
ję, że wojna już trwa. Prędzej czy później 
zacznie dochodzić do tzw. próby zakupu, 
klienci zaczną sondować ceny. Z kolei in-
tegratorzy są głodni sprzedaży, a ostra ry-
walizacja doprowadzi do wojny cenowej na 
rynku. Marże spadną, na czym zyska klient. 
Przed pandemią koszty dużego monitora 
wraz z jego pełną instalacją wynosiły, po-
wiedzmy około 5 tysięcy złotych, zaś marża 
oscylowała wokoło 15 – 20 procent. Wydaje 
mi się, że wielu integratorów, aby utrzymać 
swój biznes, jest gotowych na obniżenie cen 
i swoich marż, a to doprowadzi do obniże-
nia rentowności.

Najbliższą przyszłość dużych wyświetla-
czy postrzega pan w ciemnych barwach, 
a może ciekawsze perspektywy rysują się 
przed projektorami?
Obym się mylił co do tych ciemnych barw. 
Nigdy nie byłem wielkim zwolennikiem 
projektorów z tego względu, że wyświetla-
cze zapewniają większą stabilność. Oczy-
wiście są przypadki, w których projektor 
się sprawdzi. Projektor stosujemy wszę-
dzie tam, gdzie jest potrzebny bardzo du-
ży obraz wyświetlany dla wielu widzów. 
Wysokiej klasy urządzenia powrócą, bo-
wiem korzystają z nich chociażby galerie 
handlowe, muzea czy sale konferencyjne. 
Na pewno będę jeszcze potrzebne. Proszę 
jednak zauważyć, że w ciągu kilku miesięcy 

otwiera, aczkolwiek trudno liczyć, że re-
staurator czy zarządzający hotelem po tym, 
jak przez rok ponosił straty, nagle zacznie 
inwestować w wyświetlacze.

Jednak analitycy z MarketsandMarkets 
przewidują, że rynek digital signage bę-
dzie w latach 2021–2026 rosnąć w tem-
pie 11 proc. Poza tym handlowcy mogą 
przekonywać klientów, żeby realizowa-
li projekty w najbliższych miesiącach, bo 
pod koniec może zabraknąć wyświetla-
czy w magazynach. Tym argumentem 
posługują się dostawy komputerów. Czy 
nie warto po niego sięgnąć rozmawiając 
o wdrożeniach digital signage?
To prawda, że jest problem z dostępnością 
sprzętu elektronicznego. Niestety restau-
ratorzy, hotelarze czy osoby zajmujące się 
organizacją imprez rozrywkowych dopie-
ro wystartowali. Nie interesuje ich, jaki 
będą mieli wyświetlacz, co będzie pokazy-
wał, i czy w ogóle będzie. Dla nich kluczo-
wą kwestią jest przyciągnięcie klientów po 
to, aby załatać ogromne dziury budżetowe, 
na co potrzebują około roku, a może i wię-
cej. Potem będą myśleli o odpowiednim za-
bezpieczeniu fi nansowym na przyszłość. 
Zakupy nowych wyświetlaczy są gdzieś na 
szarym końcu. Dlatego też argument typu 
„kupujcie teraz, bo za miesiąc czy dwa mo-
że nie być towaru” w przypadku tej grupy 
odbiorców nie zadziała. Oczywiście praw-
dą jest, że z dostępnością elektroniki jest po-
ważny problem. Pamiętajmy, że przez jakiś 
czas ważniejsze będzie odrobienie strat na 
tym, co mamy. Te biznesy wystartowały na 
minusie.

W czasie pandemii polski oddział Ros-
smanna zakupił dwa tysiące wyświe-
tlaczy dla potrzeb digital signage. Czy 
poszukiwanie klientów wśród większych 
fi rm oraz instytucji może być metodą na 
wyjście z kryzysu? 
Owszem, istnieją koncerny, a także duże in-
stytucje, które mają środki na inwestycje. 
Duży gracz bez trudu znajdzie pieniądze 
na wyposażenie swoich salonów sprzedaży 
w rozwiązania digital signage czy sal konfe-
rencyjnych w profesjonalne systemy. Jednak 
problem polega na tym, że tych klientów jest 
stosunkowo niewielu. Wiem to z własnych 
doświadczeń, a także wielu rozmów prze-
prowadzonych z integratorami. 

Rozmawiał 

Wojciech Urbanek 
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KRZYSZTOF NIKISZ 
pełni funkcję CSO w Venturi Group, fi rmie 
zajmującej się odnawialnymi źródłami 
energii. Przedtem przez wiele lat był zwią-
zany z branżą IT – pracował m.in. w Orange 
Polska, Samsung Electronics, Sharp Elec-
tronics oraz Integrated Solutions (grupa 
Orange). 
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Inteligentny dom przestaje być mrzonką. Obok komputerów 
i smartfonów w polskich domach pojawiają smart TV, a także 
inteligentne głośniki i wiele innych rozwiązań z ekosystemu 
Internetu rzeczy.

pod
Inteligencja

Dom od niedawna jest nie tylko miej-
scem wypoczynku, ale również 
biurem i salą lekcyjną. Taki stan 

rzeczy ma swoje dobre i złe strony. Czasem 
nie najlepiej wpływa na relacje rodzinne, 
ale za to przyczynia się do przyspieszo-
nej cyfryzacji czterech kątów. Producenci 
przekonują, że sprzedaż prostych, przy-
stępnych cenowo rozwiązań typu smart 
home wzrosła w okresie pandemii nawet 
o kilkaset procent w porównaniu z 2019 r. 
Konsumenci często poszukują inteligent-
nych urządzeń, których zadaniem ma być 
poprawa bezpieczeństwa bądź wyręczanie 
ich w wykonywaniu pewnych czynności. 
Dobry przykład stanowią chociażby czuj-
niki dymu i ruchu, ale także autonomicz-
ne odkurzacze czy kamery IP. Co przy tym 
znamienne, inteligentny sprzęt wypełnia 
już nie tylko salony, pełniące od pewne-
go czasu rolę centrum domowej rozrywki, 

ale również kuchnie. Coraz częściej słyszy 
się o inteligentnych lodówkach, piekarni-
kach czy Thermomixie, nazywanym żarto-
bliwie „garnkiem z internetem”. 

Według szacunków IDC do 2022 r. liczba 
inteligentnych urządzeń domowych sprze-
dawanych na globalnym rynku przekroczy 
900 mln sztuk. Natomiast Statista donosi, 
że na koniec 2020 r. światowe przycho-
dy ze sprzedaży produktów smart home
wyniosły około 37,3 mld dol. 
Najbardziej atrakcyjnym re-
gionem dla dostawców tej 
grupy urządzeń jest Daleki 
Wschód, gdzie koncentruje 
się około 40 proc. światowej 
sprzedaży. 

Jak na tym tle wypada Pol-
ska? Z raportu Oferteo.pl wy-
nika, że co trzeci nowy dom 
w  Polsce jest inteligentny. 

Natomiast technologie umożliwiające ste-
rowanie urządzeniami za pomocą smart-
fonu i poprzez przeglądarkę internetową 
najczęściej znajdują zastosowanie przy 
obsłudze alarmów (13 proc.), sterowaniu 
ogrzewaniem (11 proc.), w czujnikach CO2, 
dymu, ruchu i innych (10 proc.), systemach 
oświetlenia (10 proc.) czy kamerach mo-
nitoringu (9 proc.). Przy czym zaintere-
sowanie rozwiązaniami typu smart home 

wykazują zarówno konsu-
menci, jak i deweloperzy. 

– Dewoleperzy przy pro-
jektowaniu nowych inwestycji 
zwracają uwagę na jakość ży-
cia przyszłych mieszkańców. 
Nie chodzi już o  standardo-
we instalacje, ale wychodze-
nie naprzeciw oczekiwaniom 
dotyczącym bezpieczeństwa, 
automatyzacji, komfortu. 

strzechą

Inteligentny 
sprzęt
wypełnia nie 
tylko salony, 
ale również 
kuchnie. 
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Popularne stają się innowacje pomagają-
ce utrzymywać odpowiednią temperaturę 
pomieszczenia w zależności od pory dnia, 
a także smartlocki instalowane w drzwiach 
czy inteligentne alarmy – zauważa Paweł 
Bijata, dyrektor ds. marketingu w Gerdzie.

Rynek urządzeń smart home to prawdzi-
wa gratka dla fanów technologicznych 
gadżetów. Producenci co rusz zaskaku-
ją ich nietuzinkowymi pomysłami, wkra-
czając niemal do każdego zakątka domu, 
czego świetnym przykładem jest wymie-
niony wcześniej Thermomix. Najbar-
dziej kreatywnym producentem wydaje 
się być Samsung. Według danych IPlytics 
południowokoreański producent w ubie-
głym roku był właścicielem 4,5 tys. paten-
tów dotyczących produktów smart home. 
Całkiem nieźle radzi sobie w tym zakresie 

Huawei, które z kolei może pochwalić się 
ponad tysiącem patentów. 

Jeśli wierzyć raportom Statista, najpo-
pularniejszym inteligentnym urządze-
niem domowym jest głośnik sterowany 
za pomocą komend głosowych. Na koniec 
2020 r. w mieszkaniach pracowało około 
320 mln takich urządzeń, a do 2024 r. ich 
liczba ma się podwoić. Liderem w segmen-
cie inteligentnych głośników jest Ama-
zon, który w czwartym kwartale 2020 r. 
kontrolował 28  proc. globalnego ryn-
ku, zaś na drugim miejscu uplasował się 
Google z  niemal 23  proc. udziałem. Na 
uwagę zasługuje przy tym wzrost znacze-
nia chińskich producentów. Baidu, Aliba-
ba i Xiaomi w szybkim tempie zwiększają 
przychody ze sprzedaży inteligentnych 
głośników. Dzieje się tak przede wszyst-
kim dzięki rosnącemu popytowi na chiń-
skim rynku. 

SMART HOME
   w liczbach  

domowych urządzeń posiada 
łącze Bluetooth

1,29 mld 

wyniosły w 2020 r. globalne 
przychody ze sprzedaży 
systemów bezpieczeństwa

2,49 mld dol. 

inteligentnych głośników ma 
w 2024 r. działać w domach 
na całym świecie 

640 mln 

ma wynosić średni wskaźnik 
penetracji systemów smart 
home na świecie na koniec 
2021 r.  

12,2 proc. 

Ź
ró

dł
o:

 S
ta

ti
st

a 

Drugą pod względem popularności gru-
pę rozwiązań stanowią systemy do rozryw-
ki wideo, takie jak inteligentne telewizory, 
a także rozwiązania do monitoringu i bez-
pieczeństwa. Na fali wznoszącej znajdują 
się poza tym inteligentne termostaty, czuj-
niki i oświetlenie, które służą do zarządza-
nia energią i maksymalizacji komfortu przy 
obsłudze domowego sprzętu. Ale w kolejce 
czekają już kolejne produkty, które wkrót-
ce mogą trafi ć na szczyty rankingów sprze-
daży. Xiaomi niedawno zapytało klientów 
(za pośrednictwem własnej platformy 
społecznościowej Mi Community), które 
z urządzeń powinny znaleźć się w każdym 
mieszkaniu. Fani chińskiej marki najczę-
ściej wymieniali oczyszczacze powietrza, 
autonomiczne odkurzacze i systemy inte-
ligentnego oświetlenia domu. 

– Sądzimy, że w dobie luzowania restryk-
cji po pandemii wielu nowych nabywców 

36_39_CRN_07_2021 tekst smart home.indd   37 28.06.2021   19:09:15



CRN nr 7/202138

RYNEK

znajdą kamery monitoringu. Dość nieoczy-
wistym produktem, ale również wartym 
uwagi, są wszelkiego rodzaju zautomaty-
zowane podajniki karmy dla zwierzaków 
domowych. To stosunkowo świeża kate-
goria produktów, ale stale zyskująca na 
popularności – mówi Łukasz Bieniek, De-
puty Country Manager w polskim oddziale  
Xiaomi.

Analitycy zwracają też uwagą na inne 
przykłady inteligentnych urządzeń, które 
niebawem mają szansę stać się rynkowymi 
hitami. Na tej liście znajdują się kuchenki 
mikrofalowe, zmywarki, rolety, czajniki, 
tostery i klimatyzatory. Na osobną uwagę 
zasługują klucze z funkcjami cyfrowymi 
lub informacyjnymi, zapewniające funk-
cjonalność wykraczającą poza odbloko-
wanie fizycznego lub cyfrowego systemu 
zamków. Już dziś niektóre rodzaje inteli-
gentnych kluczy są zbieżne z systemami 
płatności zbliżeniowej, co zmienia sposób 
prowadzenia handlu elektronicznego. 

 
Niegdyś mówiło się, że centrum domowej 
rozrywki będzie komputer z  systemem 
Windows Media Center. Jednak Microsoft 
już kilka lat temu pogrzebał to oprogramo-
wanie. Obecnie kilka koncernów, z Ama-

zonem i Google’em na czele, dąży do tego, 
aby podstawowym elementem sterującym 
inteligentnymi urządzeniami był głośnik 
z  asystentem głosowym. Alexa, mająca 
notabene polskie korzenie, od samego po-
czątku była oczkiem w głowie Jeffa Bezosa. 
Gigant z Seattle już w 2013 r. kupił polską 
firmę Ivona Software, a niedługo potem 
przemianował Ivonę na Alexę, przy okazji 
oznajmiając, że już dysponuje ona głosem, 
ale wkrótce potrzebować będzie również 
mózgu. Prace nad rozwojem inteligencji 
asystenta głosowego ruszyły z kopyta i za-
angażowano w nie tysiące testerów, w tym 
również wiele osób spoza Amazona. Naj-
surowszym recenzentem produktu okazał 
się sam Jeff Bezos. Założyciel Amazona te-
stował urządzenie w swoim domu i pew-
nego razu sfrustrowany rozmową z Alexą 
krzyknął, aby palnęła sobie w łeb. Na inży-
nierów odsłuchujących konwersację swo-
jego szefa z urządzeniem testowym padł 
blady strach. Większość myślała, że to ko-
niec projektu, a w najlepszym wypadku kil-
ka osób straci pracę… 

Tak się nie stało i na przestrzeni kilku 
ostatnich lat Alexa, ale także Siri czy Asy-
stent Google, coraz lepiej radzą sobie nie 
tylko podczas pogaduszek z użytkownika-
mi, ale również dość sprawnie obsługują 

wydawane przez nich komendy dotyczą-
ce uruchomiania bądź wyłączania domo-
wych urządzeń. 

– Sterowanie głosem zdecydowanie 
zwiększa funkcjonalność wszystkich urzą-
dzeń smart i  powinno się przyczynić do 
znaczącej popularyzacji całej kategorii pro-
duktów. Warunkiem koniecznym populary-
zacji tych rozwiązań na naszym rynku jest 
wprowadzenie obsługi języka polskiego do 
asystentów głosowych – uważa Maciej Tur-
ski, Marketing Manager w TP-Linku. 

 
Asystenci głosowi to zaledwie jeden ze 
sposobów na to, aby duzi producenci na 
dobre zadomowili się w  naszych czte-
rech kątach. Apple i Amazon idą krok da-
lej i próbują przejąć kontrolę nad domową 
komunikacją. Druga z wymienionych firm 
w czerwcu br. wprowadziła standard Side-
wall, który pozwala na przesyłanie infor-
macji pomiędzy urządzeniami Amazona 
na 800 metrów przy maksymalnej prze-
pustowości 80 kb/s. Rozwiązanie ma po-
móc inteligentnym gadżetom pozostawać 
ze sobą w kontakcie nawet, kiedy znajdu-
ją się poza zasięgiem Wi-Fi. Nie jest to za-
tem alternatywa dla domowego WLAN, 
lecz pewnego rodzaju uzupełnienie. 

Warto przypomnieć, że już od niemal 
dwóch dekad jest rozwijany protokół Zig-
Bee, który również służy do komunika-
cji pomiędzy domowymi urządzeniami. 
W tym przypadku maksymalna przepusto-
wość wynosi 250 kb/s przy 100-metrowym 
zasięgu. W domowych sieciach znajduje 
też zastosowanie Z-Wave – radiowy pro-
tokół łączący oświetlenie, a także różne 
czujniki (temperatury, zalania, ruchu, ro-
let i inne). 

Na nieco innej zasadzie, aniżeli wymie-
nione protokoły, działa Find My Apple. 
O ile Sidewalk czy ZigBee wykorzystuje 
się do komunikacji dwukierunkowej, o tyle 
technologia opracowana przez producen-
ta z Cupertino pozwala przede wszyst-
kim śledzić lokalizację przedmiotów. 
Warto podkreślić, że w kwietniu Apple 
ogłosiło otwarcie Find My na współpra-
cę z urządzeniami i akcesoriami innych 
producentów. W tym samym czasie firma 
zapowiedziała wprowadzenie na rynek 
gadżetu o nazwie AirTag, który emituje  

Kluczem do sukcesu 
będzie perspektywa 
integracji wielu 
platform i rozwiązań. 
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zabezpieczony sygnał Bluetooth i wykry-
wa pobliskie urządzenia znajdujące się 
pod kontrolą My Find. Choć jest to zupeł-
nie nowa kategoria produktów w portfo-
lio Apple’a, nie jest to zupełnie nowy 
pomysł. Podobne urządzenia oferują 
Tile i Chipolo. 

Oczywiście domownicy nie są ska-
zani na sieć Apple’a bądź Amazona, bo-
wiem istnieją alternatywne rozwiązania. 
Jednak część osób prawdopodobnie wy-
bierze jedno z wymienionych rozwiązań 
ze względu na szereg korzyści, począw-
szy od znajdowania zagubionych rze-
czy, zwierząt domowych, po zdalne 
sterowanie inteligentnymi zamkami, 
systemami bezpieczeństwa i światłem.

Fragmentacja rynku 
hamulcowym rozwoju 
Popularyzacja rozwiązań z grupy smart 
home wydaje się być kwestią czasu. Jed-
nak, aby ten proces nabrał tempa, trzeba 
pokonać kilka przeszkód. Po pierwsze, 
należy maksymalnie uprościć działa-
nie systemów smart home, tak aby ich 
uruchamianie, podłączanie, a  także 
zarządzanie nie sprawiało trudności 
przeciętnemu użytkownikowi. Dostaw-
cy doskonale zdają sobie z tego sprawę i sta-
rają się maksymalnie uprościć wymienione 
procesy, a także zapewnić kompatybilność 
produktów różnych marek. 

– Kluczem do sukcesu  będzie perspek-
tywa integracji wielu platform i rozwią-
zań, dzięki czemu konsument otrzyma 
możliwość wykorzystania w swoim inte-
ligentnym domu różnych ekosystemów. 
Funkcja łączenia urządzeń różnych pro-
ducentów zrewolucjonizuje rynek – twierdzi 
Łukasz Bieniek.

Fragmentacja rynku sprawia, że użyt-
kownicy domowi obawiają się, że instalacja 
kolejnych inteligentnych urządzeń otwo-
rzy puszkę Pandory. Według danych tele-
metrycznych Bitdefendera, urządzenia 
z autorskimi, zamkniętymi systemami 
operacyjnymi, które obsługują 34 proc. 
inteligentnych urządzeń pracujących 
w domach, odpowiadają aż za 96 proc. 
wszystkich wykrytych luk w zabezpie-
czeniach. Nieporównywalnie lepiej wy-
padają w tym zestawieniu tak popularne 
systemy, jak: Windows (0,5 proc.), Android 
(0,6 proc.) oraz iOS (0,7 proc.).   n

Zdaniem specjalisty 
nŁukasz Bieniek, Deputy Country Manager, Xiaomi 

Łączenie codziennych obowiązków zawodowych, którym poświęca-

my w końcu nawet osiem godzin dziennie, z zajęciami domowymi czy 

opieką nad dziećmi, miało wyraźny wpływ na tryb życia większo-

ści z nas i widać to w wynikach sprzedaży. Odnotowaliśmy wzrosty 

w przypadku urządzeń poprawiających nasz komfort życia czy wręcz 

wyręczających nas w wykonywaniu pewnych czynności, takich jak auto-

nomiczne odkurzacze czy oczyszczacze powietrza.

nTomasz Bołoziuk, Category Manager Smart Home CCTV, AB
Smart home to dumna nazwa, jednak obecne zainteresowanie konsu-

mentów i kierunki rozwoju tego segmentu rynku pokazują, że ważne 

jest proste i działające rozwiązanie. Systemy kablowe często odsta-

wiane są na drugi tor ze względu na komplikacje w montażu i koszty, 

a wybór pada na rozwiązania bezprzewodowe. Można je podzielić na 

konsumencie kamery i systemy alarmowe, które dają możliwość póź-

niejszego rozszerzenia systemu o nowe elementy, montaż i implementację 

we własnym zakresie, bez kosztów instalatorskich. Co jak co, ale Polaka przekona 

przystępna cena i prostota montażu – kiedy te dwa warunki będą spełnione, decyzja 

o zakupie będzie podjęta szybko.

nPaweł Bijata, dyrektor ds. marketingu, Gerda
Podczas pandemii COVID-19 pojawiły się nowe wyzwania, takie jak 

konieczność utrzymywania dystansu społecznego czy zwiększony 

poziom sterylności. Idealnie w takich okolicznościach sprawdzają się 

proste, ale niezawodne rozwiązania, które nie ingerują zanadto w na-

sze codzienne funkcjonowanie. Kluczem jest wygoda obsługi i użyt-

kowania – w razie potrzeby wystarczy kilka kliknięć w aplikacji, aby 

zmienić ustawienia. Takim przykładem są inteligentne zamki. Dzięki nim 

użytkownik może wchodzić i wychodzić z mieszkania lub biura, nie dotykając klam-

ki, ograniczając tym samym kontakt z wszelkimi bakteriami i zarazkami. 

nKrystian Bergmann, Growth Director, Fibaro 
Na rynku systemów smart home obserwujemy wzrost zainteresowa-

nia produktami z kategorii szeroko pojętego bezpieczeństwa, a więc 

kamerami, czujnikami ruchu i otwarcia drzwi lub okien, jak też czuj-

nikami zalania, dymu czy czadu. To pokazuje jak duże znaczenie ma 

dla nas poczucie kontroli i odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeń-

stwo. Jednak wciąż istnieje wiele osób, których świadomość na temat 

tej grupy rozwiązań jest niska. Ich zdaniem produkty z kategorii smart ho-

me niewiele wnoszą do naszego życia i są przez nich traktowane jako gadżety bez 

wartości dodanej. Tymczasem naprawdę pomagają w codziennym życiu, zdejmując 

z nas część obowiązków. 

nMaciej Turski, Marketing Manager, TP-Link
Polacy są chętni do inwestycji w rozwiązania smart home, chociaż na-

dal niezbyt dużym popytem cieszą się urządzenia i infrastruktura do 

budowy systemów automatyki domowej. Takie rozwiązania wdraża 

się na etapie budowy i wykańczania domu, co mocno ogranicza liczbę 

potencjalnych klientów. Natomiast szybko rośnie popyt na urządzenia 

smart niewymagające skomplikowanej instalacji, takie jak wspomnia-

ne przeze mnie inteligentne gniazdka, kamery Wi-Fi, telewizory Smart, 

oczyszczacze powietrza czy też odkurzacze autonomiczne. To urządzenia relatyw-

nie tanie, gotowe do działania niemal od razu po wyjęciu z pudełka i zdecydowanie 

ułatwiające codzienne obowiązki domowe czy rozrywkę.
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Analitycy nie mają wątpliwości, że 
zapotrzebowanie na rozwiązania 
do smart home będzie się zwięk-

szać w najbliższych latach. Konsumenci 
mają interesować się sprzętem, który po-
prawia komfort życia i bezpieczeństwo do-
mu i mieszkańców. W trend poszukiwania 
wygody i funkcjonalności doskonale wpi-
sują się urządzenia TP-Link, które bez pro-
blemu zainstaluje i obsłuży „przeciętny” 
domownik tuż po wyjęciu z pudełka. 

TP-Link posiada zestaw smart home
składający się z  kamer, żarówek typu 
smart oraz tzw. inteligentnych gniazdek 
typu plug and play, które do działania nie 
wymagają dodatkowych mostków. Dzię-
ki temu urządzenia mają przystępne ce-
ny i są proste w obsłudze. Do zarządzania 
nimi wystarczy aplikacja TP-Link Tapo na 
smartfon z systemem iOS lub Androidem. 

Dzięki temu konfi guracja systemu zaj-
muje kilka minut, a obsługa sprzętu jest 
bardzo prosta. Do działania kamer nie po-
trzeba specjalnej instalacji – komunikują 
się w domowej sieci Wi-Fi. Dzięki temu, 
aby uruchomić urządzenie, wystarczy je 
wpiąć do gniazdka elektrycznego. Kame-
ry są kompatybilne z asystentami głoso-
wymi Google’a i Amazona. 

W ofercie TP-Link znajdują się obec-
nie dwie kamery wewnętrzne i jedna ze-
wnętrzna. Modele (w sumie 5) mają ten sam 
zestaw funkcji – wystarczy zastanowić się 
nad miejscami, które będą monitorowane.

Tapo C200/C210 ( jedyna różnica to roz-
dzielczość 1920 x 1080/2304 × 1296 px) to 
obrotowa kamera WiFi 360. Pozwala mo-
nitorować całe pomieszczenie. Zainstalo-
wana np. na sufi cie w salonie z aneksem 
kuchennym, pozwala z jednej strony spraw-
dzić czy wyłączyliśmy piekarnik, a z drugiej 
czy zamknęliśmy balkon.

Kamera tego typu sprawdzi się w roli 
strażnika domu. „Widzi” w nocy i jest w sta-
nie wykryć ruch w odległości 30 metrów. Jej 

pole widzenia wynosi 360 stopni. Jest 
w  stanie odstraszyć nieproszo-

nych gości alarmem dźwięko-
wym i świetlnym. Użytkownik 
natychmiast otrzymuje powia-
domienie o incydencie.

Tapo C210 pozwala reje-
strować obraz w rozdzielczo-

ści 3 MPx. Do zapisu wystarczy 
wewnętrzna karta microSD – zmie-

ści do 256 GB nagrań wideo (tj. 512 godz. 
= 21 dni). Nie jest więc potrzebny 

zewnętrzny storage.

ADVERTORIAL
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TP-Link oferuje zestaw na potrzeby inteligentnego 
domu, składający się z kamer, inteligentnych żarówek 
i gniazdek. To sprzęt nie tylko łatwy w instalacji oraz 
zarządzaniu, ale przy tym oferujący szereg praktycznych 
funkcji. 

Kluczowe cechy
wszystkich kamer Tapo to…

n  dźwiękowy i świetlny alarm,  

n  zaawansowany tryb nocny, dzięki 

czemu „widzą” w ciemności,

n  wbudowany głośnik 

i dwukierunkowa 

transmisja audio,

n  działanie w domowej 

sieci Wi-Fi,

n  kompatybilność z asy-

stentami głosowymi 

Google’a i Amazona,

n  obsługa za pomocą 

intuicyjnej aplikacji Tapo 

na urządzenia mobilne 

z iOS lub Androidem.

Smart homeSmart home
tani i prosty w obsłudze

Tapo C100/C110 ( jedyna różnica po-
między oboma modelami to rozdzielczość 
1920 x 1080/2304 × 1296 px) to mniejszy 
odpowiednik Tapo C200/C210. Dzięki 
szerokokątnemu obiektywowi sprawdzi 
się w małych i ciasnych pomieszczeniach. 
Kamera nie jest obrotowa, więc pozwala 
na monitorowanie jednego, wyznaczone-
go miejsca, np. drzwi wejściowych. 

Tapo C310 to z kolei kamera zewnętrz-
na przeznaczona do monitorowania pose-
sji. Pyłoszczelna i wodoodporna obudowa 
(klasa IP 66) gwarantuje sprawną pracę 
w każdych warunkach. Dzięki niej można 
mieć stały podgląd na domowy podjazd, 
furtkę czy taras. Również pozwala na-
grywać obraz w wysokiej rozdzielczości 
(3 Mpx) i wykrywa ruch w ciemnościach 
na odległość 30 metrów.

Tapo L510E i L530E to inteligentne ża-
rówki LED, które pozwalają stworzyć 
niezwykły klimat podczas urodzinowej 
imprezy lub romantycznej kolacji. Ta dru-
ga posiada pełną paletę barw RGB. LED-y 
Tapo świecą jednak nie tylko ku ozdobie 
– tryb poza domem pozwala zaplanować 
zmieniające się oświetlenie, które będzie 
symulowało czyjąś obecność w  domu. 
Sterowanie również i w tym przypadku 
odbywa się za pomocą aplikacji Tapo. 

Tapo P100 to inteligentne gniazdko, 
które jednym kliknięciem można zdalnie 
włączyć lub wyłączyć z pomocą smartfo-
na. W ten sposób można, przykładowo, 
uruchomić wentylator przed powrotem 
do domu. Z pomocą P100 można też zdal-
nie włączyć lampę, będąc poza domem, 
odstraszając intruza. 
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ącznie czas spędzany w internecie 
na wszystkich urządzeniach wzrósł 
do ponad 6  godz. dziennie –  tak 

twierdzi fi rma badawcza Zenith. Dane te 
dotyczą co prawda rynku amerykańskiego,
ale średnia europejska nie odbiega od tej 
amerykańskiej. Dorosły człowiek śred-
nio 58 raz dziennie włącza telefon, by coś 
sprawdzić (nie zadzwonić!) na ok. 2 minu-
ty. Inne badanie pokazało, że korzystający 
z telefonu przełącza się między aplikacja-
mi średnio co 20 sekund. Przy tym 90 proc. 
badanych Amerykanów twierdzi, że nie ma 
kontroli nad tym, jak spędza swój dzień. 

Wzrost wykorzystania mediów elektro-
nicznych ma swoje złe strony, ale z punktu 
widzenia osób zajmujących się marketin-
giem to bardzo dobre i ważne informacje. 

Zwiększenie czasu korzystania przez lu-
dzi – czyli potencjalnych klientów – z in-
ternetu oznacza, że mamy coraz więcej 
szans na podsunięcie im swojego produk-
tu w sposób, który jest nieosiągalny dla 
prasy drukowanej czy telewizji. Dzięki cia-
steczkom z  przeglądarki
reklamy śledzą klientów, 
pojawiając się na ogląda-
nych przez nich stronach, 
jeżeli tylko nawet raz we-
szli w kontakt z marką. 

Co gorsza dla klien-
tów, ale co lepsza dla ma-
rek –  uwaga ludzi coraz 
częściej skupia się na te-
lefonie, a nie na obserwacji otoczenia. Cze-
kając w kolejce, jadąc komunikacją, stojąc 
w korku – włączają przeglądarkę lub apli-
kacje mediów społecznościowych. Skoro 

według cytowanych badań zdarza się 
to blisko 60 razy na dobę, oznacza to, że 
średnio co ok. 16 minut człowiek konsu-
muje treści w sieci. Ta częsta komunika-
cja jest też jednak zagrożeniem dla marki. 
Spędzając w sieci podczas każdej sesji tyl-
ko kilka minut człowiek ma bardzo roz-
proszoną uwagę i pomija olbrzymie ilości 
treści reklamowych i sprzedażowych, któ-
re nie przyciągną jego uwagi. Skoro, jak stoi 
wyżej, poświęca 20 sekund na aplikację, to 
przekaz marki musi trafi ć do niego od razu. 

Co to oznacza dla marketingu i czy Two-
ja marka jest na to gotowa? Czy plan komu-
nikacji Twojego produktu to uwzględnia? 
Teraz małe ćwiczenie – wejdź na Face-
booka lub LinkedIn, przewiń nowości 
i zatrzymaj się na tym, co Cię zaintereso-
wało – czyli zrób to, co zapewne robisz 

kilka – kilkadziesiąt razy 
dziennie. Czy zastanowi-
łeś się, jaką treść przeczy-
tałeś i dlaczego zwróciłeś 
na nią uwagę? To ostatnie 
pytanie może wydawać 
się dziwne, tymczasem 
powinieneś je sobie za-
dawać za każdym razem, 
gdy jakiś materiał zwrócił 

Twoją uwagę. Dlaczego właśnie kliknąłeś 
w ten materiał? Przecież przewijasz pa-
sek na Linkedinie od dobrej minuty i wi-
działeś już dziesiątki postów. 

Zapewne spowodowały to niecodzien-
ny obraz, pierwsze trzy słowa postu oraz 
tematyka, dopasowana do Twoich zainte-
resowań. Kolejne małe ćwiczenie – wejdź 
na tym samym portalu na profi l swojej 
marki. Czy te posty wywołałyby taką sa-
mą Twoją reakcję, jak post, który przed 
chwilą czytałeś? Jeżeli tak – to świetnie. 
Robicie to dobrze. Jeżeli nie – trzeba to 
zmienić. Twój przekaz ma tylko sekundę, 
by wywołać zainteresowanie. Nie ma więc 
miejsca na długie wstępy, na skompliko-
wane infografi ki, które mają chwycić po-
tencjalnego klienta za oko i przyciągnąć 
na dłużej do treści. Jeżeli uda się go przy-
ciągnąć jeszcze 2 – 3 razy, to przesunie się 
w dół lejka sprzedażowego i może stać się 
stałym odbiorcą naszych treści, a potem 
–  klientem. Musi jednakże zadziać się 
kilka rzeczy, żeby tak się stało, a pierwszą 
z nich jest właśnie przyciągnięcie uwagi 
w straszliwym natłoku komunikatów. Uwaga ludzi coraz 

częściej skupia się 
na telefonie, nie 
na obserwacji 
otoczenia. 

Z 2,5 godziny do ponad 
4 godzin wzrosła średnia
dzienna ilość czasu spędza-
nego z telefonem w ręku. 
I to w ciągu jedynie 2 lat!

czy Twoja firmowa komunikacja 
to uwzględnia?

Rośnie czas spędzany 
z komórką:  

Grzegorz Miller 
prezes MillerMedia 
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W porównaniu do produkcji komputerów 
czy nawet ich podzespołów – branża chipów 
jest skrajnie nieelastyczna i zwyczajnie nie 
jest w stanie zwiększyć produkcji w reak-
cji na rosnący popyt. Wiąże się to po części 
z ograniczeniami procesów technologicz-
nych, które w przypadku wytwarzania pół-
przewodników są zaskakująco długie. Mało 
kto zdaje sobie sprawę z tego, że wyprodu-
kowanie pojedynczego procesora to proces, 
który trwa nie kilka godzin czy dni, ani na-
wet parę tygodni, ale niemal cztery miesiące! 
Wzrost produkcji uruchomiony w środku 
zimy rynek odczułby dopiero w początkach 
lata… Jednak czas to tylko część problemu. 
Drugim są pieniądze. 

Urządzenia, które są wykorzystywane 
do wytwarzania chipów są ekstremalnie 
drogie, ich produkcja odbywa się na zamó-
wienie, a cały proces zajmuje bardzo dużo 
czasu. Wdrażanie nowych procesów tech-
nologicznych czy rozbudowa możliwości 
wytwórczych zajmuje lata, a zwrot z  ta-
kich inwestycji jest obliczany na dekady. 
W związku z astronomicznymi kosztami 
i skrajną specjalizacją branża półprzewod-
ników jest praktycznie zmonopolizowana. 
Kiedy wszystko działa jak trzeba, to nie jest 

wynikające z  braków magazynowych. 
W końcu nikt nie spodziewał się takiej eks-
plozji popytu. Kolejnym krokiem było oczy-
wiście zwiększenie produkcji do poziomu, 
który mógłby zaspokoić zapotrzebowanie 
rynku. Tak się stało, a niedobory powędro-
wały w dół łańcucha dostaw. 

Wzrost produkcji spowodował wzmo-
żone zapotrzebowanie na podzespoły, 
z których składają się upragnione przez 
klientów komputery, monitory i smart-
fony. Producenci tych podzespołów tak-
że podnieśli tempo produkcji, składając 
odpowiednio wyższe zamówienia u swo-
ich dostawców, fi rm dostarczających pół-
przewodnikowe komponenty, takie jak 
procesory, sterowniki, pamięci czy mo-
demy. I  wtedy zaczęły się prawdziwe 
problemy.
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Zanim wyjaśnię, jaki wpływ będzie 
miało zaskakujące suche tajwańskie 
lato na rynek IT w Polsce, najpierw 

muszę zahaczyć o zupełnie inne zjawisko, 
które miało poważne konsekwencje dla 
świata. Mam na myśli oczywiście pandemię 
COVID-19. Kiedy w początkach 2020 r. zo-
staliśmy niespodziewanie zamknięci w do-
mach, usiłując nagle przenieść całe życie 
– od pracy, aż po spotkania towarzyskie – do 
sieci, wszyscy pospiesznie ruszyliśmy na za-
kupy. Wszyscy, tak rodzina Kowalskich, jak 
i fi rmy z „Top 5” Forbesa, potrzebowaliśmy 
urządzeń, dzięki którym będziemy mogli 
funkcjonować w nowym świecie – świecie 
online. Potrzebne były laptopy, tablety, moni-
tory, smartfony. Rynek zareagował tak, jak 
można się było tego spodziewać. Najpierw 
wzrosły ceny, potem pojawiły się niedobory

Tajwan leży w strefi e monsunowej. Oznacza to, że rok w rok, 
wraz z nadejściem lata przychodzą tam rzęsiste, niemalże 
nieustanne deszcze, które padają aż do jesieni. To niezmienna 
reguła, według której toczy się życie na tej wyspie. Tyle że 
w tym roku monsun nie nadszedł, natomiast konsekwencje 
jego nieobecności odczujemy na własnej skórze. Dlaczego?

OPINIE

Jak brak deszczu na Tajwanie sprawia,

że powinniśmy zacząć 
realizować zakupy IT na Q4
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w One System. 

czy raczej jego zaskakującego braku i związ-
ku tego zjawiska z naszą sytuacją. Otóż, brak 
monsunowych opadów prowadzi do kata-
strofalnej suszy, jakiej Tajwan nie zaznał od 
56 lat. Wiele zbiorników wodnych już w tej 
chwili magazynuje zaledwie 20, a w nie-
których miejscach nawet mniej niż 10 proc. 
zwykłej objętości wody. Susza jest katastro-
fą dla rolnictwa i poważnym problemem 
dla ludności, ale przecież ogromnych ilo-
ści wody potrzebuje też przemysł. 90 proc. 
światowej produkcji półprzewodników od-

bywa się właśnie na Tajwanie. 
Tymczasem rząd tego państwa 
już zwrócił się do przemysłu 
o  graniczenie zużycia wody 
o 13 proc., co z pewnością bę-
dzie oznaczało także zmniej-

szenie produkcji. A może to być dopiero 
początek kłopotów z wodą. 

Pandemii nie dało się przewidzieć. Tajwań-
ska susza jest skutkiem globalnych zmian 
klimatu, które są śledzone i  badane od 
dawna, jednak modelowanie konkretnych 
efektów, jakie będą one miały dla poszcze-
gólnych krajów jest bardzo trudne i obar-
czone znaczną niepewnością. Natomiast 
skutki jednego i drugiego zjawiska dla ryn-
ku IT w Polsce są oczywiste: będą opóź-
nienia, a ceny mogą rosnąć. Uzbrojeni w tę 
wiedzę możemy pójść o krok dalej i posta-
rać się zminimalizować problemy dla naszej 
fi rmy, jednak by to się udało trzeba zacząć 
działać już teraz. 

Przygotowanie do zakupów zaplanowa-
nych na czwarty kwartał musi zacząć się 
w tej chwili. Zerknijmy na to bardziej szcze-
gółowo. Przyjmijmy, że przedsiębiorstwo 
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duży problem, ale jeśli coś pójdzie nie tak, 
powstaje wąskie gardło, którego nie ma jak 
poszerzyć. 

Spójrzmy więc na rynek półprzewodników 
w 2021 r. Niestety, nie jest to zbyt optymi-
styczny obrazek: producenci chipów nie są 
w stanie zwiększyć produkcji, ponieważ 
wiązałoby się to z potężnymi inwestycja-
mi, których zwrot byłby wysoce niepewny, 
a ich skutki i tak zaczęłyby być odczuwalne 
dla rynku dopiero po kilku 
latach. Braki chipów od-
czuwają dotkliwie nie tylko 
producenci komputerów, 
monitorów, tabletów czy 
smartfonów, ale też fi rmy 
motoryzacyjne czy wytwarzające sprzęt go-
spodarstwa domowego. Jakby nie patrzeć, 
różnego rodzaju sterowniki są dziś ważnym 
elementem niemal każdego urządzenia. 

Tymczasem popyt nie maleje. Wywoła-
ny pandemią boom na sprzęt komputero-
wy wydaje się utrzymywać, bo model pracy 
zdalnej przyjął się na dobre i rozpoczął nie-
uchronny ruch ku cyfrowej transformacji. 
Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega 
korzyści, jakie w  dłuższej perspektywie 
może odnieść dzięki elastyczności i mobil-
ności „cyfrowych” pracowników, cyfryza-
cji procesów czy przeniesieniu działań do 
chmury. Coraz więcej systematyzuje teraz 

wprowadzone w pośpiechu pod 
wpływem konieczności zmiany. 
To wszystko prowadzi do jed-

nego: wzmożonych zakupów. 
I tu pora, żebyśmy wrócili

do tajwańskiego deszczu, 

Będą opóźnienia, 
a ceny mogą 
rosnąć.

ma w planach inwestycję, której budżet jest 
zaplanowany na Q4. Rozpoczynając w tym 
momencie prace projektowe oraz wyce-
nę, mamy szansę zamknąć tę fazę do końca 
sierpnia 2021. Warto pamiętać, że niejako 
po drodze jest sezon urlopowy, który nie-
uchronnie przedłuży każdy proces. Z pro-
jektem w ręku jesteśmy gotowi do złożenia 
zamówienia – dajmy sobie na to trochę po-
nad tydzień i załóżmy, że 10 września nasze 
zamówienie trafi  do producentów. 

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczno-
ści, które omawialiśmy, rozsądnie będzie 
oczekiwać, że realizacja zamówienia mo-
że zająć nawet trzy miesiące – tyle czasu 
może zająć wyprodukowanie i skompleto-
wanie sprzętu, a także dostarczenie go do 
Polski. Oznacza to, że zamówienie trafi  do 
fi rmy w grudniu i dopiero wtedy otrzyma-
my fakturę, mieszcząc się w zaplanowanym 
na Q4 budżecie. 

Nie mamy wpływu na to, jak i kiedy uda 
się rozwiązać globalny problem niedobo-
ru komponentów, jednak w skali naszego 
biznesu możemy myśleć z  wyprzedze-
niem, planować i działać, by zminimali-
zować spowodowane przez ten problem 
niedogodności.
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CloudFerro, jako jedna z pierwszych firm z Polski, dołącza do 

GAIA-X, czyli Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Danych 

i Chmury. Jego celem jest stworzenie standardów dla europej-

skiej platformy chmurowej, zgodnie z unijnym prawem oraz 

standardami open source. Stowarzyszenie ma również działać 

na rzecz zachowania europejskiej suwerenności technologicz-

nej oraz ochrony danych. Do udziału w projekcie zaproszono 

firmy, instytucje oraz rządy wszystkich europejskich krajów. 

Dostawcy chmury będą musieli m.in. zapewnić klientom infor-

mację o tym, jak wygląda przechowywanie danych i dostęp do 

nich. Wszelkie działania i świadczenie usług mają być dostoso-

wane zarówno do rynku europejskiego, jak i lokalnego. GAIA-X 

ma także zmniejszyć zależność europejskich podmiotów od 

amerykańskich dostawców chmury obliczeniowej.

Cloud Reseller
 News      

Comarch planuje budowę centrum przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych. Ośrodek o powierzchni blisko 3000 mkw. ma po-

wstać na działce liczącej 1,2 hektara w miejscowości Mesa w stanie Arizona. Prace rozpoczną się w czerwcu 2021 r., zaś uruchomienie 

data center planowane jest na połowę 2022 r. Inwestycja we własną infrastrukturę to część strategii Comarchu związanej z planami roz-

szerzenia działalności biznesowej na rynku amerykańskim, gdzie firma realizuje projekty informatyczne od 1999 r. Aktualnie Comarch 

świadczy usługi data center dla klientów z Ameryki Północnej i Południowej w wynajmowanych przestrzeniach w Chicago i Columbus oraz 

w Montrealu i Toronto. Po uruchomieniu ośrodka na terenie USA, wszystkie serwery zostaną przeniesione do Mesy. Comarch posiada już 

własne serwerownie w Polsce (Kraków i Warszawa) oraz we Francji i w Niemczech.

Żabka wdrożyła system zarządzania bazujący na rozwiązaniach chmu-

rowych Salesforce’a. Ma to podnieść jakość obsługi blisko 6 tys. fran-

czyzobiorców współpracujących z siecią. System Zarządzania Relacjami 

z Franczyzobiorcami integruje w jednym miejscu dane dotychczas dostęp-

ne w różnych aplikacjach. „Wdrożenie umożliwiło nam stworzenie wielo-

warstwowego ekosystemu, łączącego funkcjonalnie i procesowo zespoły 

centrali oraz kadry operacyjnej (korzystające z FRM) z franczyzobiorcami 

i partnerami ds. sprzedaży (korzystającymi z aplikacji Cyberstore).  

„Narzędzia FRM i Cyberstore współpracują ze sobą w czasie rzeczywi-

stym. Pozwalają nam prowadzić scentralizowany model rekrutacji, pobu-

dzają transformację sieci terenowej dzięki profilowanej komunikacji czy 

umożliwiają monitoring wydajności usług sklepowych w czasie rzeczywi-

stym” – podkreśla Tomasz Blicharski, dyrektor zarządzający Żabka Future. 

Wdrożenie przeprowadzili specjaliści Accenture.

Fakty, ciekawostki i rozmowy

z pojedynczym produktem. Spróbuję za-
tem przedstawić trzy tematy, a zadaniem 
czytelników będzie dopasowanie tego 
wyzwania do poziomu cyfryzacji w da-
nym przedsiębiorstwie, uruchomionych 
procesów transformacyjnych i przekucie 
takiego wyzwania na wdrożenie. Na każdy 
mogę poświęcić kilka zdań, co czyni zada-
nie karkołomnym, ale zapraszam do po-
głębionej dyskusji. 

Nie będę mówił o chmurze, ona tu jest i bę-
dzie. Ekscytowanie się czy korzysta z niej 
10 proc. przedsiębiorstw czy już 30 proc. 
jest nieistotne, bo jej uruchomienie w fir-
mach można już zaliczyć do takich samych 
pewników jak śmierć i podatki. Co więcej, 
proste dotąd rozróżnienie „chmura czy 
nie chmura” przestaje być oczywiste. Na-
sze systemy firmowe będą rozciągać się od 
własnych urządzeń końcowych przez róż-
ne rozwiązania Edge, których lokalizacja 
i zarządzanie może być w innych rękach, 
dalej przez różne formy chmury prywat-
nej i hybrydowej aż do chmury publicznej. 
Zadaniem będzie stworzenie jednolitych 
systemów zarządzania, bezpieczeństwa 
i  uwierzytelniania oraz klasyfikacji da-
nych. Katalizatorem tych zmian będzie 
5G, a obecność polskiego regionu Micro-
softu wpisuje się idealnie w te przemiany. 
Nie warto zatem tworzyć „strategii chmu-
rowych” czy zapisywać „dokumentacji 
wdrożeń chmurowych” – te same wyma-
gania, zasady i reguły muszą obowiązywać 
w całym systemie. 

Wytypowanie trendów informatycznych związanych z chmurą  
obliczeniową na rok 2021 i kolejne lata z pewnością nie jest proste.

Wskazany kierunek może być 
tak ogólny, że nie będzie wią-
zać się z  żadnymi konkret-

nymi działaniami, jakie można podjąć 
w firmach – będzie krążyć gdzieś pomię-
dzy geopolityką, magicznymi kwadrata-
mi i konferencjami w Davos. Bądź wręcz 
odwrotnie, dotknie zagadnienia ważne-
go, ale jednak bardzo szczegółowego, cza-
sem wręcz przyczynkowego, związanego 

i lata dwudzieste 

w chmurze

Rok 2021 
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Technologicznej w polskim oddziale Microsoftu. 
Opinia powstała na potrzeby inicjatywy 

#RokChmury. 
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Operatorzy hiperskalowi wydali rekordowe kwoty na rozwój swoich centrów danych – wy-

nika z analizy Synergy Research Group. Łączne nakłady inwestycyjne na ten cel w I kw. 2021 r. 

skoczyły o 31 proc. w porównaniu z ub.r., osiągając 38 mld dol. Tym samym za ostatnie cztery 

kwartały suma wyniosła 149 mld dol., co oznacza wzrost o 28 mld dol. (+23 proc.) rok do roku. 

Budżety czterech największych dostawców: Amazona, Microsoftu, Google’a i Facebooka znacznie 

przewyższały nakłady innych operatorów hiperskalowych. „Ciekawe jest porównywanie hiper-

skalerów z innymi największymi dostawcami usług na całym świecie. Ich rekordowe inwestycje 

wyraźnie kontrastują z firmami telekomunikacyjnymi, których nakłady od 5 lat są zasadniczo pła-

skie, co odzwierciedla ich niezdolność do zwiększania ogólnych przychodów” – komentuje John 

Dinsdale, główny analityk Synergy Research Group, dodając, że należy się spodziewać dalszego 

dwucyfrowego wzrostu nakładów inwestycyjnych na hiperskalowanie w nadchodzących latach. 

Snowflake uruchamia program 

partnerski Powered By Snowflake, 

którego celem jest wsparcie firm 

i deweloperów w procesie tworzenia 

aplikacji na wszystkich etapach pracy 

w chmurze danych Snowflake. Firma 

wprowadza również nowe funkcje, 

które mają uprościć wymianę da-

nych w ramach Data Marketplace. 

Dostawca obiecuje partnerom 

uruchamianie aplikacji w szyb-

szym tempie, dostęp do ekspertów 

technicznych, warsztatów i pomoc 

w projektowaniu odpowiedniej archi-

tektury danych dla aplikacji, w tym 

najlepszych praktyk, architektur 

referencyjnych oraz instrukcji. Wśród 

członków założycieli programu są 

takie firmy, jak BlackRock, Adobe, 

Instacart i Lacework, które tworzą 

swoje produkty w Chmurze Danych 

Snowflake. 

Biuro Informacji Kredytowej wdroży w chmurze Azure platformę API Management do roz-

woju usług i modeli biznesowych. Ma to zapewnić także zgodność wprowadzanych innowacji 

z wymogami regulacyjnymi oraz pozwolić na bezpieczne oferowanie usług również poza 

sektorem finansowym. Rozwiązanie ma ponadto umożliwić analizę potencjału zgromadzonych 

danych statystycznych. To z kolei daje szansę tworzenia nowych, innowacyjnych modeli usług 

BIK, kierowanych do partnerów biznesowych z nowych segmentów rynku – startupów, czy 

fintechów tworzących zwinne i nowoczesne usługi dla użytkowników. Ma to być realizowane 

w ramach projektu Open API, czyli otwartego i publicznego udostępnienia wybranych usług. 

Dzięki temu twórcy rozwiązań będą mieli łatwiejszy dostęp do usług BIK. 

o usługach CLOUDOWYCH

Cyberbezpieczeństwo to wyzwanie or-
ganizacyjne. Jeśli komuś wydaje się, że 
bezpieczeństwo zapewnią mu ustawy, 
rozporządzenia i dokumentacja – to ma 
rację, ale chodzi tylko o zapewnienie bez-
pieczeństwa pewnej części ciała tej oso-
by. Jeśli komuś wydaje się, że poprzez 
zainstalowanie sprzętu ostatniej genera-
cji i wdrożenie najnowszego oprogramo-
wania zapewni sobie bezpieczeństwo – to 
jest w błędzie, bo nawet mając nieograni-
czony budżet nie stworzy 
skutecznej bariery. Choć-
by dlatego, że obrońcy mu-
szą zabezpieczać wszelkie 
wektory ataku, zaś ataku-
jący –  cierpliwi i  spon-
sorowani czasem przez 
państwa – koncentrują się 
na jednej, wybranej podat-
ności. Siły stają się nierówne. Skoro za-
tem to nie prawo i nie technika stanowi 
remedium, skoro nie mamy nieskończo-
nych zasobów fi nansowych i osobowych 
to podniesienie odporności i bezpieczeń-
stwa musi być związane ze zmianą organi-
zacji. Wykorzystanie tego, co daje chmura 

obliczeniowa i obecne w niej mechanizmy 
oraz zespoły bezpieczeństwa to pierw-
szy krok. Kolejnym jest wdrożenie zasad, 
choćby takich jak „zero trust”. Jeśli sa-
mi nie zaczniemy tego stosować, to życie 
(patrz kolejne informacje o atakach) nas 
do tego przymusi… 

  
Wprowadzone w 2018 r. RODO było tyl-
ko przygrywką do tego, co nas otacza dziś 
i co czeka nas w przyszłości. Kolejne twar-

de akty prawne i miękkie 
(tylko z  nazwy) komuni-
katy i  rekomendacje czy-
nią wdrażanie informatyki 
także zadaniem od strony 
zapewniania zgodności. 
Sama chęć wykazania pra-
widłowości przetwarzania 
w zgodzie z RODO i NIS, 

ale także UKSC, PKE, DGA, DMA, DSA, 
DORA, NIS2, SCCO, KNF, kodeksami to 
za mało. Regulatorzy mają w swoich rę-
kach możliwość karania i  nie zawaha-
ją się z niej skorzystać. Zadaniem fi rm 
jest organizowanie heterogenicznych 
zespołów –  prawników, compliance, 

bezpieczeństwa, IT, działów bizneso-
wych – przygotowujących ostateczne roz-
wiązania. Tematyka zgodności już dawno 
przekroczyła zakres kompetencyjny po-
jedynczej grupy w organizacji. Chmura 
w tym przypadku będzie miała jedną ce-
chę. W zakresie swojej odpowiedzialno-
ści dostawcy muszą zapewniać zgodność 
z wymaganiami, zarówno w dniu rozpo-
częcia usługi, jak i przez cały okres jej wy-
korzystywania. 

Jest jeszcze kilka innych tematów, ale 
jak mawiał Rudyard Kipling, to już zupeł-
nie inna historia…Katalizatorem 

zmian będzie 

5G. 
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Przykładowo?
Przykładem jest właśnie „wszystko jako 
usługa”. Każdy vendor przechodzi na ten 
model, ponieważ ma to sens, tego oczeku-
ją klienci. Znajdujący się w samym środku 
integratorzy próbują wymyślić, jak zmienić 
swój biznes, aby móc wspierać ten model. 
Szukając sposobu i wsparcia w pewnych 
obszarach, jak zwykle zwracają się z tym 
do dystrybutorów. Te relacje istniały od 
zawsze. Więc ostatecznie skorzystają na 
zwiększonych inwestycjach w dystrybucji. 
Będą mieć dostęp do dodatkowych usług, 
a kiedy wszyscy dystrybutorzy skupiają się 
na podnoszeniu ich poziomu, dla ich klien-
tów może być to tylko korzystne. 

A jak sobie radzą dystrybutorzy w ob-
szarze infrastruktury jako usługi?
Infrastruktura jako usługa to kolejna duża 
zmiana, którą obserwujemy. Ona jeszcze 
przyspieszy i radykalnie zmieni krajobraz 
IT. Myślę, że dwie rzeczy stoją za tym, że 
IaaS wychodzi na pierwszy plan. Jedną jest 
dojrzałość usług w chmurze i fakt, że cloud 
nie jest odległą wizją, tylko rzeczywistością. 
Druga rzecz stała się za sprawą pandemii 
– fi rmy zostały zmuszone do przemyślenia 
sposobu pozyskiwania, wdrażania i zarzą-
dzania zasobami technologicznymi oraz 
funkcjonalnościami. W rezultacie model 

że wywrze to pozytywny efekt również na 
ich konkurentach, którzy też się skupią na 
inwestowaniu. 

Czy konsolidacja jest dobra dla całej 
branży IT?
Sądzę, że producenci skorzystają na sil-
niejszych, dokonujących znaczących inwe-
stycji dystrybutorach. Skorzystają na tym 
także integratorzy i dostawcy usług zarzą-
dzanych. Ostatecznie korzyści odniesie tak-
że klient końcowy. Postrzegam więc zmiany 
jako bardzo pozytywne, a z kolei rynki fi -
nansowe widzą w tym dobre możliwości 
do inwestowania. 

Jaką korzyść będą z tego mieli integra-
torzy czy MSP, skoro mają do czynienia 
z malejącym gronem dystrybutorów?
Myślę, że wzrośnie poziom usług. Zawsze 
mieliśmy do czynienia z postępem tech-
nologicznym, ale to, co dzieje się teraz na 
rynku, jest niezwykłe. Mamy wysyp usług 
opartych na chmurze, duży nacisk na bez-
pieczeństwo, głęboką transformację po-
legającą na zapewnieniu wszystkiego 
w formie usługi. To, co się dzieje, wymaga 
wsparcia i dodatkowych usług, które tra-
dycyjnie zawsze świadczyli dystrybutorzy. 
A wszystko robi się coraz bardziej skompli-
kowane, a nie prostsze… Fo
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CRN Jak w Pana ocenie wygląda obecnie 
sytuacja w segmencie dystrybucji? 
Frank Vitagliano Sporo się w nim dzie-
je i zmiany są bardzo znaczące. Zaczęło się 
od zakupu Ingram Micro przez HNA pięć 
lat temu. A potem Tech Data kupiła Avnet 
Technology. Następnie Tech Datę przejął 
prywatny fundusz Apollo, a teraz Ingram 
jest kupowany przez Platinum. Jakby tego 
było mało, ostatnio mieliśmy fuzję Synnexa 
i Tech Daty. Są to bardzo istotne zmiany, wy-
kraczające poza prostą konsolidację. Kupu-
jący dostrzegają rolę przejmowanych przez 
siebie dystrybutorów i wartość, jaką oni do-
starczają. Co ważniejsze, widzą możliwość 
znaczącego i długoterminowego tworzenia 
tej wartości. Nie będzie więc decyzji w ro-
dzaju „skonsolidujemy i obniżymy koszty”, 
ale raczej „wykorzystamy ogromny funda-
ment, który zbudowali ci dystrybutorzy, 
wielkie infrastruktury i dekady inwestycji, 
doświadczenie oraz wiedzę, a do tego doło-
żymy znaczące nakłady w takich obszarach, 
jak transformacja cyfrowa, chmura, every-
thing-as-a-service itp”. Dlatego sądzę, że to 
świetny czas dla branży, w którym łatwiej-
sze stanie się inwestowanie. Przykładowo, 
fuzja Tech Daty i Synnexa okaże się bardzo 
korzystna, ponieważ skonsoliduje fundusze 
obu stron transakcji pod kątem dużych in-
westycji w kluczowych obszarach. Uważam, 

Konsolidacja 
dystrybutorów 
to korzyść dla wszystkich 

KANAŁ DYSTRYBUCYJNY

„Sądzę, że producenci skorzystają na silniejszych, dokonujących 
znaczących inwestycji dystrybutorach. Skorzystają także 
integratorzy i dostawcy usług zarządzanych. Ostatecznie korzyści 
odniesie także klient końcowy. Dlatego zmiany na rynku uważam 
za bardzo pozytywne” – mówi Frank Vitagliano, prezes GTDC, 

światowej organizacji zrzeszającej dystrybutorów. 
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„wszystko jako usługa” szybko się rozwija 
i ma ogromny potencjał. Wszyscy najwięk-
si dostawcy oraz wielu mniejszych migrują 
do tego modelu. I to jest świetny przykład 
obszaru, w którym dystrybutorzy dokonują 
dużych inwestycji. Przy czym bardzo ściśle 
współpracują z vendorami. 

Czy dystrybucyjne platformy chmurowe 
spełniają swoją rolę?
Platformy sprzedażowe typu cloud market- 
place są oczywiście częścią tego wszystkie-
go, ale niezbędne infrastruktury rozlicze-
niowe są dość złożone, a dochodzą jeszcze 
bardzo poważne integracje API. W sumie 
jest to bardzo skomplikowane przedsię-
wzięcie, ponieważ oferty vendorów i dys-
trybutorzy mają swoje unikalne cechy. 
W rezultacie nie ma dziś globalnego stan-
dardu. Czy taki powstanie za jakiś czas? 
Tego nie wiem. A czego potrzeba obecnie? 
Tego, w  czym dystrybutorzy są całkiem 
nieźli, czyli pogłębiania relacji z każdym ze 
swoich partnerów i zastanowienia się, jak 
przeprowadzić transformację i stworzyć 
ten nowy sposób prowadzenia działalności. 
I robią w tym postępy, nie tylko w obszarze 
technologii. Dotyczy to również procesów 
i ludzi, ponieważ wdrożenie wymaga teraz 
innego myślenia niż w przeszłości. Ale ta 
zmiana nie różni się od tego, czego doświad-
czali integratorzy, gdy część z nich przeszła 
od sprzedaży sprzętu użytkownikowi koń-
cowemu do sprzedaży usług, a następnie 
usług zarządzanych w modelu powtarzal-
nych cyklicznie przychodów. Wszyscy in-
tegratorzy na tym skorzystają i myślę, że 
będą potrzebować pomocy dystrybutorów, 
ponieważ jest to bardzo złożone zadanie.

Czy wprowadzając usługi oparte na 
chmurze i model „wszystko jako usłu-
ga” część vendorów nie przejawia ochoty 
do wyjścia z taką ofertą wprost do klien-
ta końcowego z pominięciem jakiejkol- 
wiek formy dystrybucji? 
Oczywiście, że tak. Nie mam wątpliwości, 
że zawsze istniały i zawsze będą istnieć ta-
kie rodzaje technologii IT, które vendorzy 
będą chcieli oferować bezpośrednio. Ja jed-
nak twierdzę, że akurat w przypadku wy-
mienionych w  pytaniu aspektów jest to 
mniej prawdopodobne niż w innych. A po-
wodem jest ich złożoność. Nie mówimy 
przecież o prostym scenariuszu przekła-

dania pudełka lub zestawu usług. Tym, co 
jest tutaj wymagane i czego oczekuje klient, 
jest pakiet usług świadczonych w sposób  
kompleksowy i zarządzany. Innymi słowy, 
klienci nie chcą, aby jeden vendor dostar-
czał im jeden zestaw usług, a inny zestaw 
mają dostać od drugiego dostawcy. Zazwy-
czaj chcą, aby wszystko zostało połączone. 
A to jest przecież od lat zadaniem dla in-
tegratorów i nadal nim pozostanie. Dlate-
go uważam, że pogląd, jakoby wymienione 
modele ułatwiały przejście 
na sprzedaż bezpośrednią 
nie ma podstaw. Nie zmie-
niają one bowiem kluczowej 
przesłanki istnienia integra-
torów i tego, co robili od lat.

Co do roli integratorów, 
zgoda. Ale co z dystrybutorami? 
Funkcjonuje na rynku pewna liczba integra-
torów o takiej skali, że mogą samodzielnie 
wykonać niektóre złożone prace w zakre-
sie integracji, zarządzania i zabezpiecze-
nia. Kilku innych będzie do tego gotowych 
za jakiś czas. Jednak większość z nich po-
wróci do tego, co zawsze robili, czyli zwra-
cania się o pomoc do dystrybutorów. Myślę 
więc, że z czasem rola dystrybucji będzie 
ewoluować do poziomu pewnego rodzaju 
orkiestracji, na którym zajmą się zarządze-
niem wieloma elementami, gdzie mamy do 
czynienia z wysokim poziomem złożono-
ści. Chociaż więc myślę, że sprzedaż bez-
pośrednia do klienta zawsze będzie częścią 
rynku, to nie sądzę, żeby stała się czymś 
więcej niż to, co widzimy dzisiaj.

Jeśli wszystko przekształca się w opro-
gramowanie albo usługę, to jak będzie 
wyglądać dalszy rozwój dystrybucji?
Sądzę, że wciąż będzie potrzebna, bo ktoś 
musi pomóc w zarządzaniu i dostarczaniu 
tego wszystkiego. Ale to jest właśnie isto-
ta rzeczy, gdy mówię o zmieniającej się roli 
dystrybucji w czasie. Z pewnością dystry-
bucja będzie obejmować znacznie większy 
poziom wsparcia w zakresie oprogramowa-
nia i usług niż tradycyjnego wsparcia sprzę-
towego. Nie sądzę, aby obsługa sprzętu 
kiedykolwiek zniknęła, ale segment opro-
gramowania i usług rośnie znacznie szyb-
ciej. Jeśli jednak wsłuchamy się w to, co 
mówi każdy z dystrybutorów, to jest to już 
ich codzienność. Wszyscy są zaangażo- 

wani w  zagospodarowanie przestrzeni 
usługowej, próbując nadać temu jakąś na-
zwę – niektórzy określają to właśnie mia-
nem orkiestracji. Orkiestrując powiązania 
między vendorem, integratorem a klientem 
będą bardziej ze sobą rywalizować. Zapew-
nią też inny poziom usług. Jesteśmy teraz 
w trakcie zmiany, będzie ona przebiegać 
stopniowo, ale ostatecznie się dokona. Tak 
jak wraz z pojawieniem się usług zarządza-
nych, subskrypcyjnych i tym podobnych 

zmieniała się przez lata rola 
integratorów, tak z czasem 
będzie ewoluować rola dys-
trybutorów. Infrastruktura, 
wiedza i  doświadczenie, 
które zdobyli przez ostatnie 
30 lat, będą im dobrze słu-
żyć także podczas transfor-

macji biznesu. 

Jak radziła sobie dystrybucja w ciągu 
ostatniego roku – w obliczu pandemii 
COVID-19 i zachodzących zmian?
To bardzo ważna kwestia i zarazem powód 
do wyrazów uznania dla dystrybutorów. 
Wszyscy wiemy, jak wielkie zmiany przy-
niósł ubiegły rok w życiu wszystkich ludzi 
i sposobie prowadzenia każdego biznesu. 
To było niesamowite, jak szybko dystrybu-
torzy zmobilizowali swoich pracowników 
i dostosowali procesy, by odgrywać wiodącą 
rolę w tym, co działo się w ciągu ostatniego 
roku. Zaczęło się od przeniesienia tysięcy 
ludzi z działów sprzedaży i wsparcia na pra-
cę zdalną, tak jak to robiła każda inna bran-
ża. Dystrybutorzy mieli zwykle ogromne 
biura obsługujące klientów i w zasadzie 
z dnia na dzień musieli przenieść pracow-
ników do home office. Do tego trzeba było 
się bardzo szybko uporać z drugim niezwy-
kle ważnym elementem – tymi obszarami 
działalności, w których praca z domu nie 
wchodziła w grę. Mowa o magazynowaniu 
i logistyce, gdzie pierwszym zadaniem by-
ło zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, 
z czym szybko sobie poradzono. W rezulta-
cie łańcuch dostaw IT nadal funkcjonował 
dość płynnie. Ułatwiły to zapasy magazy-
nowe w kanale sprzedaży, od czego zawsze 
była dystrybucja i zawsze będzie. Rezerwy 
obejmujące 30 albo 40 dni były w stanie za-
pełnić rosnącą na początku lukę.

Rozmawiał Joseph F. Kovar (CRN USA). 
Opracował Tomasz Janoś. 
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W pandemii 
dystrybutorzy robili 
to, czego się od 
nich oczekuje. 
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zacja, wyrastająca – jak grzyby po deszczu 
–  nowa konkurencja, potrzeba szybkich 
decyzji w zmiennych warunkach ekono-
micznych oraz coraz bardziej wymagający 
i zróżnicowani pracownicy. Są to tylko nie-
które czynniki, które skłaniają liderów do 
innego myślenia o przywództwie.

Dzisiaj chciałabym Cię, czytelniku, na-
mówić do audytu stylu przywództwa, bo 
odnoszę wrażenie, że wielu liderów, z któ-
rymi mam styczność ciągle działa po sta-
remu, nie przygotowuje się do wyzwań 
cyfrowych, a nawet w ogóle nie rozważa 
tego, że wraz z otoczeniem trzeba zmie-
niać własne sposoby działania. Przekonam 
Cię, że czas na pracę nad sobą jest teraz, bo 
potrzeba zmian jest nagląca, a liderom, któ-
rzy trzymają się starych sposobów, kończy 
się czas. 

Kryzys przywództwa w erze 
cyfrowej 
Jestem po lekturze globalnego badania ka-
dry zarządzającej i  projektu badawcze-
go „The 2020 Future of Leadership Global 

szukam cyfrowych liderów, tym trudniej 
jest mi ich znaleźć. 

Jednak nie o tym chcę dzisiaj pisać, tyl-
ko o  wnioskach płynących ze spotkań 
z menedżerami należącymi do tzw. techno-
logicznej awangardy. A konkretnie o przy-
wództwie w dobie gospodarki cyfrowej, 
które wymusza na nas nieustanny reset 
przyzwyczajeń i poglądów, ale też popycha 
do świadomej rezygnacji z nieskutecznych 
modeli biznesowych i utartego sposobu za-
rządzania, jaki znaliśmy do tej pory. Mo-

bilizuje do zmian naszych 
kompetencji przywódczych 
w  trzech najważniejszych 
obszarach: myślenia, działa-
nia i reagowania. 

Pewnie obserwujesz, po-
dobnie jak ja, że od kilku lat 
na całym świecie pojawia się 
coraz częściej ten sam dyle-
mat – kadra kierownicza nie 

wie, jak skutecznie zarządzać w gospodar-
ce cyfrowej. Powodem są nowe wyzwania 
takie jak: cyfrowa transformacja, digitali- Fo
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Od roku prowadzimy w  mojej fi r-
mie bardzo dużo wewnętrznych 
rekrutacji. W końcowej fazie pro-

cesu z każdym z kandydatów na stanowi-
ska menedżerskie spotykam się również ja. 
Mam taki sposób działania, że dołączam 
do ostatniej rozmowy z dwóch powodów. 
Po pierwsze jestem ciekawa nowych lu-
dzi i ich sposobu myślenia o nowoczesnym 
leadershipie i rozumieniu cyfrowego biz-
nesu, drugim powodem jest „wyczucie” 
u kandydata tego subtelnego dopasowania 
do zespołu i do naszej kultu-
ry organizacji – jakby nie by-
ło – technologicznej. Jest to 
dla mnie ogromnie ważne, bo 
mimo że cenię sobie, przede 
wszystkim, doświadczenie 
i  umiejętności aplikanta, to 
duże znaczenie przykładam 
do tego czy kandydat rozumie 
wpływ technologii na biznes. 
Nieustannie szukam więc ludzi zdolnych 
o  ponadprzeciętnych, multidyscyplinar-
nych umiejętnościach – i im bardziej w nich 

OPINIE

Brak wiedzy nie 
jest jedyną 
bolączką 
współczesnych 
fi rm.

Czy liderzy 
są gotowi przewodzić 
w erze gospodarki 
cyfrowej?
Jeśli sztywno kierujesz się procedurami, nadal zarządzasz nakazowo i ciągle kontrolujesz – to 
taki styl przywództwa nie pasuje do gospodarki naszych czasów. A nawet jeśli w ten sposób od 
dawna już nie prowadzisz fi rmy ani swojego zespołu, warto byś wiedział, jakie cechy doskonalić, 
a jakie wykształcić w sposobie działania, aby skutecznie wspinać się na szczyt cyfrowej fali.
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gotowane do konkurowania na rynkach 
i w gospodarkach zorientowanych na tech-
nologie cyfrowe. Po czwarte, mimo że aż 
82 proc. respondentów uważa, że w nowej 
gospodarce liderzy muszą mieć wiedzę i in-
teligencję cyfrową, mniej niż 10 proc. zdecy-
dowanie zgadza się z twierdzeniem, że ich 
organizacjami kierują ludzie posiadający 
odpowiednie umiejętności, aby prospero-
wać w gospodarce cyfrowej. 

prawa, szkodzi 
W Engave, w projektach doradczych, ob-
serwujemy jak defi cyt wiedzy cyfrowej 
może powstrzymywać rozwój fi rm. Zwró-
cenie się po pomoc, uzupełnienie defi cytów 
tej wiedzy to obowiązkowy punkt wyjścia 
do dalszych zmian. Niestety, nadal w wie-
lu małych i średnich przedsiębiorstwach 
brakuje tej świadomości. Z opracowania 
„Podręcznik liderów w erze gospodarki cy-
frowej” wynika, że obecni menedżerowie 
po prostu nie wiedzą, co okaże się niezbęd-
ne, by zwyciężać w erze gospodarki cyfro-

wej. Brak wiedzy nie jest jednak jedyną 
bolączką współczesnych fi rm. Okazuje się, 
że efektywność straciły niektóre kulturowe 
i behawioralne normy przywództwa spraw-
dzające się w przeszłości.

„Próby zasypania przepaści między prze-
szłością a teraźniejszością stworzyły trudne 
do wyeliminowania napięcia, które utrud-
niają realizację zadań i powodują inercję 
kulturową” –  czytam we wspomnianym 
raporcie. To tłumaczy, dlaczego tak wiele 
fi rm jest opieszałych, pasywnych, podzielo-
nych na zamknięte silosy, silnie zhierarchi-
zowanych i nadmiernie skoncentrowanych 
na krótkoterminowych zyskach. Ponadto 
sprawne funkcjonowanie organizacji sa-
botują „martwe punkty” oraz zastygłe po-
stawy przywódcze, które miały rację bytu 
w przeszłości, a dzisiaj uniemożliwiają wy-
korzystanie potencjału pracowników.

W ramach projektu dotyczącego przy-
szłości przywództwa wyróżniono trzy 
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Executive Study and Research” realizo-
wanego przez „MIT Sloan Management 
Review”, w  którym eksperci –  Douglas 
A. Ready, Carol Cohen, David Kiron, Ben-
jamin Pring –  przebadali 4394 global-
nych liderów z ponad 120 krajów, a także 
uwzględnili 27 wywiadów z menedżera-
mi wysokiego szczebla oraz moderowa-
ne wywiady grupowe z liderami młodego 
pokolenia z całego świata. Wnioski stano-
wią zimny prysznic i mobilizują do nowe-
go podejścia do przywództwa. Poniżej kilka 
wybranych alarmujących danych ze wspo-
mnianego opracowania.

Po pierwsze, tylko 12 proc. responden-
tów zdecydowanie zgadza się z twierdze-
niem, że ich przywódcy mają właściwy 
sposób myślenia i odpowiednią postawę, 
by poprowadzić fi rmę ku przyszłości. Po 
drugie, tylko 40 proc. respondentów zga-
dza się z twierdzeniem, że ich fi rmy budują 
solidną bazę liderów zdolnych sprostać wy-
maganiom gospodarki cyfrowej. Po trzecie, 
jedynie 48 proc. respondentów zgadza się 
z twierdzeniem, że ich organizacje są przy-

Obecnie liderzy 
muszą godzić 
ze sobą wiele 
sprzeczności. 
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podstawowe powody, dla których liderzy 
nie są w takim stopniu gotowi do zarzą-
dzania w erze gospodarki cyfrowej, jak im 
się wydaje. Powód pierwszy to niedosta-
teczna znajomość zagadnień cyfrowych 
w połączeniu z przestarzałym sposobem 
myślenia. Praktycznie każdy twierdzi, że li-
derzy nie mogą odnieść sukcesu bez pew-
nego poziomu wiedzy cyfrowej. Mimo to 
wielu liderów jej nie ma i, co gorsza, rów-
nież jej nie uzupełnia. Nieprzygotowanie 
na nową rzeczywistość i brak zaufania do 
swoich kompetencji blokuje rozwój klu-
czowych przedsięwzięć na czele z cyfrową 
transformacją.

Powód drugi to wiele martwych punk-
tów uniemożliwiających dostrzeżenie 
wyraźnej ścieżki w przyszłość. Przy czym 
możemy mówić o czterech rodzajach mar-
twych punktów. Rodzaj pierwszy to martwe 
punkty strategiczne, czyli niedostrzeganie 
znaczących zmian w  modelach bizneso-
wych. Przykładowo: cyfrowe rozwiązania 
wkraczają dziś do wszystkich branż i gdy li-
derzy prześpią moment na ich 
wykorzystanie, ich fi rma straci 
szanse na rozwój i szybką reak-
cję na potrzeby klientów. Z ko-
lei martwe punkty kulturowe 
dotyczą sytuacji, kiedy okre-
ślone zachowania organizacyj-
ne są tak mocno ugruntowane, 
że wszelkie usprawnienia trak-
towane są jako znieważenie 
norm uświęconych tradycją. Kolejne są zwią-
zane z kapitałem ludzkim, gdy zarówno poli-
tyka, jak i praktyki fi rmy w zakresie rozwoju 
talentów wzmacniają przestarzałe metody 
rekrutacji i awansu, co kończy się niemożno-
ścią pozyskania z rynku takich specjalistów 
o jakich nam chodzi. I wreszcie te osobiste 
– związane bezpośrednio z liderem, który 
otacza się ludźmi umacniającymi w nim sta-
re punkty widzenia (zamykanie się na różno-
rodne perspektywy). 

Powód trzeci to wewnętrzne napięcia 
utrudniające realizację strategii. Obec-
nie liderzy muszą godzić ze sobą wiele 
sprzeczności, a także radzić sobie z rosną-
cą presją. Często obawiają się, że podej-
mując złe decyzje, co w pośpiechu nie jest 
trudne, narażą się na utratę zaufania. Środ-
kiem zapobiegawczym może się okazać 
w tym przypadku prośba o pomoc. Zwle-
kanie jest najgorszą metodą radzenia sobie 
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w sytuacji wewnętrznych napięć. Dylematy 
przywódców i nowe wyzwania nie znikną, 
jeśli je się zlekceważy, mogą za to przyspie-
szyć kryzys zaufania lub spowodować iner-
cję kulturową.

Gdzie tkwi istota skutecznego 
przywództwa?
Dan Shapero, dyrektor operacyjny w Linked-
In, istotę skutecznego przywództwa spro-
wadza do odpowiedzi na kilka pytań. Jego 
zdaniem o wybitnych zdolnościach lidera 
decyduje to: „Czy potrafi  zbudować zgrany 
zespół? Czy rozumie wpływ technologii na 
biznes? Czy potrafi  dostosować się do tem-
pa rozwoju biznesu? Czy potrafi  równocze-
śnie działać na poziomie ogółu i szczegółu? 
Czy ma umiejętność budowania zaufania 
w całej organizacji, by skutecznie realizo-
wać zadania?”.

Wielcy liderzy działają według nowego 
elementarza. Oznacza to, że potrafi ą łączyć 
nowe metody zarządzania, które przema-
wiają do młodszych generacji pracowników, 

ze sprawdzonymi do tej pory 
zachowaniami, które pozwa-
lają wzmacniać zaufanie i po-
czucie wspólnoty. 

Jakie nowe zachowania 
należy rozwijać, by firma 
prosperowała w  gospodar-
ce cyfrowej? Jakie trady-
cyjne zasady nadal działają 
w nowym otoczeniu bizne-

sowym? Aby uzyskać odpowiedzi, w projek-
cie badawczym „MIT Sloan Management 
Review” liderom zadano trzy proste pytania. 
Zachęcam Cię, byś zadał je również sobie: 
jakie zachowania przywódcze niegdyś uzna-
wano w Twojej organizacji za skuteczne, ale 
dziś są szkodliwe (i dlaczego)? Jakie zacho-
wania bywały ignorowane jeszcze pięć lat 
temu, a dziś uważane są za bardzo ważne dla 
skuteczności lidera (i dlaczego)? Jakie za-
chowania lub atrybuty przywódcze zawsze 
były, są i będą uważane za ważne w Twojej 
organizacji (i dlaczego)?

Odpowiadając na te pytania, szybko się 
zorientujesz, że znaczenie niektórych za-
chowań przywódczych maleje, a  innych 
wzrasta. Ze wspomnianych badań (ale 
i własnej praktyki) wiem, że trwałe są za-
chowania etyczne i  zaufanie. Natomiast 
kontrolowanie, tworzenie sztywnych pla-
nów długoterminowych czy przyjmowa-

Adrianna Kilińska
Autorka jest prezesem firmy Engave.

nie uniwersalnego podejścia odchodzi do 
lamusa. Pamiętajmy, że walutą cyfrowych 
czasów jest szybkość. Jednak w pogoni za 
jednocześnie dobrymi i błyskawicznymi de-
cyzjami nie możemy zatracać zdolności bu-
dowania relacji osobistych. To równowaga 
między tempem rozwoju biznesu a pielę-
gnowaniem sieci kontaktów międzyludz-
kich pozwala osiągać optymalne rezultaty. 

Co zatem nowego trzeba uwzględnić 
obowiązkowo? Zdecydowanie poszerzanie 
wiedzy z zakresu technologii cyfrowych. 
Ich znajomość będzie stanowić niezbędną 
umiejętność lidera w przyszłości.

Wybitni liderzy w  erze cyfrowej potrafi ą 
żonglować wieloma rolami. Porywają ludzi 
do działania dzięki jasnej, wyrazistej wizji. 
Koncentrują się na działaniach zapewniają-
cych wydajność i zyski, ale przy jednoczesnej 
orientacji na klienta. Dają też dobry przykład, 
jeśli wymagają od pracowników 200 proc. za-
angażowania, sami angażując się na 300 proc. 
Działają uczciwie, etycznie, a jednocześnie 
nie unikają podejmowania ryzyka. 

Potrafi ą inspirować, nierzadko mają cie-
kawe pasje, które pomagają im zachować 
większą autentyczność w oczach pracowni-
ków czy kontrahentów. Tacy liderzy potra-
fi ą korzystać z danych przy podejmowaniu 
decyzji, stosują integracyjne podejście i dzia-
łają ponad granicami. Do tego nie ukrywają 
swojego „ludzkiego” oblicza, okazują empa-
tię, ale i zachowują pokorę. I jeszcze jedno 
– liderzy jutra obowiązkowo potrafi ą prze-
wodzić zmianom, ciągle pamiętając o celach. 

Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć 
nam wytrwałości i  umiejętności dosto-
sowania się do wymogów ery gospodarki 
cyfrowej. Pamiętajmy przy tym, że ponad-
czasowym fundamentem przywództwa po-
zostaje ZAUFANIE.  

Wybitni liderzy 
działają etycznie, 
ale i nie unikają 
podejmowania 
ryzyka.
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Co mamy? 
Przede wszystkim fantastyczną, ciekawą, nigdy nie 
kończąca się pracę.
To mamy zagwarantowane.
Zawsze coś można wymyślić, poprawić, ulepszyć 
lub spiep….ć.
Na nudę nie narzekamy.
Szkoda nam czasu na jałowe dyskusje i spory.
Komunikację zostawiamy innym.
My robimy swoje.
A że przy okazji zarażamy swoją pasją innych, 
to szeregi rosną.
Dzięki temu nie ma już dziedziny, w której 
informatyka nie miałaby się dobrze.
A teleinformatyka jeszcze lepiej.
Również w dziedzinie rozrywki gwarantujemy 
wiele.
Gry, strzelanki z lewej fl anki,
Podglądanie, rozpoznanie, nagradzanie, dołowanie.
A od kiedy informatyką zainteresowali się prawnicy 
to mamy JAZDĘ BEZ TRZYMANKI.
Regulują, kontrolują, inkasują :-) 
Prawnicy nie mają „Aspergera”, a informatycy 
i owszem.
Podobnie w przypadku bezpieczeństwa 
i człowieczeństwa.
Nam logika i etyka, Wam – prawnika.
Po prostu oferujemy sobie i światu rozrywkę, 
zdrowie, elektroniczne recepty, wygodę, logistykę, 
dostęp do wiedzy, porządek, a za chwilę jeszcze 
obrządek :-).
Nasza interdyscyplinarność jest naszą siłą.
Zdobywamy świat przebojem.
Najpierw było Copy & Paste – czyli hulaj dusza 
– w pracy twórczej i odtwórczej.
Potem Excel, PowerPoint, zdalne sterowanie, 
nauczanie i zbieranie informacji o użytkownikach.
Teraz nikt nam się nie oprze.
A w pandemii wręcz kwitniemy.
Nauka w sieci już dla dzieci.
Dla dorosłych czas radosny, praca w łóżku 
i w fartuszku, bez noszenia drogich ciuszków.
Bez podróży – na odległość, taką mamy 
niepodległość.
Przez reklamy zdobywamy, przez BIG DATA 
wybieramy :-)
W dziedzinie produkcji i reprodukcji też brylujemy.
Drukarki 3D produkują, a portale randkowe 
parują :-)

Kod DNA bez informatyki i komputera też nie 
zostałby rozszyfrowany, podobnie jak egipskie 
hieroglify.
Klasyfi kujemy, przyporządkowujemy, oceniamy, 
rozliczamy.
Samochody same jeżdżą, drony latają, odkurzacze 
odkurzają, a kosiarki podkaszają.
Kamery nadzorują, podglądają, rejestrują.
Tak więc informatyk był lub będzie wszędzie.
Biurokracja, administracja, edukacja, sklepiki, 
fi lmiki…
Można się schować w świecie równoległym, 
stworzonym też przez informatyków, 
świecie wirtualnym.
Można zarabiać wirtualne pieniądze…
Czy my potrzebujemy REALU ?
Nie, to REAL potrzebuje NAS.
Apki, zdrapki, emocje, promocje.
Co dajemy światu? Prognozy pogody, 
bankowość elektroniczną, automatyczne 
tłumaczenia, książki w necie, dopłaty dla 
rolników, kolczyki dla krówki, pełne lodówki, 
ZUS, 500+, CAD, CAM, symulatory, 
automatyczne regulatory i inne potwory…
Co nam daje świat? „Aspergerów” i autystów… 
A w ogóle to ściema, bo informatyków nie ma 
(patrz rejestr zawodów). 

Kto to taki
    – informatyk?

dr inż. informatyk Małgorzata 
Kalinowska-Iszkowska
Autorka prowadziła zajęcia na kierunku 
Informatyka Wydziału Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej. Była 
menedżerem w firmach DEC Polska, 
IBM Polska, Computerland oraz 
reprezentowała HP Polska w Brukseli. 
Obecnie jest sekretarzem Komisji 
Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego. Inicjatorka 
ogólnopolskiego Konkursu GEEK 
– projektowania komputerowych gier 
edukacyjnych.  
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rozpoczęła działalność przed początkiem 
roku – informację tę składa się na dzień 
1 stycznia 2021 roku. Natomiast w sytu-
acji, gdy działalność ta rozpoczęła się 
w okresie od 1 do 31 stycznia 2021 roku 
– według stanu na dzień rozpoczęcia dzia-
łalności. Należy jednak pamiętać, że obo-
wiązek ten nie dotyczy spółek jawnych, 
w  których wspólnikami są wyłącznie 
osoby fi zyczne.

W tym przypadku sytuacja jest dużo bar-
dziej skomplikowana. Datą pierwszego 
dnia pierwszego roku obrotowego spół-
ek jawnych nie jest data rejestracji takie-
go podmiotu, tylko otwarcia przez niego 
ksiąg rachunkowych. Natomiast zgodnie 
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Zgodnie z nowelizacją ustawy, jej 
przepisy w  pewnych sytuacjach 
stosuje się do spółek jawnych. Sta-

ją się one podatnikami CIT, gdy mają sie-
dzibę lub zarząd na terytorium Polski, 
wspólnikami nie są wyłącznie osoby fi -
zyczne, a dodatkowo spółka ta nie złoży 
przed rozpoczęciem roku obrotowego in-
formacji o podatnikach CIT oraz PIT, po-
siadających prawo do udziału w zysku tej 
spółki, ewentualnie nie złoży aktualiza-
cji ww. informacji w terminie 14 dni, li-
cząc od dnia zaistnienia zmian w składzie 
podatników. 

Informację tę składa się zarówno do 
naczelnika urzędu skarbowego właści-
wego ze względu na siedzibę spółki jaw-
nej, jak i naczelnika urzędu 
skarbowego właściwego dla 
każdego podatnika osiągają-
cego dochody z takiej spółki. 
Należy ją złożyć przed każ-
dorazowym rozpoczęciem 
roku obrotowego, nawet gdy 
skład podatników oraz ich udziały w zy-
skach nie ulegną zmianie. W tym miejscu 
warto przypomnieć, że w polskim prawie 

podatkowym poprzez rok obrotowy ro-
zumiemy okres rozliczeniowy, składający 
się zwykle z dwunastu kolejno następu-
jących po sobie miesięcy. Najczęściej po-
krywają się one z rokiem kalendarzowym. 

Wprowadzone zmiany oznaczają nic 
innego jak podwójne opodatkowanie. Na 
poziomie spółki podatkiem CIT, a na po-
ziomie wspólników podatkiem PIT lub 

CIT. Aby tego uniknąć w sy-
tuacji, gdy wspólnikiem nie 
są wyłącznie osoby fi zyczne, 
ale przykładowo spółka z o.o., 
należy pamiętać o złożeniu 
zawiadomienia. 

Zgodnie z  przepisami 
przejściowymi termin na  złożenie za-
wiadomienia naczelnika minął 31 stycz-
nia 2021 r. W przypadku, gdy spółka jawna 

Ministerstwa Finansów 
na spółki jawne
Nowelizacja ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych 

wprowadziła prawdziwą rewolucję. 

Główne zmiany dotyczą opodat-

kowania spółek komandytowych 

oraz niektórych spółek jawnych. 

Dotychczas były one transparentne 

podatkowo. Sprawdź, które spółki 

jawne są podatnikiem CIT w 2021 r.

Pułapka

Spółki jawne 
podatnikiem 
CIT. 
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Autorka jest starszą specjalistką ds. ulgi IP Box 

w Kancelarii Mentzen.  
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z ustawą o rachunkowości, podmiot ten 
jest zobowiązany do otworzenia ksiąg 
rachunkowych na dzień rozpoczęcia 
działalności. Tym dniem jest pierwsze 
zdarzenie wywołujące skutki o charakte-
rze majątkowym lub fi nansowym. Przy-
kładem takiego zdarzenia może być 
między innymi zapłata za zakupioną usłu-
gę. Wobec tego nowoutworzona spółka 
jawna, która złoży informację przed tak 
rozumianym dniem rozpoczęcia działal-
ności – zachowa status podmiotu podat-
kowo transparentnego. 

Skutki braku złożenia we wskazanych 
terminach informacji bądź jej aktuali-
zacji, będą niestety odczuwalne dłu-
gofalowo. Zgodnie z  wprowadzonymi 
przepisami, spółka ta stanie się podatni-
kiem podatku CIT i pozostanie nim do 

dnia jej likwidacji lub wykreślenia z re-
jestru. Kwestia ta została dosadnie wska-
zana w odpowiedzi Ministra Finansów na 
zapytanie poselskie nr 2151. 

Główna wątpliwość w tym zakresie spro-
wadza się do tego, kto powinien  zło-
żyć informację, aby była ona skuteczna. 
Tę kwestię wyjaśnia wydana 15 marca 
2021 r. indywidualna interpretacja o sygn. 
0111-KDIB1–1.4010.9.2021.2.ŚS.  Wnio-
skodawca przedstawił stan faktyczny, 
z którego wynika, że zamierza dokonać 
przekształcenia spółki komandytowej 
w spółkę jawną. W interpretacji tej dy-
rektor Krajowej Informacji zgodził się 
ze stanowiskiem, że złożenie informa-
cji przez spółkę komandytową przed jej 
przekształceniem w spółkę jawną będzie 
skuteczne. 

Oznacza to, że spółka jawna będąca na-
stępcą prawnym, nie będzie podatnikiem 
podatku CIT. Jak bowiem prawidłowo za-
uważył wnioskodawca: „przekazanie ww. 
informacji przez spółkę przekształcaną 
powinno być traktowane tak samo jak zło-
żenie takiej informacji przez spółkę prze-
kształconą tj. spółkę jawną. Oświadczenie 
to będzie bowiem w dalszym ciągu składał 
ten sam podmiot”. Wobec tego, aby spół-
ka jawna powstała w wyniku przekształ-
cenia nie została podatnikiem podatku 
CIT – informację powinna złożyć spółka 

przekształcana, jeszcze przed dniem re-
jestracji przekształcenia. 

Kolejny raz mamy do czynienia z wpro-
wadzonymi przepisami, które pozosta-
wiają wiele wątpliwości. W konsekwencji 
niejedna spółka jawna, która powstała 
w wyniku przekształcenia, ostatecznie 
zyskała status podatnika CIT. Pamiętaj-
my, że nie jest to pierwsza sytuacja, gdy 
ustawodawca niewystarczająco precyzu-
je przepisy. Przykładem takiego działania 
mogą być przepisy dotyczące ulgi IP Box 
i prowadzonej ewidencji. W tym przy-
padku doczekały się one po kilku miesią-
cach obszernych objaśnień Ministerstwa 
Finansów. Czy tak będzie również w przy-
padku podwójnego opodatkowania 
spółek jawnych? Pozostaje nam uzbroić 
się w cierpliwość i obserwować kształ-
tującą się linię interpretacyjną. Ustawo-
dawca natomiast powinien pamiętać, że 
pośpiech jest złym doradcą… 

REKLAMA
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i  przebieralnie z  fi rmowymi strojami na 
imprezy). Świat tańczy i się bawi…

Hedonizm w zachowaniach oczywiście 
przesuwa się i w sferę życia erotycznego. 
Terencjusz pisząc „nic co ludzkie nie jest 
nam obce” do końca jednak nie przewidział 
co się wydarzy, bo teraz modne jest to, co 
w świecie ludzi, ale i zwierząt, a może tak-
że wszystko naraz. Dawne czasy, kiedy spe-
cyfi czny typ fi lmów nadawany był po 23:00 
odeszły w zapomnienie, bo teraz teledy-
ski muzyczne serwują porno na śniadanie, 
obiad i kolację. Hotele, ośrodki wypoczyn-
kowe – natychmiast podłapują ten trend 
i tworzą wielkie oazy „zabaw specjalnych” 
dla spragnionych uciech.

Przecież dzieci nie pasują do świata zabaw 
i uciech – trzeba stworzyć dla nich specjal-
ne rezerwaty. Przedszkole i szkoła (a nawet 
żłobki) zaczynają zapewniać 24-godzin-
ną opiekę nad dziećmi, gdzie w  sposób 

rogu ulicy jest coś nowego z biforkiem, klu-
bem właściwym i chill-outem, a tłumy ludzi 
(w każdym wieku) walą do nich na okrągło. 
Renesans przechodzi nauka tańca – otwie-
rają się nowe szkoły i sieciówki, bo znowu 
tańczy się wszystko od foxstrota, tango po-
przez walc, jive, twist, rock & roll i nowe 
odmiany tańców nowoczesnych. Ale tak 
naprawdę tańczy się tylko shimma-boko 
– nowy rytm połączenia latino, tureckie-
go popu i o dziwo… elementów disco po-
lo, które wchodzi przebojem na czołowe 
listy przebojów. Accent, Max, Beauty and 
Young, a nawet stary Boys już nie jest obcia-
chem, a czymś co kupuje elegancka publika 
w Londynie i Nowym Yorku. 

Shimma-boko, kiedy cała sala porusza się 
w specyfi cznym rytmie kombinacji starych 
„kaczuszek”, macareny i lambady, przebi-
ja wszystko. Tańczy się to na eleganckich 
rautach, w przedszkolach i na szkolnych 
dyskotekach, a także w najbardziej podej-
rzanych spelunach. Alkohol leje się strumie-
niami wraz z zalegalizowaną w Europie od 
początku roku marihuaną leczniczą (należy 
mieć odpowiednie zaświadczenie dla zaży-
wania publicznie). Nad ranem tłumy lekko 
rozchwianych mężczyzn i kuso ubranych 
kobiet tanecznym krokiem podążają do 
pracy, aby zaraz po fajrancie znowu wrócić 
do klubów i tańca (nowocześni pracodaw-
cy na gwałt montują łazienki z prysznicami Fo
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Jest rok 2022 i trwają „wspaniałe lata 
dwudzieste”. Ludzkość uwolniona od 
zagrożenia za pomocą powszechnie 

dostępnych szczepionek, rzuca się w wir he-
donistycznych uciech i wspaniałości życia. 
„Nowa belle epoque”, „nowe czasy zabawy 
i uciech” – ponowna wiara w technologię, 
rozwój gospodarki i szybkie zarobki na gieł-
dach i egzotycznych kryptowalutach. Świat 
biegnie jeszcze szybciej, jeszcze weselej 
w korowodach zabaw i niekończących się 
imprez. 

Oblężenie przeżywają restauracje i nocne 
kluby. Jedzenie na mieście jest obowiązko-
we – już nikt nie gotuje, ale też nie zamawia 
do domu – obowiązkowe jest siedzenie przy 
stolikach i próbowanie coraz bardziej wy-
myślnych dań i egzotycznych kuchni. Teraz 
trendy jest molekularna kuchnia etiopska 
(kulki z trawy bagiennej i błota cytrynowego 
oraz żuki pustynne w odchodach) i z Wysp 
Galapagos (oczywiście zupa żółwiowa – re-
stauracje pełne są podróbek z  typowych 
żółwi greckich, ale najwyżej w cenie są te 
prawdziwe z Galapagos – corocznie dozwo-
lone jest odławianie pewnej partii). Ale już 
niektórzy trendsetterzy oraz prezenterzy ze 
śniadaniowej TV zachwalają warana z Ko-
modo albo egzotyczne odmiany owoców du-
riana w potrawce z tajskich żab. 

Nocne kluby odreagowują wielomie-
sięczne zamknięcie. Właściwie na każdym 

Pozwoliłem sobie puścić wodze wyobraźni i pomyśleć co będzie, 
gdy pandemia się skończy.

„Wspaniałe lata„Wspaniałe lata
     dwudzieste”,      dwudzieste”, 

OPINIE

czyli jak żyć w epoce czyli jak żyć w epoce 
postkoronawirusowej...postkoronawirusowej...
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optymalny łączona jest nauka, odkrywanie 
świata wraz z intensywną zabawą i sportem. 
Kontakt z rodzicami zapewniony jest przez 
półgodzinne codzienne połączenia w jakże 
przez nas znanym trybie wideokonferencji. 
Zaczyna się też rozwiązywać kłopotliwy 
problem reprodukcji i prokreacji – wszy-
scy z uwagą śledzą nowe osiągnięcia połu-
dniowo-koreańskich naukowców, którzy 
proponują „zewnętrzną ciążę”, gdzie dzie-
ci hodowane są w wielkich owodniowych 
akwariach (oczywiście można je odwiedzić, 
popatrzeć, a nawet popukać w szybę i puścić 
im jakąś muzyczkę).

Kto na tym zarabia?
Nowy wspaniały świat. Bezprecedensowy 
rozwój ekonomiczny i szalejące, rosnące 
indeksy giełdowe. Wszystkie spółki ro-
sną w górę – a na giełdzie gra każdy. NYSE 
i NASDAQ dawno już działają w 24-go-
dzinnym trybie bez żadnych świąt, a nawet 
kasjerki w  supermarketach rozmawia-
ją o  dobrodziejstwach automatycznych 

algorytmów transakcyjnych. Wszyscy in-
westują jak nie w giełdę to w kryptowalu-
ty, które się kupuje i kopie… Innowacyjne 
fi rmy zresztą już płacą w kryptowalucie, 
a te superinnowacyjne w hedgingowych 
opcjach na spółki nowych technologii no-
towane na nowych kryptowalutowych gieł-
dach (chińskie giełdy w Tianjin i Chengdu). 
Najlepsi maklerzy w giełdowym handlu 
montują sobie cyfrowo-biologiczne wstaw-
ki łączone z  przysadką mózgową, któ-
re pozwalają uczestniczyć w kołowrotku 
światowego handlu w każdej minucie doby.
Rozrywka w nowym stylu błyskawicznie 
opanowuje Netfl ixa i inne platformy. Całe 
stare kino z klasycznym półtoragodzinnym 
fi lmem jest już passé i nikt tego nie oglą-
da. Trendem jest albo coś krótkiego (15-mi-
nutówki z dynamicznym montażem), albo 
tasiemcowe seriale z przekombinowaną 
akcją wyjaśniającą się na koniec rocznej 
serii, bądź nawet w kolejnej pięciolatce. 
A i tak naprawdę wszyscy siedzą w Tik To-
ku (teraz nazywa się Dida Dida) i oglądają

tresowane koty grające na bałałajkach. 
Przebojem 2022 jest tajwański zespół ko-
cich kastratów brawurowo wykonywujący 
„Cztery pory roku” Vivaldiego, głównie za 
pomocą pisku z gardeł.

Kompletnie i nagle, choć tak naprawdę 
zupełnie przewidywalnie, zmienia się ran-
king najpopularniejszych zawodów. Wciąż 
na topie jest infl uencer, ale już szybko spa-
da videobloger albo podcaster. Ale mło-
dzież chce już teraz być bitcoinbrokerem 
(wymiana i legalizacja kryptowalut) albo 
insta-masterami (coś w rodzaju połącze-
nia trendsettera z coolhunterem oraz con-
tent managerem z silnym uwzględnieniem 
Instagrama i Dida Dida) i nie należy mylić 
tego z insta-prezenterem (to też modne, ale 
mniej prestiżowe pokazywanie swojego cia-
ła – w różnych odsłonach i ewentualnie po-
zowanie dla wybranych klientów). 

Szybko odpowiada, jak zawsze, polska 
edukacja – w Kluczborku jest już klasa so-
cial media manager advisor (trochę oldscho-
olowa nazwa, bo prawidłowo powinno być 
advis-krut-soc), gdzie już kształci się nowe 
zastępy czegoś w rodzaju doradcy perso-
nalnego, jak kształtować swoje wirtualne 
oblicze w całej sieci. Jeśli ktoś jest mniej me-
diowy i otwarty lub też nie ma naturalnych 
warunków do sprzedawania nagich ob-
razków w sieci musi zadowolić się pozycją 
klasycznego kopacza kryptowalut (prawie 
porównywalne z pracą fi zyczną), e-gamera 
(kategoria Call of Duty lub Fifa) lub pogar-
dzanego internetowego tradera czy, co gor-
sza, zupełnie już nisko w kategorii „sellera” 
(sprzedawcy).

Świat się zmienia, świat się bawi, świat się 
cieszy. Tylko czy to nam czegoś nie przypo-
mina? Co będzie dalej? A to już w kolejnych 
odcinkach pt. „Wielki Kryzys Bitcoinowy”, 
„Narodziny nowego Ku-Klux-Klanu” i… 
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Czy to nam 
czegoś nie 
przypomina? 
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Tomasz Buk, Interim Manager w DXC pyta: „Wypłata w kryptowalutach za pracę na etacie 
– czy to jest możliwe? Na podstawie przepisów takie świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli 
zalicza się do płatności w naturze. (...) Wynagrodzenie w naturze możemy otrzymać tylko za część 
zmienną wynagrodzenia, np. premie, dodatki, ryczałty, diety itd. Możliwość taka musi być zawarta 
w regulaminie pracy (w małych firmach do 20 osób) lub w układzie zbiorowym w większych firmach. 
Opodatkowanie tej części przebiega na zasadach ogólnych (17 proc. lub 32 proc.). I tutaj jeden <<myk>> 
dla tych, którzy chcieliby skorzystać z takiej możliwości. W zależności od tego jaką mamy podpisaną 
umowę z pracodawcą przy sprzedaży waluty wirtualnej będziemy mogli sobie ją wliczyć w koszt uzy-
skania dochodu albo nie. Zamiast otrzymywać wypłatę na podstawie tej samej umowy o pracę, lepiej 
zawrzeć z pracodawcą dodatkową umowę o kupno waluty wirtualnej w kwocie netto należnych dodat-
ków i najlepiej od razu o możliwości potrącenia tej kwoty z wypłaty. Różnica jest taka, że można wyka-
zać ten <<koszt zakupu>> waluty i obniżyć należny podatek”. Można? Można!

Marcin Maruta, Partner 
w kancelarii Maruta Wachta 
potwierdził to, o czym się 
głośno nie mówi, a co w branży 
IT jest tajemnicą poliszynela:
„Zapewne napotkaliście Państwo 
ostatnie regulacje UE dotyczą-
ce AI – tam pojawia się szereg 
obowiązków i nowy katalog 
potencjalnych kar (6 proc. obrotu 
max). Regulacja sama z siebie 
ultraciekawa, niby tylko projekt, 
ale już teraz ma zabawny skutek 
– mam dwie oferty u klientów 
szafujące pojęciem <<AI>>, więc 
zapytałem oferentów, czy aby 
na pewno gwarantują (po wdro-
żeniu) zgodność z tymi regula-
cjami. I dostałem odpowiedź, że 
żartowali, <<jaki tam AI Panie 
Mecenasie, ot zwykły algorytm 

 Najzwyklejszy kod  Jaka 
tam regulacja >>. Piękny 
przykład, jak prawo wpływa na 
język ofert...”. Jak celnie podsu-
mował radca prawny Grzegorz 
Kantecki: „AI, gdy chodzi o cenę, 
algorytm, gdy chodzi o obowiąz-
ki ”. Dokładnie! 

LINKEDIN PARK   

CO MIESIĄC SPRAWDZAMY, 
o czym branża IT (i nie tylko) dyskutuje na

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

Marcin Fidler, Partner w Stilo Energy, w ramach cyklu „Najwięksi polscy wynalazcy”, 
przypomniał postać Jacka Trzmiela „urodzonego w 1928 r. w Łodzi, który po wojnie wyemi-
grował do USA i wstąpił do armii, a jego zadaniem było naprawianie sprzętu biurowego. Po 
kilku latach założył własną firmę Commodore Portable Typewriter, zajmującą się naprawą maszyn do 
pisania. Potem założył nową spółkę, która wprowadziła na rynek pierwsze kalkulatory Commodore. 
Następnie Trzmiel zbudował urządzenie, które stworzyło podwaliny dla rynku komputerów osobi-
stych. Commodore 64 wszedł na rynek w 1982 r., okazał się hitem na niespotykaną skalę. Sprzedany 
w 22 milionach egzemplarzy do dziś uważany jest za najpopularniejszy w dziejach komputer domowy. 
<<Dla mas, a nie klas>> – tak mawiał o urządzeniu jego twórca. Ówczesna konkurencja nie była w stanie 
zaoferować lepszego sprzętu w porównywalnej cenie. W 1984 r. Trzmiel odszedł z firmy w wyniku 
konfliktu z udziałowcami. Kupił konkurencyjną grupę Atari i w kolejnych latach obie strony prowadziły 
wyniszczającą wojnę rynkową. Niestety, poległy na niej obie. W latach 90. najpierw zbankrutowało 
Commodore International, a później Atari Corporation”. Niemniej, naszym zdaniem, ich wysiłek, aby 
wprowadzić komputery pod strzechy jednak się udał. 
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Mirosław Burnejko, prezes Transparent World, zwrócił uwagę na ciekawe wydarzenie, 
jakie miało miejsce w Salwadorze: „Salwador przyjął ustawę wprowadzającą Bitcoin jako praw-
ny środek płatniczy (62 głosy z 84 w kongresie). Dziś z rana słuchałem rozmowy z prezydentem 
Salwadoru na Twitter Spaces (było ponad 20,000 ludzi LIVE). Oto kilka ciekawych rzeczy z roz-
mowy: Bitcoin stał się prawnym środkiem płatniczym. Sprzedawcy MUSZĄ akceptować BTC. 
Podatki z transakcji w BTC mają być płacone w BTC. Rząd ułatwia wymiany (wymiana po kursie 
transakcji). Obywatel może mieć dowolny portfel. Chcą wprowadzić możliwość otrzymania oby-
watelstwa, gdy ktoś zainwestuje 3 BTC (nie USD) w Salwadorze. Ta rozmowa brzmiała jak lekkie 
Sci-Fi, ale faktycznie dzieje się coś ciekawego w tym naszym wspaniałym świecie”. Podpisujemy 
się pod tym stwierdzeniem. 

Kiedyś Microsoft przygotował miły gadżet upominkowy w postaci grilla z napisem: 
„Grilluj, byle nie nas ”. Zdaje się, że albo Piotr Marciniak, CEO TPnets.com tego prezentu nie do-
stał, ewentualnie nie zastosował się do prośby. O czym świadczy następujący, pełen goryczy wpis: 
„Jak Microsoft zabiera mi czas na pisanie doktoratu i ma błędną komunikację telefoniczno-webową. 
Od jakiegoś czasu piszę w wolnym czasie doktorat wykorzystując do tego mój domowy 10-letni kom-
puter i zainstalowany na nim ówcześnie Office 2010 z adekwatną do tego celu domowo-studencką
licencją. Kilka dni temu po jakiejś kolejnej aktualizacji systemu padło mi menu start, choć sam Win10 
działał nadal. Żadne sugerowane magiczne rozwiązania od powershell po rejestr nie pomogły. 
Zostało, zgodnie z poradnikiem Microsoftu, nadrzucenie systemu. Wykonałem. Problem pozostał 
nierozwiązany. Więc sięgnąłem po Classic Start Menu, bo pracować dalej trzeba. Po tej operacji przy 
próbie uruchomienia Worda do dalszej pracy nad doktoratem zaskoczył mnie komunikat, że muszę 
ponownie aktywować Office’a. Opcja internetowa nie działa. Telefoniczna dla Polski również, ale 
na www Microsoft wskazuje dla Polski numer: (48) (22) 594 19 99. Po wdzwonieniu się i wyklikaniu 
szeregu czasochłonnych opcji usłyszałem, że wsparcie przeniesiono do sieci pod adres: help.micro-
soft.com, na którym jednak aktywacji wykonać nie mogę, bo powinienem ją zrealizować telefonicznie 
pod w/w numerem. Błędne koło. Ani telefon, ani www nie oferują żadnej pomocy żywego człowieka. 
Gratulacje Microsoft. Straciłem 2 dni próbując odzyskać pełną sprawność Win10. Co się nie udało. 
W nagrodę Wasz Office przestał również działać. A ja zamiast pisać pracę naukową – tracę czas. 
Zapewne Legalna Marta wyjaśni mi, że powinienem przejść na #Office365. Tylko, że to byłoby za-
równo kompletnie zbędne, jak i biznesowo nieetyczne”. 
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Z kolei Marcin 
Babiak podniósł kwestię 
związaną z tym, że „firmy 
nigdy nie zatrudniały tak 
często, jak obecnie. Nigdy 
nie wydały na to tyle pie-
niędzy. I nigdy nie szło im to 
tak źle”. Zdaniem właściciela 
Kordo Edukacja „główne 
przyczyny tego zjawiska to 
łatwość, z jaką pracownik 
może dziś zmienić pracę oraz 
problem ze znalezieniem 
odpowiedniego kandydata na 
jego miejsce. Jeśli jesteś sze-
fem małej organizacji (firmy, 
działu), a przed tobą wyzwa-
nie szybkiego wzrostu, może 
zdarzyć się, że nie docenisz 
ilości czasu, jaką zajmie ci 
rekrutacja. Jeśli twój zespół 
liczy 5 specjalistów, a za 3 lata 
przewidujesz 15 osób, to 
oznacza, że musisz co 2 mie-
siące zatrudnić nową osobę. 
Przy założeniu 20 proc. rota-
cji. Czy to dużo?”. No właśnie, 
czy to dużo? Odpowiedź na 
to pytanie, wraz z uzasadnie-
niem, znajdziecie w całym 
wpisie Marcina Babiaka. 
Polecamy. 

AI, gdy chodzi 
o cenę, algorytm,
gdy chodzi 
o przepisy.
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i ich świta na trasie, za kilkadziesiąt tysię-
cy dolarów, postawią na Mount Everest 
prawie każdego, w miarę wysportowane-
go, wysoko postawionego dyrektora z kor-
po. No, może nie wniosą go na lektyce, ale 
jak patrzę na zdjęcie z zatłoczonej drogi na 
szczyt, to klientela zdaje się być prawie tak 
mainstreamowa jak na Krupówkach.

Zostawmy jednak biednych amatorów, 
oni tam wchodzą dla siebie. Za to zawo-
dowcy – oni to już wchodzą głównie dla 
sponsorów i chwały. Brutalnie scharakte-
ryzował to himalaista Ryszard Gajewski 
(autor pierwszego w historii wejścia bez 
tlenu zimą na ośmiotysięcznik) w kontek-
ście niedawnej nieudanej wyprawy byłej 
lekkoatletki na wspomniane K2: „[…] gdy 
słyszę, jak pompują  tę Magdę, że dziewczy-
na może wejść na szczyt, to mnie to śmie-
szy. Cóż, ważne, by się wszystko kręciło. 
Pewnie później napisze książkę”. A chwilę 
potem dodaje: „Jeżeli masz doświadczenie 
we wspinaczce zimą, jeżeli dokonywałeś 
przejść najpierw w Tatrach, później w Al-
pach, dopiero wtedy kolejnym krokiem mo-
gą być Himalaje czy Karakorum. Tylko kto 
dzisiaj jeździ w Alpy? Nikt. Jadą w Hima-
laje, bo to się sprzedaje”.

I tu docieramy do szczy… tfu, zgrzytu 
w całej sytuacji: w Alpy nikt nie chodzi, a al-
pejski styl przegrywa z oblężniczym (ten 

idzie się tak po prostu w rakach i z pleca-
kiem, tylko z ciężarówką i 60-osobową 
ekipą. Szerpowie, tak jak kiedyś, niosą 
ci cały majdan, ale do tego masz jeszcze 
świtę w  obozie –  łącznie z  kamerzystą 
dokumentującym Twój wyczyn i kucha-
rzem, który na tacy przynosi ci bigos. Ca-
ła wyprawa trwa długie tygodnie, z czego 
większość to gnicie w namiocie przy książ-
kach i serialach, w oczekiwaniu na idealny 
moment zaatakowania szczytu. Są oczywi-
ście odstępstwa od takiej strategii – nazy-
wa się to „stylem alpejskim”: w kilka osób, 
z całym ekwipunkiem na plecach i w krót-
kim czasie. Chętnych na takie podejście 
jest jednak coraz mniej, chociaż to taka 
najwyższa szkoła jazdy, najbliższa ideałom 
sztuki tego całego wspinania, czyli „walki 
człowieka z górą”. 

No dobra, ale co ma piernik do wia-
traka? A to, że gdzie nie zacznę czytać, 

tam widzę analogie do wysokogór-
skich wypraw w naszym startupo-
wym środowisku. I nie chodzi mi 
wcale o te pozorne podobieństwa: 
ambitne cele, chwałę i oklaski. Tak 
jak w górach, tak w internetach, dia-

beł tkwi w szczegółach. Otóż wspi-
naczka w  dzisiejszych czasach to 

coraz bardziej kwestia pieniędzy niż 
umiejętności. Wyspecjalizowane fi rmy Fo
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Na początek małe zastrzeżenie: nie 
jestem żadnym specem od gór. 
W Tatrach nie byłem, a co dopiero 

gdzieś dalej. Interesuję się tematem czysto 
teoretycznie, jak wąsaty Janusz skokami 
narciarskimi. Oglądałem dokument o Ku-
kuczce na Netfl ixie, przeczytałem numer 
specjalny „Polityki” o Himalajach i zeska-
nowałem wzrokiem parę „blurbów” gór-
skich książek w Empiku. Ot, tyle. Także 
ten, nie bijcie jak coś pokręcę. To tylko tło 
do tematu. 

Dla jeszcze mniej ogarniętych ode mnie 
małe wprowadzenie. W wysokie góry nie 

Pomimo koronawirusa, a może dzięki okazjom, które tworzy, ostatnie miesiące dały nam wielu 
zwycięzców. Firmy ze świata cyfrowego osiągnęły jeszcze bardziej astronomiczne wyceny, a tacy 
Nepalczycy, biorąc świat znienacka i zaskakując parę ekip, zdobyli zimą szczyt K2. Wbrew pozorom 
te dwa światy łączy wiele.

Alpiniści 
OPINIE

vs himalaiścivs himalaiści
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z dużą ekipą za dużą kasę, o którym powy-
żej). Zbyt śmiałym stwierdzeniem byłoby, 
że kasa wypiera sztukę i umiejętności – bar-
dziej „cel uświęca środki”. Nie chcę tu scho-
dzić na wątki fi lozofi czne, że jak góra nie 
daje się wziąć zimą to widocznie tak ma 
być i basta, trzeba uszanować prawa na-
tury. Chodzi mi bardziej o to, co wywołało 
kontrowersje w naszym kraju przy okazji 
niedawnego zdobycia K2 zimą: czy wejście 
z tlenem, za wszelką cenę, to nadal wyczyn 
sportowy (styl alpejski wyklucza wszel-
kie „pomagacze”, jak butle z tlenem, po-
ręczówki i komory hiperbaryczne)? Otóż, 
moim skromnym zdaniem, wyczyn to za-
iste jest, ale nie sportowy. 

Ze startupami trochę podobnie. Mamy 
tysiące takich, których celem jest break 
even point (połazić po górach, strzelić parę 
fotek, wrzucić na „insta”) albo kilkudziesię-
ciu śmiałków, którzy chcą robić wyłącznie 
jednorożce (tylko Himalaje, ewentualnie 
Karakorum, najlepiej zimą). Środka nie ma. 
Nikt nie chce robić fi rm, które zatrudniają 
kilkadziesiąt osób i zarabiają, powiedzmy, 
kilka milionów złotych rocznie. Nieposkro-
miona ambicja zdobywania biznesowych 
szczytów czasem przesłania prawdziwy 
cel przedsiębiorczości. Coś, na czym zbu-
dowano potęgi zachodnich gospodarek, 
gdzie pełno takich solidnych, sporych fi rm, 
które jednak dopiero w masie skumulowa-
nego PKB robią wrażenie. Wartych dzie-
siątki, setki milionów, ale bez ambicji stania 
się znanymi z tego powodu, że zostały jed-
norożcami. Zbudowanych na racjonalnych 
celach, „bootstrapując” w oparciu o własny 

kapitał („bez tlenu z butli”), czy dzięki ra-
cjonalnemu fi nansowaniu zewnętrznemu 
(bo żadna ambitna wyprawa tania nie jest). 

Zamiast tego, tak jak w  górach, tak 
i w startupowej branży widać gołym okiem 
głównie napinanie musku-
łów, wdzięczenie się do 
mediów i  ekwilibrystykę 
fi nansową, żeby „zapiąć” 
gigantyczny budżet (wie-
cie dlaczego nasi czołowi 
startupowcy z setkami mi-
lionów złotych inwestycji 
nie komunikują posiada-
nych udziałów? Bo mają 
już jednocyfrowe procenty w swoich wła-
snych fi rmach…).

Czasem takie biznesowe ośmiotysięcz-
niki to są wręcz Himalaje… głupoty. Sław-
ny był w środowisku przypadek pary, która 
przez chorą ambicję i chęć zadowolenia 
za wszelką cenę sponsorów dopuściła się 
manipulacji, takich jak retusz zdjęć czy 
wprowadzanie w błąd, jeśli chodzi o ska-
lę trudności. W światku startupowym też 
była podobna historia, fi rmy Theranos. 
To oczywiście skrajność, ale pokazuje do 
czego może doprowadzić ślepe zapatrze-
nie tylko w najwyższy cel. A przecież każ-
de dziecko wie, że upadek z wysokości boli 
najbardziej. A nawet, jeśli uda ci się wejść, 
z wycieńczonym organizmem i odmrożo-
nymi palcami, to hmmm… okazuje się, że 
tam wcale nie jest tak ładnie! 

Ładne to są Alpy. Niesamowite widoki, 
świeże powietrze i  wspaniała przygoda. 
Także, Panie i Panowie, twórzmy takież, 

średniej wielkości, fi rmy. Zdrowe, poukła-
dane, rentowne, robione dla siebie, a nie na 
pokaz. Satysfakcja większa, ryzyko mniej-
sze. Wiem, że „łatwo powiedzieć”, ale to nie 
jest świat dla małych fi rm, a „Alpy”, wbrew 

pozorom, nie są daleko i nie 
są takie trudne do zdobycia 
w dzisiejszych czasach – lep-
szych warunków dawno nie 
było. Lepiej żebyśmy mieli 
w kraju parę tysięcy alpini-
stów niż paru himalaistów. 

PS: A jak już musisz w Hi-
malaje (w  końcu na Zie-
mi jest miejsce i  dla tych 

i dla tamtych), to bądź jak Nirmal „Nims” 
Purja, członek mniejszości etnicznej 
Gurkhów, a przy okazji komandos i naj-
szybszy zdobywca wszystkich ośmioty-
sięczników. W styczniu zasłynął zimowym 
wejściem na K2. Bez tlenu z butli. 
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Widzę analogie do 
wysokogórskich 
wypraw 
w startupowym 
środowisku.

Rafał Agnieszczak  
to jeden z pierwszych polskich 

przedsiębiorców e-commerce, twórca portali 
Fotka.pl, Świstak.pl, Furgonetka.pl, a także 

Finansowo.pl. Wcześniej był m.in. menedżerem 
ds. treści w Ahoj.pl. Ukończył Szkołę Główną 

Handlową na kierunku zarządzanie i marketing. 
Pierwszy milion złotych zarobił w wieku 

25 lat, ale – jak sam podkreśla – nie czuje się 
człowiekiem sukcesu.
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i global-
nych mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 

BADANIA RYNKU

CRN nr 7/202160
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Wzrost/spadek sprzedaży notebooków 
w wybranych krajach w ujęciu rok do roku

kwiecień 
i maj 2020 r.

kwiecień 
i maj 2021 r.

118,2%

49,3%

-19%
-11,9%

2%

67,7%

13,1%

43,2%

11,5%

30,4%

-15,1%

57,1%

Wielka 
Brytania

Niemcy
Hiszpania

Francja

Polska

Włochy

Gracze zadbają o gamingowe PC
Rynek komputerów do gier w regionie EMEA odnotował kolejny 

kwartał solidnego wzrostu – w I kw. 2021 r. aż o 50,2 proc. rok 

do roku (2,4 mln szt.). W Europie Środkowo-Wschodniej bilans był 

jeszcze bardziej korzystny, sięgając niemal 65 proc. Producenci 

priorytetowo traktowali sprzęt wysokomarżowy, stąd notebooków 

gamingowych, mimo braków GPU z wyższej półki, nie dotknęły tak 

bardzo ograniczenia dostępności komponentów. Analitycy przewi-

dują jednak, że pomimo turbulencji w łańcuchu dostaw rynek PC 

dla graczy będzie rósł przez cały 2021 r. Siłą napędową pozostaną 

modele premium i notebooki. Z kolei w 2022 r. wydatki konsumen-

tów na gaming przypuszczalnie spadną, ponieważ ludzie wraz ze 

zniesieniem pandemicznych blokad będą mieli więcej opcji rozrywki. 

Dynamika wzrostu sprzedaży PC dla graczy będzie więc słabnąć, ale 

perspektywy na dłuższą metę są dobre: do 2025 r. rynek ma rosnąć 

w średnim tempie 2,7 proc. 

Prognoza dostaw komputerów dla graczy w regionie EMEA w latach 2021 – 2025

Dostawy w 2021 r. 
(mln szt.)

Udział w rynku 
w 2021 r. (proc.)

Dostawy w 2025 r. 
(mln szt.)

Udział w rynku 
w 2025 r. (proc.)

Średni wzrost co roku 
w latach 2021 – 2025 (proc.)

Desktopy 3,547 34,2 3,172 27,5 - 2,8

Notebooki 6,825 65,8 8,355 72,5 5,2

W sumie 10,372 100 11,527 100 2,7

Sprzedaż notebooków w dół, 
ale oczekiwania są duże
Na polskim rynku sprzedaż notebooków 

i mobilnych stacji roboczych w kwietniu 

i maju br. spadła o 15 proc. wobec analo-

gicznego okresu 2020 r. – wynika z danych 

Contextu. Przy czym Polska nie stanowi 

wyjątku na tle reszty Europy, gdzie spa-

dek zaczął przyspieszać w maju (kwie-

cień zakończył się łącznym wzrostem na 

poziomie 6 proc.). Analitycy tłumaczą to 

kilkoma czynnikami. Po pierwsze mniejszą 

liczbą transakcji w sektorze edukacyjnym 

(w Polsce w II kw. 2020 r. trwał program 

Zdalna Szkoła). Po drugie, ten rok porów-

nuje się z czasem pierwszego, ubiegłorocz-

nego lockdownu, gdy ludzie rzucili się do 

zakupu przenośnych PC. Na naszym 

rynku wzrost wyniósł wówczas 

57 proc. Mimo to w bieżącym 

roku wolumeny sprzedaży notebooków 

pozostają znacznie wyższe niż w 2019 r., 

a popyt utrzymuje się na wysokim pozio-

mie. W drugiej połowie roku spodziewany 

jest jednocyfrowy wzrost sprzedaży 

notebooków w europejskiej dystrybucji 

– prognozuje Context. Przy czym zdaniem 

analityków w drugim półroczu trzeba 

liczyć się ze zmniejszeniem zakupów 

konsumenckich, niemniej popyt w długim 

terminie wciąż powinien być silny, zwłasz-

cza w sektorze komercyjnym i edukacji. 
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W najbliższych latach będzie rósł popyt zarówno na dyski SSD, jak i HDD, ze wzglę-

du na zapotrzebowanie na coraz większą pojemność storage’u – prognozuje IDC. 

W przypadku HDD oczekiwany średni roczny wzrost w petabajtach ma wynosić 

8,5 proc. w latach 2020 – 2025. Średnia pojemność na dysk powinna zwiększać 

się jeszcze szybciej, bo o 25,5 proc. rocznie. W długim terminie przewiduje się 

kontynuację spadku sprzedaży klienckich HDD, ale ogólnie należy spodziewać się 

w tym roku rosnącego popytu na dyski twarde ze względu na potrzebę wyposaża-

nia w storage centrów danych i uwolnienie budżetów na projekty 

w firmach. Światowe dostawy nośników SSD (w szt.) w latach 

2020–2025 mają rosnąć każdego roku o 7,8 proc., 

a przychody ze sprzedaży o 9,2 proc. (do 

51,5 mld dol. w 2025 r.). Pojemność ma 

zwiększyć się aż o 33 proc. Dysproporcja 

wynika ze spodziewanej postępującej ero-

zji cen w długim terminie. Na rynku korpo-

racyjnym krótkoterminowe zakupy są duże 

zarówno ze strony dostawców chmury, jak 

i tradycyjnych segmentów rynku IT. Popytowi na 

SSD, w dłuższym okresie, będą sprzyjać spadające 

ceny i modernizacja infrastruktury. 

SSD i HDD będą coraz bardziej potrzebne

„Kolokacja jest kluczowym 
elementem układanki” 
Rosnące koszty infrastruktury data center, 

brak powierzchni i coraz wyższe ceny energii 

będą skłaniać przedsiębiorstwa do korzy-

stania z usług kolokacji. Przewiduje się, że 

aż do 2028 r. wielkość rynku kolokacyjnych 

centrów danych w Europie będzie rosnąć co 

roku o 13,1 proc., do wartości 33,66 mld dol. 

– według Grand View Research. 

Zdaniem analityków nowe technologie, takie 

jak 5G, IoT, sztuczna inteligencja (AI) i rozsze-

rzona rzeczywistość (AR) będą dalej powodo-

wać wzrost rynku, ponieważ wymagają one 

lepszej łączności sieciowej i zmniejszonych 

opóźnień. Jak z kolei zauważa analityk Omdia, 

„kolokacja jest kluczowym elementem ukła-

danki”, ponieważ przedsiębiorstwa potrzebują 

nie tylko pojemności infrastruktury IT, ale tak-

że możliwości połączeń potrzebnych do do-

tarcia do dostawców i partnerów działających 

w wielu chmurach. Dla firm jest to trudne do 

zrealizowania samodzielnie ze względu na zło-

żoność i koszty. Z danych Omdia wynika, że 

kolokacja należy do priorytetowych działań, 

jakie zostały podjęte przez firmy w czasie 

pandemii. Jednak co ciekawe, niemało re-

spondentów zdecydowało się na przełożenie 

takich wdrożeń na późniejszy termin. 
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Działania podjęte przez przedsiębiorstwa 
w odpowiedzi na zapotrzebowanie związane 
z Covid-19 

Ceny kart graficznych oszalały
W I kw. 2021 r. wartość sprzedaży kart graficznych 

dostarczonych na światowy rynek wyniosła 12,5 mld 

dol. To wzrost o 370 proc. wobec I kw. 2020 r., co 

jest wynikiem rosnących średnich cen sprzedaży. 

Przykładowo, karty do stacji roboczych kosztują już 

przeciętnie około 7,8 tys. zł. Ceny szaleją z powodu 

niedoborów komponentów i popytu na rynku krypto-

walut. Z kolei w ujęciu ilościowym w I kw. 2021 r. na 

rynek trafiło o 24,4 proc. więcej kart niż rok wcześniej 

oraz o 7,1 proc. więcej niż w IV kw. 2020 r. To znacznie 

powyżej dziesięcioletniej średniej wynoszącej 4,9 proc. na 

minusie. W całym 2020 r. wartość sprzedaży kart graficz-

nych wyniosła 23,6 mld dol. Jon Peddie Research pro-

gnozuje, że w 2025 r. powiększy się ponad dwukrotnie, 

do 54 mld dol. Warto podkreślić, że platformy graficzne 

wciąż dostarczają na rynek dwie firmy: AMD i Nvidia, 

gdyż zapowiedziany na 2020 r. debiut Intela opóźnia 

się. Analitycy przypuszczają, że gigant wejdzie do 

gry w IV kw. 2021 r. lub w I kw. 2022 r. 
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Wzrost przepustowości sieci w celu wsparcia pracy zdalnej

Dodanie nowych subskrypcji SaaS

Przyspieszenie nowych wdrożeń kolokacji

Wzrost wykorzystania IaaS

Przyspieszenie transformacji cyfrowej

Przełożenie nowych wdrożeń kolokacji

Wzrost cen kart grafi cznych w ciągu 2 lat (średnia cena w dol.)

Kategoria kart 
grafi cznych I kw. 2019 r. I kw. 2020 r. I kw. 2021 r.

Low-end 103 141 496

Mid-range 262 262 809

High-end 470 779 1358

Workstation 442 593 2153

68%

55%

49%

41%

32%

23%
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stadionami. W tym kontekście IT przycho-
dzi do głowy w dalszej kolejności. W rze-
czywistości jednak funkcjonowanie dużej 
części środowiska piłkarskiego w naszym 
kraju, jak i samego Związku, oparte jest dzi-
siaj o rozwiązania informatyczne. Od kilku-
nastu lat wykorzystujemy i stale rozwijamy 
własny system do zarządzania piłką noż-
ną. Mam tu na myśli procesy związane ze 
sprawozdaniami sędziowskimi z meczów, 
uprawnianiem i potwierdzaniem zawod-
ników do gry, ich transferami, czy logistyką 
i zarządzaniem rozgrywkami oraz licen-
cjami trenerskimi. System jest na co dzień 
obsługiwany przez około 40 tysięcy użyt-
kowników, dzięki czemu dziennie odno-
towujemy w nim średnio kilkaset tysięcy 
operacji. Na stałe działa również specjalna 
infolinia, która pomaga rozwiązywać zgła-
szane przez naszych użytkowników pro-
blemy techniczne. System jest cały czas 
modernizowany i udoskonalany. 

Jakie jeszcze systemy informatyczne 
służą wspieraniu środowiska piłkarskie-
go w Polsce? 
Można powiedzieć, że IT i digitalizacja są 
obecne dzisiaj we wszystkich dziedzinach 

CRN Trudno dzisiaj wyobrazić sobie du-
żą imprezę sportową bez udziału infor-
matyki. Czy tegoroczne Mistrzostwa 
Europy w piłce nożnej wiążą się z jaki-
miś specjalnymi wyzwaniami dla działu 
IT w PZPN? 
Marcin Dudziński Organizatorem EURO 
2020 jest UEFA i to ona jest odpowiedzialna 
za całą obsługę rozgrywek, w tym również 
informatyczną. Mistrzostwa nie odbywa-
ją się w naszym kraju, więc nie mamy też 
żadnych zobowiązań wynikających z ro-
li gospodarza. Jeśli chodzi o polski akcent 
związany z IT, to jedna z fi rm, która jest na-
szym partnerem, dostarcza część łączy do 
obsługi EURO 2020. PZPN jest natomiast 
zaangażowany w komunikację z kibicami, 
głównie za pośrednictwem portalu „Łączy 
nas piłka” i mediów społecznościowych. 
Te kanały w okresie mistrzostw cieszą się 
wzmożonym zainteresowaniem kibiców. 

Na czym polega specyfi ka funkcjonowa-
nia IT w takiej organizacji jak PZPN? 
Czym na co dzień zajmuje się kierowany 
przez Pana dział? 
Piłka nożna w powszechnej świadomości 
kojarzy się głównie z piłkarzami, meczami, 

funkcjonowania Polskiego Związku Pił-
ki Nożnej, dotykają wszystkich obszarów 
i aspektów gry w piłkę. Transformacja cy-
frowa jest jednym z fi larów „Strategii PZPN 
na lata 2020–2025”. Posiadamy własny sys-
tem biletowy oraz ogólnopolską bazę obiek-
tów piłkarskich. Jedna ze sztandarowych 
inicjatyw Polskiego Związku Piłki Nożnej 
– Program Certyfi kacji Szkółek Piłkarskich 
– oparta jest właśnie o dedykowany system 
informatyczny. Zachodzi w nim szereg róż-
norakich procesów odzwierciedlających 
zapisy regulaminowe – m.in. weryfi kacja 
wniosków, sprawdzanie wymagań stawia-
nych szkółkom, jak i codzienna praca pla-
nistyczna trenerów. 

Na jakie wsparcie informatyczne mogą 
liczyć trenerzy?
Rozwijamy narzędzie PZPN Trening 
Pro, które służy do rysowania diagramów 
i  schematów taktycznych. To także ele-
ment transformacji, bo przenosimy do 
świata cyfrowego coś, co kiedyś rysowane 
było na kartce papieru. Narzędzie dostęp-
ne jest dla każdego za darmo, można je po-
brać zarówno na komputer stacjonarny, jak 
i na urządzenia mobilne. Mogą więc z niego Fo
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

informatyką 
stoi
Budujemy ekosystem „Łączy nas piłka”, w którym 

już teraz jest kilka produktów informatycznych, 

a docelowo znajdzie się kilkanaście – mówi Marcin 
Dudziński, kierownik Działu IT w Polskim Związku 
Piłki Nożnej. 
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rzamy przenosić kursy trenerskie. Szuka-
my aktualnie partnera technologicznego  
do tego projektu. 

A na co nowego mogą jeszcze liczyć fani 
polskiego futbolu? 
Dla wszystkich zainteresowanych historią 
naszego futbolu udostępniliśmy już Biblio-
tekę Piłkarstwa Polskiego. Są w niej groma-
dzone relacje z meczów reprezentacji Polski 
i innych polskich zespołów piłkarskich. Ca-
ły czas uzupełniamy ją o nowe zbiory. Jest 
to do dziś jedyny taki produkt w skali eu-
ropejskiej. Stanowi istną kopalnię wiedzy 
i wspomnień dla każdego fana reprezen-
tacji Polski i piłki nożnej w ogólności. Te-
stujemy również narzędzie dla wszystkich 
grających w piłkę nożną na różnych pozio-
mach. Pracujemy jeszcze nad ostatecznym 
kształtem i funkcjonalnościami produktu. 

Czy myślicie o wykorzystaniu technolo-
gii typu sztuczna inteligencja, Internet 
rzeczy, wirtualna rzeczywistość? 
W dłuższej perspektywie myślimy o wdro-
żeniu hurtowni danych i zbudowaniu sys-
temu analitycznego na potrzeby PZPN. 
Chcemy starannie przemyśleć wszystkie 
elementy tego przedsięwzięcia. Analityka 
jest na razie wykorzystywana do monitowa-
nia danych wysiłkowych reprezentantów 
Polski. Być może będziemy też wdrażać In-
ternet rzeczy do wspomagania pracy sę-
dziów, ale są to na razie wstępne przymiarki. 
Takie narzędzia nie są jeszcze powszechnie 
wykorzystywane w środowisku piłkarskim, 
również na świecie. 

Będziecie korzystać z usług w chmurze?
Na razie mamy wszystko na własnych  
serwerach. 

procesami, które trzeba obsłużyć infor-
matycznie. Nie można się tego nauczyć, 
bo nie ma gdzie, PZPN jest tylko jeden. Jak 
ktoś przechodzi z banku do banku, czy z fa-
bryki do fabryki to zna specyfikę branży, 
pracując u jednego pracodawcy nabiera do-
świadczenia przydatnego w innym miejscu. 
W naszym przypadku to niemożliwe, więc 
zainteresowanie piłką nożną bardzo poma-
ga. Ci którzy dołączają do naszego zespo-
łu, zostają z nami na dłużej, bo pracujemy 
w bardzo ciekawym i wymagającym nie-
ustannego rozwoju środowisku. Systemy 
są skomplikowane, architektura jest kom-
pleksowa, można się nauczyć wielu rzeczy, 
które się przydadzą w karierze. 

Czy są takie miejsca, gdzie korzystacie 
z gotowych rozwiązań? 
Tak. Tam, gdzie jest taka możliwość, korzy-
stamy z gotowych narzędzi. W przyszłości 
planujemy na przykład wykorzystać goto-
wy system do stworzenia i obsługi naszej 
wewnętrznej biblioteki multimedialnej. 

W  zakresie CMS, po ana-
lizach, postawiliśmy na 
technologię Drupal, która 
pozwala na rozwijanie bar-
dzo intuicyjnego i przyjazne-
go narzędzia dla wydawców. 
Wdrożyliśmy też system 
elektronicznego obiegu do-
kumentów, który obejmu-
je całe nasze środowisko  
biurowe. 

Co macie w planach na najbliższy czas? 
Priorytetem jest dla nas utrzymanie, rozwój 
i unowocześnianie już istniejących i wyko-
rzystywanych systemów. Będziemy też jed-
nak robić i rzeczy nowe. Mamy w planach 
uruchomienie aplikacji mobilnej PZPN 
z prawdziwego zdarzenia. Będzie ona peł-
niła funkcje informacyjno-rozrywkowe dla 
kibiców. Bardzo ważny będzie tu aspekt ko-
munikacji i utrzymywania stałego kontaktu 
z fanami piłki nożnej. Pracujemy nad tym, 
aby zaoferować im unikalne rozwiązania. 
Korzystamy przy tym z doświadczeń klu-
bów i lig piłkarskich, konsultujemy pomysły 
z samymi kibicami i specjalistami w branży. 
W planach jest też biblioteka multimedialna 
na wewnętrzne potrzeby Związku, oparta 
o system DAM. Będziemy również budować 
platformę e-learningową, do której zamie-
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korzystać nie tylko profesjonalni trenerzy, 
chociaż oczywiście to właśnie oni są podsta-
wową grupą docelową. PZPN Trening Pro 
to jeszcze młody produkt, który jest rozwi-
jany i w przyszłości stanie się w pełni uży-
tecznym, cyfrowym zeszytem trenera.

W jaki sposób powstają systemy in-
formatyczne wykorzystywane przez 
PZPN? Tworzycie je sami czy kupujecie 
gotowe rozwiązania na rynku? 
Budujemy Ekosystem „Łączy nas piłka”, 
w którym już teraz jest kilka produktów, 
a docelowo znajdzie się kilkanaście. Wy-
pracowaliśmy jedną, wspólną architektu-
rę systemów, wykorzystujemy w niej szynę 
danych, jeden spójny CMS, programowa-
nie oparte o niezmienny stack technologicz-
ny. Wiemy dokładnie, co chcemy osiągnąć, 
jakie systemy są nam potrzebne. Na rynku 
nie ma wielu rozwiązań, które odpowia-
dałyby naszym potrzebom, dlatego często 
systemy budujemy sami od początku, czer-
piąc oczywiście z  najlepszych trendów  
i doświadczeń. 

Jakimi kryteriami kieruje-
cie się przy wyborze part-
nerów do współpracy? 
Bardzo dokładnie sprawdza-
my kompetencje, jakimi dys-
ponuje dana firma. Jeśli na 
przykład nie posiada progra-
mistów z  doświadczeniem 
w  konkretnym, interesu-
jącym nas języku, to nie podejmujemy 
współpracy. Firma musi mieć zespół, któ-
ry dobrze się zna, pracuje ze sobą od lat, 
ma wspólne doświadczenia w  realiza-
cji zadań, a nie zespół stworzony ad hoc,  
tylko po to, aby dostać zlecenie. Przy każ-
dym dużym projekcie organizujemy kon-
kurs ofert. Sprawdzamy umiejętności 
oferentów robiąc własne testy, czasami 
chcemy też poznać osobiście programistów, 
z którymi mielibyśmy współpracować. Du-
żą rolę odgrywa, oczywiście, również kryte-
rium cenowe. Potrafimy negocjować. 

A czego oczekuje Pan od specjalistów, 
których przyjmuje Pan do zespołu? 
Potrzebuję ludzi, którzy nie tylko znają 
się na informatyce, ale są też pasjonatami 
piłki nożnej. W środowisku futbolowym 
mamy do czynienia ze skomplikowanymi  

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

Transformacja 
cyfrowa jest 
jednym z filarów 
„Strategii  
PZPN na lata 
2020 – 2025”.

MARCIN DUDZIŃSKI  
– od 2018 roku kierownik Działu IT w Pol-
skim Związku Piłki Nożnej. Wcześniej, przez 
prawie 10 lat zarządzał dużymi projektami 
w sporcie, w tym m.in. UEFA EURO 2012, 
czy EHF EURO 2016, przez wiele lat zwią-
zany ze Stadionem Narodowym w War-
szawie. Prawnik z wykształcenia. Autor 
powieści kryminalnych.
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Wmomencie, w którym trzymacie 
ten najnowszy numer CRN-a, 
albo przeglądacie go na ekra-

nach swoich „urządzeń dostępowych” ( jak 
to określają fachowcy), mija właśnie rok 
od czasu, kiedy ten magazyn po raz kolej-
ny w swych blisko 25-letnich dziejach od-
rodził się do nowego życia. Stało się to za 
sprawą kilkorga (nie bójmy się tego powie-
dzieć) wariatów i świrów, dotychczas od lat 
zaangażowanych w tworzenie tego tytułu 
i dwóch wciągniętych przez tych świrów in-
westorów, którzy jakoś tam stanęli na drodze 
tychże niespełna rozumu ludzi wierzących 
bezgranicznie w to, że to, co robią, ma war-
tość i przyszłość. 

A łatwo nie było, bo od samego począt-
ku Burda miała kłopot z CRN-em w Polsce 
i to z kilku powodów. Po pierwsze: działał 
w dziedzinie obcej wydawnictwu o lifesty-
le’owym charakterze, czyli był w niszy nisz. 
Po drugie: dla odbiorcy-czytelnika był za 
darmo, czyli bezpłatnie, co już samo z sie-
bie budziło duże zastrzeżenie wydawnic-
twa, bo „jak można na tym zarabiać, skoro 
za to nikt nic nie płaci?”. Po trzecie: tytuł miał 
wydzielony zespół redakcyjny, który choć-
by z tych dwóch wcześniej wymienionych 
powodów, trudno było zintegrować z pozo-
stałymi w wydawnictwie oraz jego obsługę 
uwspólnić, co jak wiadomo jest główną tro-
ską wszelkich korporacji i bez tej „urawni-
łowki” nie ma mowy o koncernie, o którym 
marzy każdy jego funkcjonariusz. Po czwar-
te: realizował model B2B kompletnie obcy 
Burdzie, dla której skomplikowane dywa-
gacje na temat „dwupoziomowego modelu 
dystrybucji”, „kanału partnerskiego”, czy 
„programów edukacyjnych”, „certyfi katów”, 
„subskrypcyjnego modelu działania”, to jeśli 
nie bełkot, to na pewno język obcy. Po pią-
te: zarabiał i przynosił zyski, więc choć był 
ciałem obcym, to raczej kolcem róży wbitym 
w palec funkcjonariuszom tegoż koncernu. 

Ba, ale to był kolec ze złota, więc chirurgicz-
ne cięcie przekładano na wszelkie sposo-
by mimo kilkakrotnych prób ostatecznego 
rozwiązania. 

W końcu wszystko za wszystkich załatwi-
ła pandemia. W pierwszej jej fali, na począt-
ku roku 2020 wszystkie ponadnarodowe 
struktury, fi rmy globalne czy rozdmuchane 
struktury narodowe fi rm światowych prze-
żyły trzęsienie ziemi. Spowodowane było 
to obawą znaczącego spadku przychodów 
z powodu zmiany zachowań konsumenc-
kich oraz niemożnością dostosowania do 
spadających przychodów kosztów działal-
ności, z których znacząca część to koszty sta-
łe, a z kosztów zmiennych najpoważniejszą 
pozycję stanowią koszty ludzkie. Ergo: idzie 
zaraza, trzeba zwalniać. I takie były początki 
aktualnego stanu rzeczy. 

Ale zanim przejdę do dalszej relacji, to 
proszę pozwolić mi na refl eksję natury 
ogólniejszej, wypływającą z  wieloletnie-
go doświadczenia pracy w globalnej fi rmie 
zarówno z niemieckim, jak i amerykańskim 
właścicielem oraz obserwacji rynku. Na tej 
podstawie mogę stwierdzić, że jak w soczew-
ce skupiły się w przypadku CRN-a wszyst-
kie wady wybranej drogi rozwoju przez 
starych właścicieli tego tytułu. CRN stał się 
piłką w grze dzieciaków, w której nie ma stra-
tegii, celu, a najważniejsze jest, aby mocno 
kopać do przodu. To wpływało i na pozycję 
czasopisma, ludzi zatrudnionych w redak-
cji i jakość publikowanych treści. Korporacje 
są bezlitosne. Nie zajmują się niszami i nie 
zwracają uwagi na małe, ale zwinne podmio-
ty, które w przeciwieństwie do dinozaurów 
łatwiej mogą przetrwać i kryzysy, i pande-
mie, i wojny, a mogą czasem stanowić wzór 
do kopiowania lub tylko do zastanowienia, 
czy to co robią nie ma szerszego pozytywne-
go znaczenia. Bo to, że w niszy (na uboczu, 
z musu i braku zdecydowania wykreowa-
nej dla CRN w Burdzie), powstała nieliczna

Pro domo sua
Dziś to nie jest mój normalny felieton, do którego (mam nadzieję) czytelnicy 

przywykli przez ostatnie 9 lat mojej obecności na łamach magazynu CRN. Dziś 

to raczej opis pewnego przypadku biznesowego albo powiastka o prawdziwej 

historii, która dzieje się od roku, i która mnie wciągnęła w swój wir.

Ireneusz Dąbrowski
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Niczego nie 
obiecują na 

wyrost, a tego, 
co obiecane, 
dotrzymują.  

Ot, tacy 
wariaci. 

grupa freaków, która przeniosła wartości 
magazynu w nową rzeczywistość, nie jest 
powszechne. Zwykle takie przedsięwzię-
cia zanikają w skomplikowanych i urzędni-
czych z natury strukturach korporacji. 

Z własnych doświadczeń przywołam tyl-
ko jeden przykład, który miałem okazję ob-
serwować z bliska. To przejęcie przed laty 
przez Tech Datę firmy Azlan, angielskiego 
dystrybutora rozwiązań sieciowych. Może 
niektórzy z Was też to pamiętają? Skutkiem 
tej operacji, przeprowadzonej źle, bezdusz-
nie i bez zrozumienia aspektu wyjątkowości 
modelu działania przejmowanej firmy, było 
zabicie całego konceptu, strata milionów do-
larów oraz frustracja i trzęsienie ziemi dla se-
tek pracowników. Ale podobno „duży może 
więcej” i „kto bogatemu zabroni?”.

Ale wróćmy do „naszych wariatów”. Dość, 
że skutkiem pandemii i jej podstawową prze-
słanką było to, że na wiosnę 2021 roku zes- 
pół CRN-a otrzymał w zasadzie in corpore 
propozycję „nie-do-odrzucenia” rozsta-
nia się z koncernem Burda. Z jednej strony 
była to ulga, gdyż z pogmatwanych domy-
słów i możliwych scenariuszy pozostały 
tylko dwa, ale z drugiej realizacja jedne-
go z nich – pozytywnego – wymagała tyta-
nicznej pracy i dodatkowo dużo szczęścia. 
Znalezienie inwestorów mogących w kil-
ka dni zorganizować forsę na wykup z rąk 
Burdy aktywów magazynu niezbędnych 
do działania pisma, było najmniejszym 
z problemów. Największe były cztery: wy-
negocjowanie transakcji wykupu, aby nie 
trzeba było płacić bajońskich sum, za-
łożenie od zera nowej firmy zdolnej do 
czynności prawnych i znalezienia dla niej 
siedziby, przeniesienie na nią wszystkich 
umów z  kooperantami, usługodawcami 
etc., aby nie zachwiać procesu wydawni-
czego (w tym umowy przeniesienia licencji 
używania brandu CRN, którego właścicie-
lem jest podmiot amerykański, z Burdy 
na nowo utworzoną spółkę). I, last but not 
least, stworzenia od zera warunków tech-
nicznych i operacyjnych dla całych syste-
mów informatycznych niezbędnych do 
działania i to przy założeniu, że nowy pod-
miot nie będzie korzystał z żadnego ele-
mentu systemów poprzedniego właściciela, 
który jednak to i owo skoncentrował, zuni-
fikował i uwspólnił. I na to wszystko mu-
siało wystarczyć praktycznie dwa miesiące, 
no może dziesięć tygodni. I wystarczyło!!! 

Może to niewiarygodne, ale skrajnie za-
angażowany zespół przy tylko niewielkiej 
pomocy przyjaciół i opłaconych (marnie, to 
fakt, no bo z czego płacić) fachowców do-
konał tego w taki sposób, że bezpowrotnie 
nie ukazało się tylko jedno, lipcowe, wyda-
nie magazynu, a numer sierpniowy w nor-
malnym trybie i objętości został dostarczony 
do miażdżącej większości prenumeratorów. 
Owszem, były potknięcia. Pewne funkcjo-
nalności nie działały od ręki, a zostały uru-
chomione z  opóźnieniem, ale nie został 
zgubiony nikt i nic. Co najważniejsze po-
woli, krok za krokiem zmienia się oblicze 
czasopisma, co jest zauważone i spotyka się 
z pozytywną oceną naszych czytelników 
i partnerów biznesowych. 

W tym numerze jest ogłoszona zmiana 
formuły nagród, które były corocznie wrę-
czane przez magazyn dla przedstawicieli 
naszego środowiska za ich dokonania. Re-
dakcja rezygnuje z prostego i bezrefleksyj-
nego procesu masowego głosowania, na 
rzecz przemyślanego wyboru, dokonywa-
nego przez największych ekspertów, tych, 
do których magazyn adresuje swoje treści, 
czyli reprezentantów średnich i małych firm 
IT. Poza tym, że są oni „solą polskiej branży 
IT”, to mogą stanowić zaplecze dla redakcji, 
pomagając w kształtowaniu oblicza pisma. 

Próbą takiego podejścia jest zaangażowa-
nie członków Kapituły w cykl debat, z któ-
rych do dziś odbyły się dwie, podczas których 
uczestnicy wypowiadają opinie o najbar-
dziej gorących problemach. Na początek 
poszła pandemia, jako coś, co kształtowało 
nasze życie przez ostatnie pięć kwartałów 
i pozostanie z nami jeszcze na długo. Na-
stępnym tematem będzie zarządzanie przez 
producentów kanałem sprzedaży i progra-
my partnerskie. Czekajcie i na relacje z de-
bat i na finał konkursu, który jest planowany 
na koniec roku. 

Bo ci, którzy zdolni byli w  10 tygodni 
na stworzenie podstaw funkcjonowania 
i przejęcie w biegu operacji wydawniczych 
obejmujących emisję co miesiąc magazy-
nu o objętości 68 stron i dostarczanie tego 
w postaci drukowanej do dobrych n-tysię-
cy prenumeratorów, a  w  setkach tysięcy 
klików i otwarć treści zamieszczanych w for-
mie elektronicznej, mogą prawie wszystko. 
A najważniejsze: niczego nie obiecują na 
wyrost, a tego, co obiecane, dotrzymują. Ot,  
tacy wariaci. 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska 

Prosimy 
nie strzelać
do pianisty. 

Polacy najlepiej znają się na medycy-
nie, piłce nożnej i polityce. Natomiast 
rodzimi politycy znają się na wszyst-

kim. W błysku telewizyjnych fl eszy potra-
fi ą rozmawiać na dowolny temat: o zbiorach 
bawełny w Uzbekistanie, wyższości energii 
odnawialnej nad atomową czy wahaniach na 
rynku kryptowalut. Mogłoby się więc wyda-
wać, że nieobca jest im też tematyka zwią-
zana z cyberbezpieczeństwem. Zresztą taki 
wniosek łatwo wysnuć chociażby na podsta-
wie reakcji posłów opozycji na utajnione po-
siedzenie sejmu, które odbyło się 16 czerwca. 
Wielu parlamentarzystów poczuło się ura-
żonych faktem, że w czasie tego spotkania 
zaserwowano im kurs z cyberbezpieczeń-
stwa. Przy czym posłowie narzekali przede 
wszystkim na… zbyt niski poziom szkolenia. 

Kilka dni później przysłuchiwałem się 
dyskusji polityków toczącej się w jednym 
ze studiów telewizyjnych. „Jak często zmie-
niacie panowie hasła do swoich kont pocz-
towych?” – zapytał w pewnym momencie 
redaktor prowadzący program, po czym… 
zapadła cisza. W  końcu jeden z  posłów 
z marsową miną oznajmił, że najgorsze to 
zapomnieć hasło. Inny dodał, że świetnym 
zabezpieczeniem jest Face ID, a trzeci pod-
sumował dyskusję stwierdzeniem, że Michał 
Dworczyk nie padł ofi arą cyberataku, bo za 
jego czasów ofi arą nazywało się kogoś, kto 
nie radził sobie na wuefi e. W innej audycji 
jeden z senatorów przyznał, że używa konta 
Gmail zarówno do korespondencji służbo-
wej, jak i prywatnej. Robi tak, bo Kancela-
ria Senatu nie założyła senatorom skrzynek 
pocztowych, choć takowe mają posłowie. 

Znajomy informatyk, który współpracu-
je z instytucjami państwowymi, dostrzega 
pozytywy tego zaniedbania. Jego zdaniem 
poczta Gmail czy Wirtualnej Polskiej jest 

lepiej zabezpieczona niż ta w  domenie 
sejm.pl. Również instytucje rządowe, odpo-
wiedzialne za cyberbezpieczeństwo, działają 
na zasadzie „silni, zwarci, gotowi i… jakoś to 
będzie”. Mimo że już niejednokrotnie w na-
szej historii przekonaliśmy się, że ta metoda 
nic nie daje. Do tego dochodzi kwestia nie-
zbyt konkurencyjnych wynagrodzeń. W re-
zultacie najlepsi specjaliści odchodzą do 
świata biznesu, a ich rotacja w instytucjach 
państwowych stanowi poważne wyzwanie. 
Szczególnie jest to kłopotliwe w przypadku 
zaawansowanych systemów bezpieczeń-
stwa, których obsługa wymaga wysokich 
kompetencji. 

Jednak najsmutniejsze w tej całej historii 
jest postępowanie polityków, którzy nie po-
trafi ą zjednoczyć się w trudnej sytuacji. Jed-
ni kwestionują fakt, że mamy do czynienia 
z poważnym atakiem hakerskim, obwiniając 
rząd o karygodne zaniedbania. Z kolei polity-
cy Zjednoczonej Prawnicy drwią ze swoich 
konkurentów, przypominając im kelnerów 
z restauracji Sowa & Przyjaciele. 

Ktoś może powiedzieć, że gdzie indziej 
jest lepiej. Otóż niekoniecznie. Joe Biden 
zadziwił amerykańskich specjalistów od 
bezpieczeństwa, proponując Putinowi po-
rozumienie, na mocy którego obie strony, 
zobowiązują się do zaniechania cyberata-
ków na 16 wyznaczonych przez władze sek-
torów biznesowych. Ciekawe, jaka byłaby 
reakcja społeczeństwa, gdyby amerykań-
ski prezydent wpadł na pomysł, aby podpi-
sać tego rodzaju umowę o bombardowaniu 
miast. Drodzy Rosjanie, nie zrzucajcie bomb 
na Waszyngton i Nowy York, natomiast jak 
weźmiecie na cel Indianapolis i Seattle, to nie 
będziemy się o to czepiać. Taka współczesna, 
geopolityczna wersja westernowego „prosi-
my nie strzelać do pianisty”… 

Cyberataki na Polskę obnażyły słabość nie tylko systemów bezpieczeństwa, ale 

również rodzimych polityków. Niestety, nic nie wskazuje na to, że ktokolwiek 

wyciągnie odpowiednie wnioski z tej surowej lekcji.
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VI edycja regat żeglarskich
INFORMATYCZNE MISTRZOSTWA POLSKI

Ogonki k. Węgorzewa, Hotel Ognisty Ptak***
17 – 19 września 2021

ZGŁOSZENIA TYLKO DO 15 LIPCA

Do wygrania Puchar    Polska!

Więcej informacji: sailingevent.pl/regaty-it/
Zapytania i zgłoszenia: regatyit@sailingevent.pl

Wystartuj w największej żeglarskiej imprezie branżowej
z Twoimi najlepszymi partnerami lub współpracownikami.

EMOCJE
GWARAN

TOWANE!
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Krzysztof 
Gonciarz
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Druga część bestsellerowego komiksu edukacyjnego dla dzieci 
(od 5 roku życia) o nauce i technologii. 13 ekspertek i eksper-
tów opowie twojemu dziecku o rzeczywistości wirtualnej, nauce, 
sztucznej inteligencji, biotechnologii i cyberbezpieczeństwie!

Obie części komiksu dostępne tylko na edukomiks.pl
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