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Ninja Warrior:
rodzina, biznes, sport 

„Rozmowa z coachem to był impuls do stwierdzenia, że moja droga życiowa powinna ulec 
zmianie. I tak powstał Seqred” – Krzysztof Swaczyński, członek zarządu Seqred oraz 
CEO Seqred International. 
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Związany z wejściem w życie Polskie-
go Ładu bałagan (z wrodzonej deli-
katności rezygnuję z użycia innych 

słów na literę „b”) to nie wypadek przy 
pracy, ale żelazna reguła. Nasz narodowy 
(nomen omen) Wieszcz określił był ją zda-
niem: „Ja z synowcem na czele, i – jakoś to 
będzie!”. 

Pierwszy raz osobiście zetknąłem się 
z takim właśnie podejściem do stanowie-
nia prawa dobre dwadzieścia lat temu, 

na okoliczność proble-
mów z VAT-em na licen-
cje na oprogramowanie. 
Sprawa stała się głośna 
wskutek serii kontro-
li skarbowych, skutkują-
cych karami nałożonymi 

na sprzedawców, którzy – zdaniem fi sku-
sa – powinni naliczać VAT przy sprzeda-
ży licencji, a tego nie robili. I trudno im się 
było dziwić, skoro w 1998 roku sam mini-
ster fi nansów wydał interpretację, zgod-
nie z którą udzielenie licencji nie powinno 
być traktowane jako sprzedaż towaru czy 
świadczenie usługi. Tymczasem urzędni-
cy, korzystając z niejasności w przepisach, 
niejako obeszli wytyczne szefa resortu fi -
nansów, uznając, że część umów sprzeda-
ży to nie są licencje. Można? No pewnie, 
że można! 

Branża IT uznała wtedy, że zamiast 
boksować się z fi skusem, trzeba zasto-
sować ucieczkę do przodu. A konkretnie 
przekonać polityków, żeby raz na zawsze 
przecięli wszelkie spekulacje i obłożyli 
sprzedaż wszystkich licencji 22-procen-
towym podatkiem VAT. Ktoś może dzisiaj 
zapytać (i słusznie) dlaczego fi rmy IT sa-
me z siebie postulowały akurat najwyż-
szą stawkę? Otóż to właśnie był kluczowy 
element wspomnianej „ucieczki”. Budżet 
Państwa był wtedy dziurawy (a kiedy nie 
był?!), więc obłożenie wysokim VAT-em 
wszystkich licencji oznaczało rocznie do-
datkowe kilkaset milionów złotych wpły-
wów do państwowej kasy – kusząca opcja 
dla polityków, których nie trzeba było do 
tego długo namawiać. Dzięki działaniom 
Polskiej Izby Informatyki i Telekomu-

nikacji (przy udziale redakcji CRN Polska, 
która zebrała wówczas sporo podpisów pod 
branżową petycją) udało się doprowadzić do 
uchwalenia nowelizacji ustawy o VAT. 

Wydawało się, że skoro w ten sposób na-
stał nowy ład prawny, to fi rmy IT mogą ode-
tchnąć z ulgą, ale gdzie tam… W zasadzie od 
razu Marcin Maruta wszczął alarm, dowo-
dząc między innymi, że w przepisach nie 
zostało sprecyzowane, w jakiej formie ma 
zostać dokonana obowiązkowa rejestracja 
zakupionych licencji. A tego rodzaju wąt-
pliwości było jeszcze kilka. Krótko mówiąc, 
rozwiązanie problemu okazało się jedynie 
częściowe, dalej godząc w interesy sprze-
dawców oprogramowania. 

Jak już wspomniałem, opisana sytuacja 
miała miejsce 20 lat temu, a ja mam wraże-
nie, jakby to było dzisiaj. Trawestując zna-
ny cytat książkowy: wiele może się zmienić, 
a i tak wszystko zostanie po staremu. 
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PERYSKOP

na minusie  na plusie
Wortmann zanotował w ubiegłym roku na polskim rynku około 30 proc. wzrost przy-

chodów wobec 2020 r. Przy czym wzrost na rozwiązaniach marki Terra przekroczył 100 proc. 

W tym okresie widoczne było też dużo większe zapotrzebowanie na chmurową ofertę nie-

mieckiej fi rmy (m.in. hosting, IaaS, SaaS), gdzie wzrost wyniósł około 50 proc. Globalnie obrót 

Wortmanna przekroczył w 2021 r. (po raz pierwszy w historii) 1 mld euro, co oznacza wzrost 

o 3 proc. rok do roku. 

AMD dobrze prosperuje już kolejny rok z rzędu – co dotyczy zwłaszcza biznesu serwero-

wego fi rmy, gdzie sprzedaż wzrosła ponad dwukrotnie, z 3,3 mld dol. w 2020 r. do 7,1 mld 

dol. w roku 2021. Mocno przyczyniło się to wzrostu przychodów ogółem o 68 proc. w całym 

2021 r. (16,4 mld dol.). W I kw. 2022 r. fi rma spodziewa się osiągnięcia poziomu 5 mld dol. 

przychodów ze względu na duże zapotrzebowanie na procesory serwerowe i PC. W całym 

2022 r. AMD oczekuje wzrostu sprzedaży o 31 proc., do kwoty 21,5 mld dol. 

Transition Technologies MS (TTMS) jest jednym z benefi cjen-

tów rosnącego zapotrzebowania fi rm na outsourcing usług IT. Po trzech kwartałach 2021 r. 

integrator odnotował wzrost sprzedaży o 26 proc. (do 94,4 mln zł), a zysku netto o 49 proc. 

(13,8 mln zł). Według zarządu TTMS takie wyniki to efekt dalszej koncentracji na międzynaro-

dowych projektach w stabilnych sektorach gospodarki, rozszerzania bieżących umów ramo-

wych i pozyskiwania kolejnych zagranicznych zamówień. Firma skupia się na dużych klientach 

poza Polską. W kolejnych miesiącach spółka planuje przejęcia, których celem jest dotarcie do 

nowej grupy klientów na nowych rynkach, zwiększanie liczby wysokomarżowych projektów 

i pozyskanie wysokiej klasy specjalistów i menedżerów. 

Grupa Action w styczniu br. wypracowała przychody na poziomie 175 mln zł. To 

o 10,8 proc. więcej niż przed rokiem. Marża w pierwszym miesiącu tego roku sięgnęła 7,8 proc. 

(rok temu 7,1 proc.). W całym 2021 r. przychody grupy wyniosły szacunkowo 2,3 mld zł. 

Comarch został wybrany przez MWingz, spółkę joint venture założoną przez Proximusa 

i Orange Belgium, na partnera wspierającego w procesie przygotowania do obsługi i zarządza-

nia siecią współdzieloną. W 2019 roku Proximus i Orange Belgium podjęły współpracę w celu 

utworzenia nowoczesnej sieci dostępu do infrastruktury mobilnej w oparciu o udostępnianie 

aktywnych i pasywnych urządzeń sieci radiowej RAN. MWingz jest wspólnym przedsięwzię-

ciem utworzonym w celu zaplanowania, zbudowania i obsługi sieci wspólnej. Właścicielem 

spółki, której siedziba mieści się w Brukseli, są fi rmy Proximus oraz Orange Belgium. Umowa 

o współpracy partnerskiej pomiędzy Comarch i MWingz obejmuje dostarczenie modułów, ta-

kich jak Comarch Network Inventory Management, Network Planning & Design, Network Auto-

-Discovery & Reconciliation oraz Confi guration Management. Rozwiązanie Comarch będzie 

dostarczane w modelu SaaS.

„ARM będzie najważniej-
szą architekturą proceso-
rów następnej dekady” 
– Jensen Huang, 

dyrektor generalny 
Nvidii. 

„Zabezpieczenie dostaw no-
woczesnych czipów stało się 
gospodarczym i geopolitycz-
nym priorytetem” – Thierry 

Breton, unijny komisarz na 
temat European Chips Act. 

UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec Polkomtela, operatora sieci Plus, oraz 

P4 (Play). Urząd ma sprawdzić zakres informacji, jakich operatorzy udzielają w reklamach doty-

czących 5G. Działanie zostało podjęte po skargach konsumentów. Użytkownicy narzekają, że nie 

mogą korzystać z tej technologii, mimo wcześniejszych zapewnień ze strony operatorów. Postę-

powanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębior-

cy. Kolejnym krokiem może być postępowanie właściwe. Wówczas możliwa jest kara do 10 proc. 

rocznego obrotu fi rmy. 

Akcje Meta (Facebooka) zaliczyły potężny zjazd – o 22 proc. To efekt informacji o spad-

ku zysku w IV kw. 2021 r. o 8 proc. rok do roku (do 10,3 mld dol.). Co więcej, liczba aktywnych 

użytkowników Facebooka spadła w IV kw. 2021 r. do średnio 1,929 mld dziennie z 1,93 mld mld 

w III kw. 2021. Niby niewiele, ale to pierwszy w historii spadek, a analitycy się zawiedli, bo li-

czyli, że Facebooka odwiedzi 1,95 mld osób.     

Producenci elektroniki z grupy dziesięciu największych tego typu fi rm na 

świecie, wydali na czipy w minionym roku aż o 25 proc. więcej niż w roku 2020 (do łącznej kwo-

ty blisko 200 mld dol.) – wynika z danych Gartnera. Ta kwota mogłaby być jeszcze wyższa, bo 

popyt ze strony vendorów znacznie przekroczył możliwości produkcji czipów. Marna podaż przy-

spieszyła podwójne rezerwacje producentów sprzętu i wywołała paniczne zakupy, powodując 

ogromny skok w wydatkach na półprzewodniki topowych marek. Średnie ceny czipów półprze-

wodnikowych, takich jak mikrokontrolery, układy scalone ogólnego przeznaczenia (IC) i szerokiej 

gamy komponentów do zastosowań specjalnych, wzrosły w 2021 r. o co najmniej 15 proc. 

Ido Hochman z dniem 31 stycznia br. został odwołany ze stanowiska członka zarządu 

ds. fi nansowych w CI Games… po tygodniu od objęcia tej funkcji. Nie podano powodu tej decyzji 

do publicznej wiadomości. Ido Hochman przed CI Games pełnił funkcję dyrektora ds. fi nansów 

korporacyjnych w Miniclip, spółce portfelowej Tencent, która jest producentem i wydawcą gier 

mobilnych. Wcześniej był zastępcą dyrektora w zespole technologii, mediów i telekomunikacji 

fi rmy Rothschild. Jak zapowiedział Marek Tymiński prezes CI Games, spółka zamierza zaangażo-

wać nowego CFO, kontynuując proces rekrutacyjny rozpoczęty wcześniej. 

CD Projekt zgodził się zapłacić 1,85 mln dol. w zamian za zrzeczenie się wszelkich rosz-

czeń przez inwestorów z USA rozczarowanych premierą Cyberpunka 2077. Należność zostanie 

częściowo pokryta przez ubezpieczyciela. Sąd okręgowy dla centralnej Kalifornii rozpatrywał 

cztery pozwy zbiorowe przeciwko spółce w jednym postępowaniu. Zostały złożone w imieniu in-

westorów – nabywców amerykańskich papierów wartościowych opartych na akcjach CD Projek-

tu okresie od 16 stycznia do 17 grudnia 2020 r. W pozwach zarzucono CD Projektowi, że spółka 

podawała „nieprawdziwe” i „wprowadzające w błąd” oświadczenia dotyczące Cyberpunka 2077, 

zanim pojawił się w sprzedaży. 

„Użytkownicy ominą tech-
nologię Wi-Fi 6E i pocze-
kają na nowszą” –  Tam 
Dell’Oro, założycielka 

i dyrektor generalna 
Dell’Oro Group. 
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n   Nowe informacje z branży IT n   

n  Sii Polska weszła na 
Ukrainę

Zapadła decyzja o ekspansji Sii 

Polska na wschód. Strategiczna 

inwestycja na Ukrainie została sfi-

nalizowana w listopadzie 2021 r. 

Celem jest pozyskiwanie specjali-

stów za wschodnią granicą, jak też 

dywersyfikacja źródeł przycho-

dów. Obecnie Sii Polska zatrudnia 

ponad 6,5 tys. ekspertów w 14 

lokalizacjach w Polsce. W związku 

z rosnącym zapotrzebowaniem, 

zaczęła szukać możliwości roz-

woju poza granicami kraju. Wybór 

padł na Ukrainę, gdzie pracuje 

około 200 tys. wysoko wykwalifi-

kowanych specjalistów IT. Według 

zapowiedzi Sii Ukraina ma zostać 

dużym dostawcą usług, takim 

jak obecnie Sii Polska. Aktualnie 

firma zatrudnia w Odessie około 

30 specjalistów. Plany obejmują 

otwieranie oddziałów w innych 

ukraińskich miastach i rozbudowę 

zespołów. Warto przypomnieć, 

że w 2019 r. Sii Polska weszła 

do Szwecji, otwierając spółkę 

w Sztokholmie.

n Przed sądem za karuzelę VAT
Do warszawskiego sądu okręgowego trafił akt oskarżenia przeciwko 7 osobom w sprawie wyłudzeń VAT w obrocie elektroniką. Były to 

głównie telefony komórkowe jednej z największych marek. Oszustwa polegały na fikcyjnych transakcjach zakupu i dostawy wewnątrz-

wspólnotowej oraz sprzedaży towaru w kraju i za granicą. Składano nieprawdziwe deklaracje podatkowe. 

Karuzela kręciła się w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach, na Litwie, w Zjednoczonych Emiratach 

Arabskich oraz w Hong Kongu. Według prokuratury w proceder było zaangażowanych kilkadziesiąt firm. 

Jak utrzymuje bydgoska prokuratura, łączna kwota uszczupleń w zakresie VAT, spowodowanych działaniami 

podejrzanych, wyniosła 1,1 mld zł. Oskarżeni mają zarzuty popełnienia w latach 2012–2013 łącznie 23 prze-

stępstw w zorganizowanej grupie. Za pranie pieniędzy grozi im do 10 lat więzienia. 

n  Predica przejęta przez 
SoftwareOne 

Predica, polski specjalista od migracji do chmury 

Azure, modernizacji aplikacji i usług zarzą-

dzanych, został przejęty przez SoftwareOne. 

Warunki finansowe transakcji nie zostały 

ujawnione. Około 380-osobowy zespół Predica 

wraz z kierownictwem firmy dołączy do szwaj-

carskiego koncernu i jego platformy usług 

multi-cloud. Predica została założona w 2009 r. 

Ma biura w dziewięciu lokalizacjach w Europie, 

na Bliskim Wschodzie i w USA. Warszawska 

firma ma status Azure Expert Managed Service 

Provider oraz 15 kompetencji Gold Microsoftu. 

Oprócz Azure dostarcza także usługi związane 

z chmurami Dynamics 365 i Microsoft 365. 

SoftwareOne zamierza, dzięki know-how, jakim 

dysponuje Predica, rozbudować swoje możli-

wości związane z Azure. Jak twierdzi koncern, 

przejęcie znacząco poszerza jego platformę 

Cloud Services, co pozwoli obsługiwać klientów 

korporacyjnych w najważniejszych regionach 

Europy i świata. Obie firmy mają międzynaro-

dowy zasięg i w sumie 9 tys. pracowników 

w 90 krajach oraz klientów w 150 krajach.

n Comarch wykluczony z przetargu w ZUS 
Nastąpił ostry zwrot w postępowaniu na eksploatację i utrzy-

manie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Po roku 

od wyboru Comarchu, urząd na początku lutego wykluczył kra-

kowską spółkę z postępowania. Wybór ZUS-u padł tym razem 

na Asseco Poland. Zmiana decyzji jest związana z poważnymi 

kwotami. Krakowska firma zaproponowała realizację zamówienia 

za 203,9 mln zł brutto, podczas gdy Asseco Poland wyceniło swoją ofertę na 288,9 mln zł. Zakład, 

uzasadniając decyzję o wykluczeniu Comarchu, stwierdził, że integrator zataił pewne informacje, jak 

też nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. 

n  Nvidia rezygnuje 
z przejęcia ARM-a

Od pewnego czasu zanosiło się na to, 

że Nvidia nie przejmie ARM-a. I rze-

czywiście, producent kart graficznych 

wspólnie z japońskim SoftBankiem, 

do którego należy ARM, ogłosiły 

rezygnację z transakcji i rozwiązanie 

umowy w sprawie przejęcia, zawartej 

we wrześniu 2020 r. Nvidia miała 

zapłacić za ARM-a 40 mld dol. Jako 

powód rezygnacji wskazano „istotne 

wyzwania regulacyjne”. Nie udało się 

uzyskać zgód na fuzję na kluczowych 

rynkach, a amerykańska komisja 

handlu złożyła w grudniu ub.r. po-

zew w celu zablokowania transakcji. 

Uzasadniała, że zakup zaszkodzi kon-

kurencji obu firm i zahamuje rozwój 

innowacji na rynku. Obawy o dostęp 

do technologii ARM po ewentualnym 

przejęciu zgłaszały wcześniej korzy-

stające z niej firmy. Jak zapowiedzia-

no, ARM przygotuje się w tej sytuacji 

do wejścia na giełdę.
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Nastolatki wiążą swoją przyszłość z in-
ternetem, a ich wymarzone zawody 
to „jutuber”, „instagramer” oraz „tik-

toker”. Większość dorosłych uważa, że taka 
kariera zawodowa na dłuższą metę jest bez 
sensu, ale to nie jest wcale takie oczywiste. 
Wystarczy chociażby spojrzeć na TikToka. 
Dziennikarze The Wall Street Journal ob-
liczyli, że największe gwiazdy tego serwisu 
społecznościowego zarabiają więcej niż CEO 
wielu fi rm z indeksu S&P 500. 

Wzorem dla nastolatek z całego świata 
jest siedemnastoletnia Charli Grace D’Ame-
lio. Ta amerykańska infl uencerka i tancerka 
ogromną popularność zdobyła właśnie dzię-
ki platformie TikTok, gdzie obserwuje ją 135 
milionów ludzi. Swój pierwszy fi lmik, na 
którym zaprezentowała swoje zdolności ta-
neczne, D’Amelio opublikowa-
ła w 2019 r. Według magazynu 
Forbes młoda Amerykanka by-
ła w ubiegłym roku najlepiej 
zarabiającą gwiazdą TikToka, 
a na jej konto wpłynęło 17,5 mln 
dol. Dla porównania, media-
na wynagrodzeń dyrektorów generalnych 
spółek z indeksu S&P 500 wyniosła w 2020 r. 
13,4 mln dol. – jak wynika z analizy danych 
MyLogIQ przeprowadzonej przez The Wall 
Street Journal. A przecież przychody dyrek-
torów generalnych obejmują nagrody w po-
staci akcji i opcji, które zazwyczaj stanowią 

czyli bardzo zyskowny 

narkotyk     

większość zarobków dla 
kadry kierowniczej, a tak-
że roczne wynagrodzenie 
i  premie, dodatki i  niektóre 
rodzaje świadczeń emerytalnych. 

Wynagrodzenie pani D’Amelio było wyższe 
niż w przypadku kilku dyrektorów general-
nych dużych spółek giełdowych, w tym Dar-
rena Woodsa z ExxonMobil (15,6 mln dol. 
w 2020 r.), Kevina Johnsona ze Starbuck-
sa (14,7 mln dol.), Eda Bastiana z Delta Air 
Lines (13,1 mln dol.) czy Chrisa Kempczin-
skiego z McDonald’s (10,8 mln dol.). Co przy 
tym ciekawe, drugie miejsce na liście najle-
piej zarabiających „tiktokerów” zajmuje Di-
xie D’Amelio – starsza siostra Charli, która 
zarobiła na platformie 10 mln dol. To mniej 
więcej równowartość rocznego wynagrodze-

nia Gary’ego Kelly’ego, dyrektora 
generalnego Southwest Airlines.

Oczywiście niektórzy preze-
si fi rm z listy S&P 500 zarabiają 
znacznie więcej, aniżeli słyn-
ne siostry D’Amelio. Robert Ko-
tick, zarządzający gigantem gier 

wideo Activision Blizzard zarobił w 2020 r. 
prawie 155  mln dol., a  Tim Cook, prezes 
Apple’a, zainkasował prawie 99 mln dol. Jed-
nak zarobki gwiazd TikToka wciąż szybują 
w górę wraz z rozwojem tej aplikacji. 

Warto przypomnieć, że właścicielem 
platformy jest chiński ByteDance z siedzibą 

n Wojciech Urbanek

TikTok najczęściej jest utożsamiany 
z platformą dla dzieci, na której można 
oglądać nieco głupawe, krótkie materiały 
wideo. Tymczasem to biznes jak każdy inny, 
z tą różnicą, że zaskakująco lukratywny. 
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w Pekinie. We wrześniu 2021 r. 
władze tej fi rmy ofi cjalnie poin-

formowały, że pozyskały miliard 
aktywnych użytkowników. Agencja ba-

dawcza App Anie przewiduje, że w tym roku 
ich liczba sięgnie 1,5 mld. Według Cloud-
fare TikTok był w 2021 r. najczęściej odwie-
dzaną domeną, pokonując nawet Google’a. 

Chińska platforma budzi przy tym mnó-
stwo kontrowersji, ponieważ zbiera bardzo 
dużo danych o użytkownikach, a kwestia pry-
watności nie jest jedynym dyskutowanym 
problemem. TikTok urzeka najmłodszych 
dzięki sprytnie działającym mechanizmom 
sztucznej inteligencji. Wyświetlane tam wi-
deo są ze sobą połączone i nigdy się nie koń-
czą, a co najważniejsze młody człowiek nie 
musi niczego szukać. Robią to za niego algo-
rytmy. Ostatnie dochodzenia The Wall Street 
Journal wykazały, że mogą one wręcz zachę-
cać nieletnich do oglądania treści, których te-
matem są seks i narkotyki. 

Krishna Subramanian, dyrektor general-
ny fi rmy Captiv8, zajmującej się badaniem 
mediów społecznościowych, podkreśla, że 
zwolennicy TikToka mają wręcz obsesję na 
punkcie gwiazd tego serwisu. Nierzadko 
się zdarza, że popularni „bohaterowie” tej 
platformy mają więcej fanów aniżeli holly-
woodzkie gwiazdy. W połączeniu ze szkod-
liwymi treściami to mieszanka wybuchowa. 
I tylko dzieci szkoda. 

Szkoda 
dzieci. 

większość zarobków dla 
kadry kierowniczej, a tak-
że roczne wynagrodzenie 
i  premie, dodatki i  niektóre 

w Pekinie. We wrześniu 2021 r. 
władze tej fi rmy ofi cjalnie poin-

formowały, że pozyskały miliard 
aktywnych użytkowników. Agencja ba-

TikTok, TikTok, TikTok, 
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n  7,7 mln zł na 15 tys. 
licencji Office 365

Resort finansów zgłosił zapotrzebowa-

nie na 15 tys. licencji Office 365 EntE1 

User w modelu subskrypcyjnym wraz 

z 12-miesięczną gwarancją producenta. 

Na realizację zamówienia centrum in-

formatyki ministerstwa przygotowało 

7,7 mln zł brutto, czyli nieco ponad 

500 zł za 1 licencję. Zgłosiło się siedmiu 

wykonawców. Ofertę z najniższą ceną 

(5,17 mln zł) złożyła katowicka spółka 

MSCloud. Do rywalizacji o kontrakt sta-

nęli również tacy gracze, jak: Comparex, 

Integrated Solutions, Jeton Cloud, MBA 

System, Operator Chmury Krajowej 

i P&P Solutions. Kryteria wyboru to cena 

(60) i termin dostawy (40). 

n  Zmiana planu podziału 
Toshiby

Toshiba zaktualizowała swoje plany po-

działu. Japońska korporacja zostanie po-

dzielona na dwie, a nie na trzy firmy, jak to 

zapowiadano pod koniec ubiegłego roku. 

Pierwszą będzie Toshiba/Infrastructure 

Service. Obejmie systemy i rozwiązania 

z obszaru energetyki, infrastruktury, roz-

wiązań cyfrowych i zasilania (fotowoltaika, 

rozwiązania dla logistyki, inteligentnej 

produkcji z platformą IoT, rozwiązania dla 

kolei, akumulatory i in.). Do tej spółki tra-

fią również udziały w Kioxia. Druga firma, 

powstała w wyniku podziału Toshiby, 

obejmie segmenty „Electronic Devices” 

i „Storage Solutions”. Tutaj znajdą się mię-

dzy innymi dyski HDD dla centrów danych 

i konsumenckie, moduły MOFSET, IGBT, 

jak też półprzewodniki dla motoryzacji 

i przemysłu. 

Restrukturyzacja ma się skończyć w II poł. 

roku finansowego 2023. Zdaniem przed-

stawicieli Toshiby odrębne spółki będą 

miały większe możliwości rozwoju, niż 

pozwala na to działalność w ramach 

konglomeratu, w którym różne rodzaje 

biznesów znajdują się pod jednym 

„dachem”. 

n  Skarbówka odpuściła Actionowi 
Action odniósł sukces w sporze ze skarbówką. Dyrektor IAS w Warszawie 30 stycz-

nia br. uchylił w całości decyzję mazowieckiego UCS, która zapadła rok wcześniej. 

Określała ona zobowiązanie CIT dystrybutora za rok podatkowy od 1.08.2008 r. 

do 31.12.2009 r. w wysokości 14,533 mln zł, zamiast zadeklarowanej przez spółkę 

kwoty 8,694 mln zł. Pierwotna decyzja oznaczała więc, że Action ma dopłacić fisku-

sowi 5,84 mln zł. Jej uchylenie to efekt odwołania spółki. Jednak nie zmniejszyło to 

oczekiwań finansowych skarbówki do zera. IAS określiła nową wysokość CIT spółki 

za rok 2008/09 na 9,048 mln zł (zamiast ww. zadeklarowanej kwoty 8,694 mln zł). 

Tym samym dodatkowe zobowiązanie CIT Actionu to już jedynie 354 tys. zł i jest to 

rozstrzygnięcie finalne. Należność ta jest objęta układem z wierzycielami z 2020 r. 

i będzie spłacana zgodnie z jego warunkami. 

n  Nowy VAD wszedł 
do Polski

Multipoint Group, VAD z centra-

lą w Izraelu, na początku roku 

otworzył oddział w Polsce. 

Powstała w 2009 r. firma 

specjalizuje się w bezpieczeń-

stwie cyfrowym. Globalnie 

generuje 50 mln dol. rocznego 

obrotu. Country Managerem na 

polskim rynku został Łukasz 

Chęć, wcześniej przez siedem 

lat związany z EPA Systemy 

jako Product i Sales Manager. 

W 2022 r. dystrybutor planuje 

ekspansję w regionie wraz 

z otwarciem nowych oddziałów 

(oprócz Polski także w krajach 

bałtyckich). 

n Trzynastu oskarżonych w sprawie fikcyjnych sklepów
Trzy sklepy internetowe: www.strefazakupow.net, 

www.przecenione.net i www.miedianet24.net, 

kusiły potencjalnych klientów atrakcyjnymi cena-

mi elektroniki, po czym nie realizowały złożonych 

zamówień – wynika z ustaleń opolskiej policji. 

Klienci, pomimo zapłaty za produkty, nigdy nie 

otrzymali oczekiwanych przesyłek. Oszustwa 

miały miejsce w latach 2017–2018. Skierowany 

do sądu okręgowego w Opolu akt oskarżenia 

w tej sprawie obejmuje 13 osób. Postawiono im zarzuty oszustwa, prania brudnych pie-

niędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 10 lat więzienia. Jak 

ustalili śledczy, grupa miała międzynarodowy zasięg. Jedną z metod wyłudzeń były SMS-y 

z informacją o konieczności dopłaty kilku zł do zamówionego towaru z pomocą załączone-

go linka. Ci, którzy dali się nabrać, przelewali nawet po kilkanaście tysięcy zł, bo link zawie-

rał zakodowaną kwotę płatności. Akt oskarżenia obejmuje transakcje na szkodę ponad 200 

osób na łączną sumę ponad 0,5 mln zł. Nie uwzględnia jednak wszystkich oszustw i spraw-

ców, bo kilku nie udało się zatrzymać.

n  Powstał europejski producent 
serwerów

Thomas Krenn i Extra Computer połączyły siły. Dwie 

niemieckie firmy stworzyły największego za naszą 

zachodnią granicą producenta serwerów, pamięci 

masowych i systemów przemysłowych. Łączna war-

tość przychodów nowego podmiotu to około 120 mln 

euro, przy zatrudnieniu na poziomie 380 osób. Co 

jednak ciekawe, w ramach bieżących działań bizne-

sowych firmy pozostaną odrębnymi podmiotami, 

a ponadto nadal będą działać pod dotychczasowymi 

markami. Celem połączenia jest bowiem współ-

praca w zakresie kompetencji i wymiany specjali-

stów, rozbudowy portfolio produktów i rozwiązań 

chmurowych oraz rozwoju biznesu partnerskiego. 

Współpraca oznacza również, że powstał dostawca 

szerokiej oferty sprzętu, od komputerów i tabletów, 

poprzez przemysłowe urządzenia po indywidualnie 

konfigurowane serwery i pamięci masowe. 
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  n   Zmiany na stanowiskach  n   

n Awans w Brotherze
Z początkiem br. Piotr Gołębczyk został 

Business Channel Team Leaderem w Brotherze. 

Będzie odpowiadał za realizację strategii biz-

nesowej, umacnianie i rozwój kanału partner-

skiego oraz za zarządzanie zespołem Business 

Channel. Piotr Gołębczyk pracuje w Brotherze 

od blisko 12 lat. Wcześniej, od roku 2017, 

zajmował stanowisko Key Account Manager 

– Business Channel. Do jego zadań należał rozwój kanału partner-

skiego, sprzedaż rozwiązań drukujących i skanujących, szkolenia 

produktowe i wsparcie przy optymalizacji kosztów druku.

n Nowy dyrektor sprzedaży 
w Billennium 

Szefem sprzedaży w Billennium został Mateusz 

Janiec, dotychczas pracujący na stanowisku 

Customer & Employee Experience Director. W nowej 

roli będzie koordynował sprzedaż usług z zakresu 

outsourcingu i konsultingu, które spółka świadczy 

przez 23 centra kompetencyjne zlokalizowane 

w Polsce, Indiach, Malezji i Kanadzie. Mateusz Janiec 

ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu 

sprzedażą, obsługą klienta i marketingiem w firmach z sektora BPO oraz IT. Był już 

dyrektorem sprzedaży w Billennium w latach 2014–2017, a od 2017 do 2019 r. sze-

fem outsourcingu IT w SpeedApp. Spędził również 9 lat w Iron Mountain, gdzie był 

dyrektorem sprzedaży. Z kolei od 2019 r. w Billennium jako Customer & Employee 

Experience Director odpowiadał za poprawę doświadczeń klientów (CX) i pracowni-

ków spółki. Zarządzał obszarem badań, marketingiem, employer brandingiem i pro-

jektowaniem usług wewnętrznych.

n Zmiany i awanse w Axis
Axis Communications powiększył zespół o nowego Sales 

Engineer Poland, Ukraine & Baltics, którym został Bogumił 

Szymanek, awansując ze stanowiska Inside Sales Account 

Managera. W Axis pracuje od 2016 r. i dysponuje 12-let-

nim doświadczeniem w branży monitoringu wizyjnego. 

Dotychczasowe zadania Bogumiła Szymanka w roli 

Inside Sales Project Managera przejęła Diana Korszla. 

Dotychczas pracowała w Philips Healthcare jako CEE 

Ultrasound Inside Sales Project Manager. W Axis utwo-

rzono też nowe stanowisko Sales Engineera, które powierzono Jarosławowi Sapko, który 

wcześniej zajmował się tworzeniem koncepcji rozwiązań technicznych w Honeywell Building 

Solutions, między innymi w zakresie systemów bezpieczeństwa. 

n  Tech Data powołała AWS 
Business Development Managera 

Kornelia Szlósarczyk

objęła stanowisko AWS 

Business Development 

Managera w Tech Dacie. 

Do jej zadań należy 

budowa kanału sprze-

daży partnerów AWS, 

jak też wspieranie inte-

gratorów i dostawców 

usług w projektowaniu 

i odsprzedaży rozwią-

zań chmurowych. Będzie ponadto pomagać 

w szkoleniu i certyfikacji partnerów. Tym 

samym Kornelia Szlósarczyk dołączy-

ła do zespołu kierowanego przez Piotra 

Blonkowskiego, AWS Team Leadera w Tech 

Dacie. Swoją karierę w branży zaczęła 

w 2010 r. w Veracompie (obecnie Exclusive 

Networks Poland) na stanowisku Market 

Research Executive. W 2013 r. została 

Product Managerem odpowiedzialnym za ta-

kie marki, jak: Netgear, Symantec, QNAP, Dell 

i Lenovo. W latach 2018–2019 była Product 

Managerem Backup&Storage w Konsorcjum 

FEN, a w 2019 r. Sales Specialist w Actionie. 

Przed przyjściem do Tech Daty przez dwa 

lata pracowała w Boat.Systems, gdzie jako 

Customer Navigation Officer wspierała klien-

tów i pozyskiwała nowych. 
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n Z Della na szefa Technogroup Polska
Sebastian Pawlak został nowym dyrektorem zarządzającym 

Technogroup Polska, niezależnego od producentów sprzętu dostawcy 

usług serwisowych w zakresie centrów da-

nych. Sebastian Pawlak ma kilkunastoletnie 

doświadczenie w branży, zarówno w zakresie 

wdrożeń, jak i na stanowiskach kierowniczych 

w korporacjach, gdzie odpowiadał za sprzedaż 

i technologie. Poprzednio przez cztery lata 

(2018–2022) pracował w Dell Technologies 

jako Senior Sales Manager. Wcześniej spędził 

10 lat w HP i HPE (2008–2018), ostatnio jako 

Sales Manager & Presales Manager. 
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n Albert Borowiecki
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mikroprocesorów w technologiach do 14 nm. 
Pracują nad technologią do 7 nm, ale nie mają 
na razie szans na produkcję w technologiach 
5, 4 czy zapowiadanych 3 lub nawet 2 nm.

Niemniej jednak warto zauważyć, że mi-
kroprocesory do 14 nm to około 80 proc. ryn-
ku. Wystarczają one na przykład w pełni do 
zastosowań w 5G (stacje bazowe i inny sprzęt 
naziemny), pojazdów NEV (New Energy 
Vehicle), robotów przemysłowych, AGD 
i wielu, wielu innych. Problem to 5G w smart-
fonach i w zastosowaniach wymagających 
technologii 7 nm czy 5 nm – tabletach, lap-
topach itp. Oczywiście to, że Chiny posiada-
ją fabryki zdolne produkować w technologii 
do 14 nm nie oznacza wcale, że są one w sta-
nie całkowicie zaspokoić popyt na rynku 
chińskim. Do tego jeszcze daleko. 

Oddzielna kwestia to łańcuch dostaw. Jak już 
wspomniałem – jest on wysoce zmonopolizo-
wany i rozproszony po świecie. Mamy tu de 
facto monopole w zakresie maszyn litografi cz-
nych EUV (holenderska spółka ASML), dwie 
fi rmy produkujące oprogramowanie do pro-
jektowania mikroprocesorów (obie amery-
kańskie), dwie fi rmy produkujące odczynniki 
chemiczne do wytrawiania wafl i (obie japoń-
skie), jedną czy dwie fi rmy specjalizujące się 
w „hodowaniu” wafl i i tak dalej, i tak dalej. 

Siłowe opanowanie jednej czy dwóch fa-
bryk (koncepcja agresji Chin na Tajwan) nie 
rozwiązuje żadnego problemu. Co z tego, że 
mamy maszyny (pomijam kwestie ewentual-
nego sabotażu i ewakuacji wysoko wykwalifi -
kowanego personelu obsługującego maszyny, 
których obsługa to know-how i wieloletnie 

doświadczenie) i oprogramowanie, jeśli ist-
nieje duża szansa, że za chwilę skończą się do 
nich części zamienne, zdezaktualizuje opro-
gramowanie, a do produkcji zabraknie nam 
półproduktów? Jest przecież wysoce praw-
dopodobne, że po inwazji Chin na Tajwan, 
ASML wstrzyma dostawę części zamiennych 
i  usług serwisowych, a  Japonia wstrzyma 
dostawy chemikaliów. 

Wróćmy do kwestii pierwszej, ideologicz-
nej. Według mnie wynika ona z projekcji ty-
powych wzorców polityki amerykańskiej 
i stosowania ich jako kalek w ocenianiu mo-
tywów i kalkulacji władz chińskich. Ramy 
tego artykułu nie pozwalają na dłuższą ana-
lizę tego tematu, więc powiem tylko, że Chiny 
uciekają się do rozwiązań siłowych w osta-
teczności, mają przygotowany i  przemy-
ślany plan „co potem” i generalnie uważają 
użycie siły za najgorszy z wszelkich dostęp-
nych środków. Kalkulują zupełnie inaczej, 
niż sobie to amerykańscy stratedzy wyobra-
żają i z tych kalkulacji jasno wynika, że po 
pierwsze przejęcie fabryk TSMC nic nie da, 

Komentarze i prognozy dotyczące rychłej inwazji Chin na 
Tajwan, w celu przejęcia fabryk produkujących mikroprocesory, 
sięgają kolejnych granic histerii i absurdu.

Wkwartalniku U.S.  Army War 
College Quarterly pojawił się 
artykuł „Broken Nest: Deterring 

China from Invading Taiwan”, który zaleca 
Tajwanowi taktykę „spalonej ziemi”, czy-
li całkowite zniszczenie fabryk należących 
do TSMC w przypadku inwazji. Mam dla 
Państwa dwie wiadomości: dobrą i złą. Do-
bra jest taka, że nie będzie chińskiej inwazji 
na Tajwan z powodu problemów na ryn-
ku mikroprocesorów. Zła: problemy na tym 
rynku będą trwać jeszcze dwa-trzy lata, po-
tem krótkookresowo trochę się polepszy i... 
znowu się pogorszy. W okresie średnioter-
minowym (10–15 lat) skończą się problemy 
z zaopatrzeniem na rynku, ale wzrosną ceny. 
Potem (15+ lat) ceny znów spadną.

Dlaczego mikroprocesory nie będą powo-
dem wojny o Tajwan? Wyżej wspomniany 
artykuł nie uwzględnia dwóch podstawo-
wych kwestii. Jedną z nich można w moim 
mniemaniu jeszcze usprawiedliwić, bo ma 
podłoże ideologiczne, ale drugiej już nie. Za-
cznę od tej drugiej. Rynek mikroprocesorów 
jest o wiele bardziej złożony, niż się to wielu 
wydaje. Najważniejsze do potrzeb tej anali-
zy jest uzmysłowienie sobie, że po pierwsze 
istnieją różnorodne typy mikroprocesorów, 
a po drugie ich produkcja to niezwykle złożo-
ny proces wymagający do kilkuset etapów, na 
których wykorzystywane są maszyny, opro-
gramowanie i półprodukty, których produ-
cenci są wysoce rozproszeni (lokalizacje 
w bardzo odległych od siebie zakątkach świa-
ta). Co więcej, zwykle nie mają konkurencji 
(monopole wzrosły na bazie stworzonych 
przez siebie technologii). Chiny mają obecnie 
możliwość produkcji we własnym zakresie 

RYNEK

wojna o Tajwan?
MikroprocesorowaMikroprocesorowa
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po drugie sprawa procesorów „cieńszych” 
niż 14 nm dotyczy tylko 20 proc. rynku, a po 
trzecie koszty operacji wojskowej, okupacji 
Tajwanu, sankcji ekonomicznych itp. są tak 
wysokie, że lepiej wydać te pieniądze na zbu-
dowanie u siebie kompletnych łańcuchów lo-
gistycznych do produkcji mikroprocesorów. 
I to właśnie Chiny wybrały. To robią.

Nie ma tygodnia, żeby w mediach chińskich 
nie pojawiła się informacja o kolejnych in-
westycjach, spółkach, specjalnych strefach 
przemysłowych, zakupach, zawiązywaniu 
joint-venture dotyczących jednego z elemen-
tów łańcucha dostaw potrzebnych do produk-
cji mikroprocesorów. 

Dwa lata temu został powołany specjalny 
rządowy zespół, którego celem było ziden-
tyfikowanie wszystkich etapów i elemen-
tów takiego łańcucha dostaw i określenie 
wszelkich „wąskich gardeł”, jakie z punktu 
widzenia Chin w nim występują. Następnie 
systematycznie zabrano się za ich likwidację. 

Powstają nowe fabryki, pracuje się nad wła-
snymi maszynami do litografii EUV i innych 
etapów produkcji, tworzy się nowe zakłady 
do produkcji komponentów chemicznych, 
trwają prace nad stworzeniem własnego 
oprogramowania – lista jest długa. Jedno-
cześnie naukowcy chińscy poszukują alter-
natywnych rozwiązań, jak mikroprocesory 
fotonowe, oparte o azotek galu, grafen, prze-
łączniki nanomagnetyczne itp.

Co z tego wszystkiego wynika dla świato-
wych rynków mikroprocesorów? W moim 
przekonaniu najważniejszym czynnikiem 
krótkoterminowym nie jest wydumana in-
wazja Chin na Tajwan, tylko polityka USA. 
Polega ona z grubsza na próbach spowolnie-
nia rozwoju technologicznego Chin przez 
rozszerzanie zakazu sprzedaży mikroproce-
sorów (dopisywanie na „czarną listę”) kolej-
nym chińskim firmom z kolejnych branż. Nie 
chodzi już tylko o 5G, ale również o drony, ka-
mery, sztuczną inteligencję, a za chwilę być 
może o pojazdy NEV i rozwiązania związane 
z cyfrowym juanem. Efekt jest taki, że niemal 

wszystkie firmy chińskie, które potrzebu-
ją w swoich produktach mikroprocesorów 
(a produkcja chińska zaspokaja obecnie od 
16 do 20 proc. ich potrzeb), budują na potęgę 
zapasy magazynowe (od 6 miesięcy do nawet 
dwóch lat!). Nie znają bowiem dnia ani godzi-
ny, kiedy mogą na taką „czarną listę” trafić. 
Dodajmy do tego zaburzenia w łańcuchach 
dostaw spowodowane przez Covid i czas po-
trzebny na wybudowanie nowych fabryk (li-
czony w latach), aby zaspokoić tak zwiększony 
popyt (pamiętajmy, że około 80 proc. świato-
wego popytu na mikroprocesory to Chiny) 
i mamy gotowy przepis na obecne, krótkoter-
minowe problemy. 

W uproszczeniu
Potem powstaną nowe fabryki, Chiny osiągną 
samodzielność w produkcji mikroprocesorów 
(na każdym etapie) – prezes ASML szacuje, 
że potrzebują do tego około 15 lat. Sytuacja 
na rynku nieco się ustabilizuje. Jednakże po-
lityka USA „spowalniania” Chin doprowadzi 
do opracowania przez Chiny własnych nie-
zależnych technologii (od fizycznej produk-
cji, przez zestaw instrukcji maszynowych, po 
własne projekty mikroprocesorów) i dojdzie 
do dywersyfikacji rynku mikroprocesorów.

Strasznie upraszczając –  Zachód bę-
dzie miał swoje standardy i fabryki (głów-
nie w USA i może kilka w Europie), a Chiny 
swoje. Przy czym Chiny będą produkować 
na rynek wewnętrzny, a także afrykański i dla 
części krajów porozumienia RCEP (państwa  
ASEAN), jak też innych krajów, dla których 
cena będzie ważniejsza niż ideologia. Dojdzie 
zatem do zmniejszenia nakładów na badania 
i rozwój tej branży na Zachodzie (mniejszy 
rynek oznacza mniej pieniędzy na badania), 
zmniejszenia efektu skali (mniejsza produk-
cja), a zatem do podniesienia cen na produkt 
końcowy. 

To się oczywiście też przełoży na koszt 
urządzeń wykorzystujących mikroprocesory 
(czyli prawie wszystkiego „technologiczne-
go”). Te „Made in China” będą relatywnie tań-
sze ze względu na krótsze łańcuchy dostaw, 
bardziej zaawansowaną rewolucję przemy-
słową 4.0 i bardziej przemyślaną i pragma-
tyczną politykę państwa w zakresie „polityki 
mikroprocesorowej”.

Tekst stanowi polemikę z  artykułem  
Bolesława Wójtowicza pt. „Wojna pół-
przewodnikowa to bomba z opóźnionym  
zapłonem” (CRN Polska, nr 12/2021).  

Dojdzie do 
dywersyfikacji 
światowego 
rynku 
mikroprocesorów. 
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Co było tym kluczowym impul-
sem dla pracoholika z nadwagą do na 
tyle radykalnej zmiany stylu życia, 
żeby wziąć udział w tak trudnym fi -
zycznie wyzwaniu, jak program Ninja 
Warrior? 
Krzysztof Swaczyński Rodzina. To był 

ten moment, kiedy naszła mnie refl ek-

sja na temat mojego stylu życia i tego, 

jak ten styl przekłada się na najbliż-

szych. Od lat pracowałem wtedy w naj-

większych fi rmach konsultingowych, 

gdzie robiłem dużo ciekawych projek-

tów i gdzie się zawodowo realizowa-

łem. Akurat dostałem awans i podczas 

rozmowy coachingowej, dotyczącej 

rozwoju umiejętności miękkich, zo-

stałem zapytany, co stanowi o moim 

dobrostanie. Odpowiedziałem, że coś, 

z czego rezygnuję na rzecz pracy, czy-

„Na rynkach zachodnich zaczniemy od działań na rzecz rozpozna-
walności marki, a nie powolnego budowania pozycji od kontraktu 
do kontraktu, gdzie za każdym razem musielibyśmy się na nowo 
uwiarygadniać, tracąc na starcie wobec lokalnej konkurencji” 
– mówi  Krzysztof Swaczyński, członek zarządu Seqred oraz 
CEO Seqred International. W 2020 r. został półfi nalistą progra-
mu Ninja Warrior Polska, emitowanego przez telewizję Polsat, 
którego uczestnicy muszą pokonać tor przeszkód wymagający 
od nich zarówno dużej sprawności fi zycznej, jak i psychicznej. 

CRN nr 2/202212

li czas z rodziną i czas na sport, który 

amatorsko zawsze był dla mnie ważny. 

Pytanie było o tyle istotne, że już wte-

dy postanowiliśmy z żoną powiększyć 

naszą trzyosobową rodzinę i zastana-

wialiśmy się, jak będzie wyglądać na-

sze życie, gdy urodzi się drugie dziecko 

– córka Natalia. Sprawa poważna, bo 

w przypadku syna Adama właściwie 

byłem prawie nieobecny w pierwszych 

trzech latach jego życia. Wracałem do 

domu o 20-ej czy 21-ej i kładłem go 

spać. 

n Z jednej więc strony miał Pan potrze-
bę wygospodarowania czasu dla ro-
dziny, a z drugiej na sport? Nawet nie 
pytam, co było ważniejsze. 

Niektóre rzeczy w życiu nie mają daty 

przydatności. Na siłownię można pójść 

na jakimkolwiek etapie życia, ale dziec-

ko tylko raz będzie miało dwa, trzy czy 

osiem lat. Rozmowa z żoną i coachem 

to był impuls do stwierdzenia, że moja 

droga życiowa powinna ulec zmianie. 

Wtedy zaczęliśmy prowadzić z moim 

obecnym wspólnikiem, Józefem Sul-

wińskim, rozmowy o nowym pomyśle 

na życie. Zwłaszcza, że nie tylko się 

przyjaźniliśmy i nadal przyjaźnimy, ale 

też cenimy z powodów biznesowych. 

I tak powstał Seqred. 

n Wydawałoby się, że rozwój nowej 
fi rmy, paradoksalnie, odciągnie Pana 
zarówno od rodziny, jak i planów spor-
towych… 
Było takie ryzyko i dlatego świadomie 

zarządziłem tym tematem tak, jak to 

robiłem jako konsultant na potrzeby 

Ninja Warrior: 
RODZINA, 

KANAPA CRN POLSKA

BIZNES
I SPORT 
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biznesu. Stworzyłem framework dzia-

łania, zgodnie z którym nie mieliśmy 

być jak startupowcy, którzy na cały 

dzień zamykają się gdzieś w piwnicy 

czy garażu i chcą zbawiać świat. Zaczę-

liśmy działać mając już zaplanowane 

konkretne projekty, które dawały nam 

pewność, że biznes będzie się spinał 

od samego początku. Oczywiście to-

warzyszyła nam niepewność, ale po-

święciliśmy całe dziewięć miesięcy na 

to, żeby opisać, jak będzie funkcjono-

wać nasza fi rma w pierwszych dwóch 

latach. W tym celu posługiwaliśmy się 

znanymi nam narzędziami konsul-

tanckimi. Poza tym założyłem fi rmę 

z osobami, które znałem, więc byłem 

spokojny o to, że od początku będę 

mógł zarządzać swoim czasem z my-

ślą o rodzinie. 

n A gdzie w tym było miejsce na ak-
tywność sportową? 
Z rozmysłem planowałem swój wy-

siłek fi zyczny. Na początek dwa razy 

w tygodniu biegałem lub jeździłem na 

rowerze. Potem zacząłem szukać kolej-

nych aktywności, a pierwszą z nich był 

Runmageddon, czyli bieganie z prze-

szkodami. Na pierwszych zawodach 

dobrze sobie poradziłem, jeśli chodzi 

o zwinność i siłę, natomiast miałem 

problem z utrzymaniem właściwego 

tempa biegu. Do dzisiaj pamiętam ten 

pożar w płucach. Jednak pomimo te-

go, że nie miałem specjalnego przy-

gotowania, znalazłem się w połowie 

stawki. To był pozytywny i zachęca-

jący sygnał na przyszłość. Zaangażo-

wałem się w ten sport tak mocno, że 

zgodnie z moją kompulsywną naturą 

znowu zaburzony został mój balans 

życiowy. Kiedy zacząłem biegać z eli-

tą tego sportu, zrozumiałem, że dal-

szy progres wymagałby poświęcenia 

dużej ilości czasu na bieganie. Wte-

dy zdecydowałem się na nowy sport 

– Ninja Warrior, bo ćwiczenia w spor-

tach przeszkodowych nie są tak cza-

sochłonne jak biegi. Początkowo, jak 

zobaczyłem, na czym to polega, uzna-

łem, że to jakiś „kosmos”. W końcu za-

chęcili mnie do tego żona z synem, 

a ja pomyślałem, że warto zawalczyć 

o marzenia. Droga była kręta, bo że-

by w ogóle wejść na ten niesamowity 

tor przeszkód, zrobiony z ogromnym 

rozmachem w obiekcie Arena Gliwice, 

trzeba przejść wymagające eliminacje. 

Z tym, że sama sprawność fi zyczna nie 

wystarcza, bo liczy się też historia 

Dzięki współpracy ze 
startupami możemy 
być na bieżąco, jeśli 

chodzi o innowacyjne 
rozwiązania.
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roku. Teraz mam nowy, dalekosiężny 

cel, który planuję zrealizować w per-

spektywie trzech do pięciu lat. Chcę 

wspiąć się na El Capitan, a więc piono-

wą kalifornijską skałę, prawie kilome-

trowej wysokości, czyli mniej więcej 

taką jak Burj Khalifa. Tym samym zmie-

niłem dyscyplinę na wspinaczkę. Przy 

czym celowo nowe wyzwanie rozłoży-

łem na kilka lat, żeby mieć więcej czasu 

dla rodziny i na realizację nowej firmo-

wej strategii. 

n No właśnie, przejdźmy do spraw  
biznesowych: założyliście firmę tuż 
przed pandemią, co akurat przy wa-
szym profilu działania nie stanowiło 
problemu, a chyba wręcz przeciwnie? 

W 2018 roku, w którym zakładaliśmy 

firmę, weszła ustawa o krajowym sys-

temie cyberbezpieczeństwa, a temat 

ochrony danych był coraz bardziej 

istotny dla całej gospodarki. Razem 

z Józefem dostrzegliśmy rynkową ni-

szę związaną z bezpieczeństwem auto-

matyki przemysłowej 

i przemysłowych sys-

temów sterowania, 

a  więc ochrony da-

nych na styku OT/ICS 

i IT. Jeszcze jako kon-

sultant spotykałem 

się nagminnie z sytu-

acją, w  której audyt 

infrastruktury prze-

mysłowej wykazywał 

pewne potrzeby, ale 

brakowało inżynierów, którzy mo-

gliby konkretne zalecenia realizować 

w praktyce. W poprzedniej pracy, że-

by w ogóle przeanalizować automaty-

kę klienta pod kątem bezpieczeństwa, 

musieliśmy czasem sięgać po specjali-

stów z amerykańskiej firmy. 

n Jak w takim razie, przy braku lokal-
nych specjalistów, wystartowaliście 
z biznesem w Polsce? 
Już jako Seqred od początku rekruto-

waliśmy polskich inżynierów bezpie-

czeństwa i uczyliśmy ich automatyki, 

a z drugiej strony zatrudnialiśmy au-

tomatyków szkoląc ich w dziedzinie 

IT, w kontekście bezpieczeństwa. Ge-

neralnie, dużo inwestujemy w szkole-

KANAPA CRN POLSKA
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zawodnika, która powinna być inspi-

rująca dla widzów. Moja opowieść była 

historią odmienionego korporaty-pra-

coholika z nadwagą. 

n Czy tak intensywny trening nie jest 
niebezpieczny dla organizmu? Czy ko-
rzysta Pan z asysty lekarzy, dietetyków, 
masażystów? 

Jak się coś z rozmysłem zaplanuje i wy-

kona, to niemożliwe staje się możliwe. 

Do tego jednak rzeczywiście niezbęd-

ne jest wsparcie ze strony znawców 

tematu. Miałem ten przywilej, że wsze-

dłem do społeczności miłośników Run-

mageddonu na dość wczesnym etapie 

rozwoju tego sportu i zostałem przez 

nią serdecznie przyjęty. Dzielono się 

ze mną wszelkimi eksperckimi infor-

macjami, jak chociażby na temat tego, 

jak ważna jest właściwa regeneracja 

organizmu, w tym fizjoterapia. Z tym, 

że nie tylko wtedy, gdy coś złego się 

dzieje, ale jako stały element trenin-

gu, którego celem jest przyspiesza-

nie regeneracji różnych 

partii mięśni. Z  czasem 

dość dobrze nauczyłem 

się, jak działa cały apa-

rat ruchu człowieka. Przy 

okazji poznałem nowych 

ludzi, z innego świata niż 

świat korporacji, konsul-

tingu i informatyki. Także 

nie chodzi tu tylko o sam 

sport, ale też kwestie spo-

łeczne, co było dla mnie 

niesamowicie odświeżającym i rozwi-

jającym doświadczeniem. 

n A jak wygląda kwestia diety? Na pew-
nym poziomie nie da się od tego tematu 
uciec… 
Zdecydowanie tak. Zwracam dużą uwa-

gę na to, co jem i kiedy jem, obserwu-

ję swój organizm, a przed nagraniem 

Ninja Warrior monitorowałem liczbę 

kalorii i dbałem o właściwe składniki 

odżywcze. 

n Jakie są pańskie dalsze sportowe pla-
ny na ten rok i kolejne? 

Na razie skończyłem przygodę z Nin-

ja Warrior i mój ostatni występ w tym 

programie odbędzie się w marcu tego 

nia, wysyłając naszych specjalistów do 

USA. Przy czym pandemia zwiększyła 

zakres zagrożeń, podatności i ryzyk, 

co biznesowo dla nas było korzystne, 

przekładając się na wyższe zapotrze-

bowanie na nasze kompetencje. Za-

czynaliśmy w 2018 roku w trzy osoby, 

a teraz nasz zespół składa się z blisko 

trzydziestu specjalistów. 

n Kilka miesięcy temu zatwierdziliście 
nową strategię na najbliższe lata. Ja-
kie są zawarte w niej kierunki rozwoju  
Seqred? 
Kierunki są trzy. Pierwszy zakłada dal-

sze powiększanie zespołu, co da nam 

zdolność realizacji coraz większych 

projektów. Drugi kierunek to eksport 

naszych kompetencji, do czego zachę-

cają nas dotychczasowe, pozytywne 

doświadczenia. Przykładem są Niem-

cy, ale także ciekawy i dobrze oceniany 

projekt dla amerykańskiego podmio-

tu rządowego z sektora militarnego na 

potrzeby NATO w Europie, w kontek-

ście bezpieczeństwa automatyki i sys-

temów sterowania. Najpierw jednak, 

zanim zaczęliśmy myśleć o rozwoju 

zagranicą, musieliśmy wypracować 

markę w Polsce, poprzez prasę, social 

media i konferencje. Przyznam, że tego 

elementu promocyjnego wcześniej nie 

docenialiśmy, jako że przez lata praco-

waliśmy w globalnych, szeroko rozpo-

znawalnych strukturach. Po lokalnych 

doświadczeniach uznaliśmy, że na ryn-

kach zachodnich zaczniemy od dzia-

łań na rzecz rozpoznawalności marki, 

a nie powolnego budowania pozycji od 

kontraktu do kontraktu, gdzie za każ-

dym razem musielibyśmy się na nowo 

uwiarygadniać, tracąc na starcie wo-

bec lokalnej konkurencji. Przykładowo, 

na rynku holenderskim współpracuje-

my z dwiema organizacjami non pro-

fit, które animują lokalną społeczność 

cyberbezpieczeństwa – Security Delta 

oraz InnovationQuarter. W ten sposób 

stajemy się rozpoznawalni i zdobywa-

my zaufanie tamtejszych firm. 

n A ten trzeci kierunek rozwoju? 

To bezpieczeństwo usług chmuro-

wych. W tym zakresie przystąpiliśmy 

do programu partnerskiego Amazon 

Dostrzegliśmy 
rynkową niszę 
związaną z bez- 
pieczeństwem 
automatyki 
przemysłowej. 

12_15_CRN_02_2022 wywiad cover.indd   14 15.02.2022   10:06:46



Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

CRN nr 2/2022 15

Web Services i Google Cloud. Staramy 

się obecnie o certyfikacje z zakresu 

cyberbezpieczeństwa obu tych plat-

form. Rozwiązania chmurowe nieba-

wem będą stosowane nawet w takich 

miejscach, jak chociażby kopalnie od-

krywkowe na potrzeby automatyki 

w koparkach. Także jest to bardzo roz-

wojowy dla nas kierunek. 

n Zwróciłem uwagę, że macie ofertę 
darmowych usług dla startupów. Są 
chętni? 

Tak, oczywiście. Przykładem jest ka-

lifornijski startup Intellectus, któ-

ry opracowuje rozwiązania bazujące 

na AI i uczeniu maszynowym wspie-

rające zaangażowanie i efektywność 

użytkowników cyfrowych środków 

komunikacji i analizujące przy pomo-

cy kamer na przykład stopień zaan-

gażowania uczniów czy studentów 

w procesie e-learningu i nauczania 

zdalnego. Założycielem tego pod-

miotu jest Polak Martin Kosela, który 

skończył studia na Oxfordzie, wrócił 

do Polski, a obecnie wraz z polskim 

działem R&D rozwija firmę w Los An-

geles mocno inwestując w innowacyj-

ną działalność. Pomagamy mu w tym 

doradzając w kwestii bezpieczeństwa 

w  procesie przetwarzania danych. 

Dzięki współpracy ze startupami mo-

żemy być na bieżąco, jeśli chodzi o in-

nowacyjne rozwiązania. 

n Strategicznym doradcą zarządu Seq- 
red jest Dariusz Fabiszewski, bardzo 
znana postać w branży IT, kiedyś szef 
Siemensa, Fujitsu, IBM-u i Cisco. Jaką 
konkretnie rolę pełni w waszej firmie? 

Darka poznaliśmy w poprzednich fir-

mach jako osobę o ogromnym doświad-

czeniu w doradztwie technologicznym 

i  sprzedaży rozwiązań IT. Co ważne, 

chętnie się swoją wiedzą dzielił z młod-

szymi menadżerami. Dlatego poprosili-

śmy go o wsparcie, szczególnie w dwóch 

obszarach. Po pierwsze w określeniu 

kierunków działania, a po drugie łą-

czenia potrzeb rynkowych z naszymi 

kompetencjami, czyli z kim warto się 

spotkać, kogo powinniśmy zainspirować 

naszymi usługami i kto może ich potrze-

bować. Tego rodzaju wsparcie jest dla 

młodej firmy niezwykle cenne.

KRZYSZTOF SWACZYŃSKI  
pracuje w branży IT od kilkunastu lat, począwszy od 
stanowiska Architecta w Sygnity, poprzez karierę kon-
sultanta w takich firmach, jak EY (Senior Manager) czy 
Boston Consulting Group (Project Leader). W 2018 r. był 
współzałożycielem Seqred, zaś na początku 2022 r. zo-
stał CEO Seqred International, odpowiedzialnym za eks-
pansję spółki zagranicą. Jest absolwentem Politechniki 
Warszawskiej (inżynier oprogramowania), ukończył też 
podyplomowe studia w warszawskiej Szkole Głównej 
Handlowej, jak również Massachusetts Institute of Tech-
nology (Sloan School of Management). 
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danych oraz niezawodnej komunikacji. 
Inwestycje tego typu można nawet uza-
sadnić ekonomicznie, bo SD-WAN w ta-
kim zastosowaniu ma swoje przewagi nad 
łączami VPN.

Badania rynkowe pokazują, że rozwią-
zania SD-WAN są już postrzegane jako 
dojrzałe pod względem technologicznym. 
Dodatkowo wśród najważniejszych powo-
dów wdrażania użytkownicy wymieniają 
oszczędności w obszarze infrastruktury 

WAN oraz zwiększenie cią-
głości działania sieci. Po-
nadto istotne są dla nich 
takie kwestie, jak wzrost 
wydajności i  uzyskanie 
wglądu w  działanie sieci 
oraz aplikacji w trybie end-
-to-end, zwłaszcza tych 

opartych na chmurze. Klienci, którzy dys-
ponują dojrzałą strategią rozwoju infra-
struktury sieciowej traktują SD-WAN jako 
narzędzie migracji do architektury zorien-
towanej na aplikacje i centralnie zarządza-
nych oddziałów.

Zainteresowanie rozwiązaniami SD-
-WAN oraz SD-Branch (zintegrowana ofer-
ta SD-WAN, lokalnej sieci i bezpieczeństwa 
dla zdalnych oddziałów) na polskim rynku 
rośnie szybko. To wpływ rozproszenia or-
ganizacji, rosnącej świadomości potrzeb 
zachowania spójnych polityk bezpieczeń-
stwa niezależnie od miejsca, z jakiego łączy 
się użytkownik, a także dużej liczby różnych 
urządzeń pojawiających się na brzegu sieci. 

– Do tego dochodzą nowe możliwości po-
łączeń, jakie zaczynamy mieć do dyspozycji, 
jak na przykład LEO, czyli Low Earth Orbit. 
Trzeba też wymienić rosnącą konsumpcję 
technologii IoT, bo w tym obszarze również 
chcemy narzucać i utrzymywać spójne polity-
ki – mówi Piotr Wróblewski, Aruba Partner 
Business Manager w HPE. 

Gdy SD-WAN wchodzi do głównego nur-
tu branży sieciowej, coraz więcej klientów 
zdaje sobie sprawę z możliwości tej techno-
logii. Bez wątpienia pewien wysiłek trzeba 
włożyć w przekonanie tych, których wcze-
śniej do zakupu rozwiązań SD-WAN mogły 
zniechęcać ich potencjalna złożoność i czas 

Trudno obecnie spodziewać się in-
westycji w branżach i fi rmach, któ-
re pandemia dotknęła najbardziej. 

Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw 
z segmentu HoReCa, który jest ważny dla 
dostawców SD-WAN. Nie tak źle wygląda 
natomiast sytuacja sieci handlowych, które 
wciąż otwierają kolejne, nowe salony i skle-
py. W przypadku zaś pozostałych rodzajów 
biznesów, mimo że w ich placówkach czy 
biurach nie ma zbyt wielu pracowników 
pracujących stacjonarnie, 
to ich zarządy muszą prze-
myśleć swoje strategie do-
tyczące infrastruktury 
WAN pod kątem docelo-
wego modelu pracy hybry-
dowej i poczynić związane 
z tym inwestycje. Dostawcy 
SD-WAN twierdzą wręcz, że technologia ta 
może być z powodzeniem wykorzystywa-
na w zdalnym dostępie z biur domowych 
w przypadku menedżerów czy wysoko-
płatnych specjalistów, którzy także w do-
mu potrzebują dostępu do krytycznych 

SD-WAN:    
RYNEK

w oczekiwaniu na 
koniec pandemii

SD-WAN zapewnia 
bardziej 
elastyczną 
ochronę niż VPN.

Choć pewne branże spowolniły inwestycje w IT związane 
z modernizacją bądź otwieraniem kolejnych oddziałów fi rm, 
to i tak rynek SD-WAN odnotowuje wzrosty. Nie są one jed-
nak na tyle wysokie, jakby to wynikało z potencjału techno-
logicznego i oczekiwań dostawców.
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zwrotu z inwestycji. Pomocą w tym może 
być argument, że skracają znacząco czas 
wdrożenia, eliminując jednocześnie potrze-
bę ponownej konfi guracji sieci i związanych 
z tym przestojów.

– Za tym rozwiązaniem przemawia 
przede wszystkim łatwość wdrożenia, bo 
można je przeprowadzić zdalnie. W najprost-
szym przypadku, kiedy fi rma buduje nowy od-
dział i kupuje usługę SD-WAN od operatora, 
to po podłączeniu do prądu w danej lokaliza-
cji, urządzenie może już zacząć komuniko-
wać się przez sieć GSM, aby uwierzytelnić się 
i skonfi gurować z kontrolerem. Całość zajmie 
kilka do kilkudziesięciu minut – argumentu-
je Grzegorz Dobrowolski, dyrektor sprze-
daży rozwiązań Data Center i Wirtualizacji 
w polskim oddziale Cisco.

Tradycyjnie oddziały fi rm funkcjonowały 
jak satelity w oddaleniu od sieci szkieleto-
wej, mając zwykle słabsze łącza z centrum 
danych i spowolniony dostęp do danych. 

W ostatnich latach zaszły jednak zmiany, 
wynikające z tego, że przechodzące kolejne 
etapy transformacji cyfrowej przedsiębior-
stwa chcą, by przyniosła ona korzyści w ca-
łej organizacji, a więc także w oddziałach. 
Konkurowanie na cyfrowym rynku wymaga 
dzisiaj od każdego pracownika dostępu do 
danych w czasie rzeczywistym. Ważna jest 
także możliwość bezproblemowego korzy-
stania ze wszystkich dostępnych aplikacji. 

Tymczasem w oddziałach gwałtownie 
wzrosła liczba przeprowadzanych transak-
cji, przepływów pracy, wykorzystywanych 
aplikacji i zapytań o dane, które muszą być 
obsługiwane tak szybko, jak te przetwarzane 
w rdzeniu sieci. Co więcej, znacząco wzrosła 
liczba, a także rodzaj użytkowników końco-
wych podłączonych do sieci oddziałowych. 
Ponadto wzrósł w nich wolumen ruchu gło-
sowego i wideo, przybyło też aplikacji bizne-
sowych opartych na usługach chmurowych 
typu IaaS i SaaS. 

Z tego powodu wykorzystywane od lat 
statyczne połączenia MPLS po prostu nie 
sprawdzają się w  oddziałach fi rm funk-
cjonujących w nowej, cyfrowej rzeczywi-
stości. W rezultacie organizacje sięgają po 
rozwiązania SD-WAN, aby ich zdalne biura 
i placówki korzystały z sieci szybszych, wy-
dajniejszych, a przy tym znacznie bardziej 
elastycznych i ekonomicznych (w porów-
naniu z MPLS).

Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, 
że rozproszone, posiadające wiele oddzia-
łów przedsiębiorstwa szukają efektywnego 
sposobu obsługi krytycznych aplikacji SaaS 
oraz możliwości korzystania z innych usług 
chmurowych, zwiększając w  ten sposób 
swoją efektywność operacyjną i obniżając 
koszty. Z wielu badań wynika, że większość 
fi rm używa już przynajmniej kilku aplika-
cji dostarczanych w modelu SaaS i trend 
ten będzie się tylko zwiększał. Jeśli wcze-
śniej przewidywano, że światowy rynek 
SaaS będzie w latach 2018–2023 rósł w tem-
pie ponad 20 proc. rocznie, to pandemia te 
szacunki podciągnęła wyraźnie w górę. 

Z dodatkowym obciążeniem sieci, któ-
re wprowadzają usługi oparte na chmurze, 
nie jest w stanie – z uwagi na ograniczenia 
MPLS – skutecznie poradzić sobie więk-
szość tradycyjnych infrastruktur sieciowych 
WAN. Problemy dotyczą niskiej przepu-
stowości, ograniczonego wglądu i kontroli 
ruchu, niskiego poziomu obsługi użytkow-

nika oraz zwiększonych opóźnień. Rozwią-
zaniem staje się więc SD-WAN, która daje 
możliwość inteligentnego współdzielenia 
obciążenia ruchu w ramach wielu połączeń 
szerokopasmowych – w celu zwiększenia 
wydajności sieci, jej dynamicznego działa-
nia i ograniczania kosztów. Sieci SD-WAN 
zapewniają oddziałom przedsiębiorstw 
wszystkie korzyści związane z  użyciem 
aplikacji opartych na chmurze, oferując przy 
tym bezpieczne połączenia. 

– Należy również zwrócić uwagę na to, 
co zyskują użytkownicy dzięki łatwemu za-
rządzaniu. Ważną zaletą tych rozwiązań 
jest ich wysoka skalowalność oraz możli-
wość przewidywalnego zarządzania koszta-
mi posiadania takiej infrastruktury – dodaje 
Michał Taterka, Principal System Engineer 
w Fortinecie. 

Dwucyfrowe wzrosty,
postępująca konsolidacja

Dell’Oro Group szacuje, że wartość 

światowego rynku SD-WAN osią-

gnęła w III kw. 2021 rekordowy 

poziom, zwiększając się o 45 proc. 

rok do roku. Jeśli chodzi o regiony, 

to największy popyt na rozwiązania 

SD-WAN występuje w Ameryce Pół-

nocnej i Europie. Jednakże z uwagi 

na to, że przedsiębiorstwa globalnie 

modernizują infrastrukturę sieciową 

w przyspieszonym tempie, to w po-

równaniu z czasem sprzed pandemii 

sprzedaż rosła w dwucyfrowym tem-

pie we wszystkich regionach. Jako 

że SD-WAN jest oparty głównie na 

oprogramowaniu, to według Dell’Oro 

zakłócenia łańcucha dostaw miały 

znacznie mniejszy wpływ na wyniki, 

w porównaniu ze sprzętowymi pro-

duktami sieciowymi. Pod względem 

sprzedaży liderem w branży SD-WAN 

jest Cisco, a pierwszą trójkę uzupeł-

niają Fortinet i VMware. Od dłuższego 

czasu postępuje konsolidacja na rynku 

wokół niewielkiej liczby producentów. 

W 2021 r. blisko 70 proc. rynku nale-

żało do sześciu największych graczy 

– oprócz już wymienionych także do 

Versa, HPE Aruba i Palo Alto. Anali-

tycy zwracają uwagę na to, że pro-

ducenci coraz częściej wykorzystują 

funkcje bezpieczeństwa, aby wyróżnić 

swoje rozwiązania SD-WAN na bardzo 

konkurencyjnym rynku. 

Zarządzane 
usługi SD-WAN
będą zyskiwać 
na popularności.
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do domu?
Jeśli SD-WAN zdobywa uznanie jako plat-
forma zapewniającą niezawodne i  bez-
pieczne usługi sieciowe dla użytkowników 
i urządzeń w zdalnych oddziałach fi rm, to 
czy w obliczu powszechnej pracy zdalnej 
może znaleźć swoje miejsce także w mo-
delu home offi  ce? Gdy popatrzymy tylko na 
cenę, to nie wydaje się to zbyt prawdopodob-
ne. Specjalizowane urządzenie (appliance) 
kosztuje przynajmniej 1 tys. dol.

Dostawcy rozwiązań SD-WAN przeko-
nują jednak, że to, co było nieekonomiczne 
w  przypadku indywidualnych użytkow-
ników, którzy w przeszłości tylko czasami 
pracowali z domu, może stać się całkiem 
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rozsądnym wyborem dla takich, którzy 40 
czy nawet więcej godzin tygodniowo spę-
dzają przed komputerem w  domowym 
biurze.

Wraz z rozwojem pracy zdalnej dział IT 
może uznać SD-WAN za interesującą opcję 
dla managementu czy wysokopłatnych spe-
cjalistów, którzy także w domu potrzebują 
dostępu do wrażliwych lub krytycznych da-
nych oraz niezawodnej i bezpiecznej komu-
nikacji. W przypadku szczególnie ważnych 
dla fi rmy pracowników zamiana dotychcza-
sowego połączenia VPN na SD-WAN może 
stać się uzasadniona.

Argumentem może być to, że „domo-
wa” SD-WAN zapewni bardziej elastyczną 
ochronę niż VPN, co czyni to rozwiązanie 

lepszym wyborem dla stałego połączenia. 
Kolejną zaletą w porównaniu z VPN jest to, 
że SD-WAN może kierować ruch z aplika-
cji, takich jak Microsoft 365, bezpośrednio 
do chmury, zamiast przekierowywać dane 
poprzez centralę fi rmy. Tryb instalowania 
urządzeń SD-WAN określany jako „zero 
touch” (wymagający minimum obsługi) 
sprawia, że dział IT może je wysyłać bezpo-
średnio do zdalnego pracownika. Przy nie-
wielkiej interakcji ze strony administratora 
urządzenie może samo skomunikować się 
z centralą i skonfi gurować. 

SD-WAN
Technologia defi niowanych programowo 
sieci rozległych zapewnia organizacjom 
z wieloma oddziałami lepsze działanie apli-
kacji dzięki inteligentnemu routingowi ru-
chu w ramach wielu połączeń, w tym MPLS, 
internetowych, mobilnych 4G oraz coraz 
częściej 5G. Dostawcy tego rodzaju roz-
wiązań oferują je w różnych modelach biz-
nesowych i konsumpcji IT, dostarczając je 
w formie specjalizowanych urządzeń, licen-
cji na oprogramowanie, SD-WAN as a Servi-
ce oraz zarządzanych usług SD-WAN.

Duże korzyści z biznesowego punktu wi-
dzenia może przynieść dostawcy zarządza-
na usługa sieciowa, w której zewnętrzny 
MSP (Managed Service Provider) zapew-
ni klientowi wszystko, co niezbędne. A za-
tem dostarczy sprzęt, oprogramowanie 
i usługi sieciowe wymagane do urucho-
mienia wymaganej aplikacji lub usługi (ta-
kiej jak skomunikowanie wielu oddziałów) 
w oparciu o umowy SLA, gwarantujące po-
ziom dostępności i wydajności. MSP będzie 
odpowiadać za monitorowanie, zarządza-
nie i zabezpieczanie usługi WAN, nato-
miast  rozliczenie może odbywać się na 
podstawie rocznej lub wieloletniej umowy 
usługowej i będzie zależeć od liczby loka-
lizacji, szybkości łączy, a także innych wa-
runków SLA. 

Można zakładać, że zarządzane usługi 
SD-WAN będą zyskiwać na popularności, 
uwalniając klientów od problemów zwią-
zanych z zapewnieniem łączności z od-
działami fi rmy i centrami danych. Tego 
rodzaju oferty mają operatorzy telekomu-
nikacyjni i dostawcy internetu, ale mogą 
je tworzyć także integratorzy wchodzący 
w rolę MSP.  n

RYNEK

Zdaniem specjalisty 
nGrzegorz Dobrowolski, dyrektor sprzedaży rozwiązań dla Data Center 

i Wirtualizacji, Cisco
Wciąż przybywa projektów z zakresu sieci SD-WAN, szczególnie 

wśród mniejszych fi rm. W większych organizacjach również się 

one pojawiły. Mamy w tym segmencie ponad 20 zrealizowanych 

wdrożeń, a w drodze są następne. W szybszym upowszechnieniu się 

SD-WAN przeszkodą jest to, że w przeszłości bardzo dużo przedsię-

biorstw budowało sieci WAN z operatorem, wiążąc się wieloletnimi kon-

traktami. Dlatego siłą rzeczy, mimo że o technologii SD-WAN mówimy od kilku lat, 

dopiero teraz tego rodzaju projekty są realizowane. Obecnie mamy do czynienia 

z punktem przełomowym, ale jeszcze chwilę potrwa, zanim cały rynek przełączy 

się na SD-WAN.

nMichał Taterka, Principal System Engineer, Fortinet
W związku z wprowadzaniem coraz to nowszych technologii (nie tyl-

ko stricte IT, ale często wymagających ich udziału) obserwujemy 

rosnące zapotrzebowanie na wydajne sieci. Dodatkowo zauważyć 

można bardzo dynamiczny rozwój sieci handlowych, które potrafi ą 

w ciągu roku otworzyć nawet i kilkaset nowych punktów, a rozwiąza-

nie SD-Branch stanowi odpowiedź na związane z tym wyzwania tech-

nologiczne. SD-Branch ma na celu rozszerzenie funkcji SD-WAN na całą 

sieć oddziału poprzez konsolidację usług i konwergencję zarządzania. W idealnej 

sytuacji bezpieczne rozwiązanie SD-Branch będzie łączyć sieci z zachowaniem bez-

pieczeństwa, oferując SD-WAN, kontroler sieciowy i funkcjonalność NAC. 

nPiotr Wróblewski, Aruba Partner Business Manager, HPE
Zależy nam na skonsolidowaniu zastosowania SD-WAN, SD-Branch 

oraz SASE, aby podnieść bezpieczeństwo przy jednoczesnym wzro-

ście wydajności rozwiązania. Staramy się przy tym zachować czysto 

biznesowe podejście do infrastruktury, czyli przede wszystkim za-

pewnić działanie krytycznych systemów i aplikacji – niezależnie od 

tego, czy znajdują się one w chmurze, czy też lokalnie – a jednocześnie 

zapewnić większą optymalizację wykorzystania zasobów ludzkich po-

przez znaczną redukcję czasu potrzebnego na rozbudowę infrastruktury, zarządza-

nie, utrzymanie, diagnostykę czy analizę ruchu. Klienci wymagają od swoich sieci 

WAN coraz więcej, co z kolei wpływa na szybki rozwój technologii SD-WAN oraz 

SD-Branch, a także całego rynku. 
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Najczęściej zgłaszane integratorom 
problemy związane z utrzymaniem 
rozległej sieci klientów dotyczą bez-

pieczeństwa, a także mają charakter tech-
niczny (nieprawidłowe działanie aplikacji, 
opóźnienia w transmisji danych) oraz bizne-
sowy (brak wystarczającego przełożenia na 
usprawnienie procesów cyfrowej transfor-
macji czy wysokie koszty obsługi środowi-
ska). Odpowiedzią na te problemy może być 
wdrożenie rozwiązania Secure SD-WAN. 
Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo 
rozważa jego implementację po raz pierw-
szy, czy też zastanawia się nad jego aktu-
alizacją, celem tego zadania powinno być 
osiągnięcie pięciu korzyści.

1Możliwość pracy z dowolnego miejsca
Pandemia Covid-19 zmusiła wielu pra-

cowników do pracy z domu, co postawiło 
nowe wymagania przed działami IT. Coraz 
więcej fi rm przechodzi na hybrydowy mo-
del pracy, którego wdrożenie bywa skompli-
kowane. Gdy pracownicy uzyskują zdalny 
dostęp do aplikacji i narzędzi, ich komfort 
pracy musi być taki sam bez względu na to, 
gdzie  są i z jakiego urządzenia korzystają. 
Dlatego rozwiązania SD-WAN powinny za-

wierać zaawansowane narzędzia dostępowe, 
takie jak wbudowany mechanizm Zero Trust 
Network Access (ZTNA). Jest łatwiejszy 
w obsłudze niż VPN, a dodatkowo gwaran-
tuje większe bezpieczeństwo i widzialność 
wszystkich użytkowników, aplikacji i urzą-
dzeń – niezależnie od tego, czy znajdują się 
w sieci, czy poza nią.

2Dynamiczna skalowalność
Rozwiązanie SD-WAN musi pozwalać 

na dynamiczną skalowalność w każdym śro-
dowisku, niezależnie od poziomu obciąże-
nia pracą, a także gwarantować elastyczną 
łączność na żądanie pomiędzy centralą, od-
działami, biurami domowymi i środowiska-
mi wielochmurowymi. Zarządzanie całym 
systemem powinno odbywać się z jednego 
panelu administratora. Dodatkowo, rozwią-
zywanie problemów, identyfi kowanie anoma-
lii i przewidywanie rodzajów awarii można 
uprościć za pomocą bazujących na uczeniu 
maszynowym rozwiązań typu AIOps (Arti-
fi cial Intelligence for IT Operations). Z kolei 
dzięki uproszczonym operacjom sieciowym 
integratorzy mogą zaproponować klientom 
łatwą i szybką skalowalność, a  przez to 
oszczędność czasu i zwiększenie wydajności.

3Wydajność w chmurze
Przedsiębiorstwa, które stosują strate-

gię hybrydową lub wielochmurową, powinny 
szukać rozwiązania SD-WAN umożliwia-
jącego łączność z chmurą. Uprości ono uru-
chamianie aplikacji w  chmurze poprzez 
ustanowienie bezpiecznej i szybkiej łączno-
ści pomiędzy wieloma rodzajami środowisk.

4Bezpieczeństwo na brzegu sieci
Rozwiązania SD-WAN powinny łączyć 

w sobie zaawansowane funkcje zabezpie-

czeń i routingu. Ma to na celu usprawnienie 
prowadzonych operacji oraz zagwarantowa-
nie spójnej ochrony, niezależnie od tego, czy 
wykorzystywane są wbudowane zabezpie-
czenia, czy też pochodzące z chmury. Jed-
nak, niezależnie od metody dostarczania, 
wszędzie powinna być dostępna ta sama 
paleta zabezpieczeń, zapewniających spój-
ny poziom ochrony przed zagrożeniami dla 
ruchu wychodzącego oraz wewnątrz sieci 
w celu powstrzymania tzw. ruchu pobocz-
nego (lateral movement). Konieczna jest 
również  głęboka inspekcja zaszyfrowanego 
ruchu w czasie rzeczywistym z maksymalną 
wydajnością.

5Wsparcie dla oddziałów
Zapewniane przez rozwiązanie SD-

-WAN zabezpieczenia i łączność nie mogą 
kończyć się na brzegu sieci fi rmowych od-
działów. Zakres jego funkcji powinien roz-
szerzać się także w głąb sieci oddziału, aby 
chronić łączność w lokalnej sieci LAN. Dla-
tego rozwiązania SD-Branch i SD-WAN po-
winny współpracować ze sobą, aby połączyć 
zabezpieczenia sieci WAN, LAN i WLAN 
w jeden ujednolicony system. Powinny one 
również obsługiwać LTE i 5G jako bramy 
sieci komórkowych, co zagwarantuje cią-
głość łączności.

SD-WAN zapewnia szybką, skalowalną i elastyczną łączność 
między różnymi środowiskami sieciowymi. Jednak niewła-
ściwy wybór tego typu rozwiązania może utrudnić dostoso-
wanie środowiska do wymagań biznesowych klientów.

rozwiązania SD-WAN?

Agnieszka Szarek,  
Channel Manager Poland, Fortinet 

Kontakt dla partnerów: 
Agnieszka Szarek, Channel Manager Poland, Fortinet

tel. 508 395 513, aszarek@fortinet.com 
www.fortinet.com 
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Może zacznę od tego, że absolutnie nie za-
skoczyła mnie nagroda dla Darka Okrasy, 
ponieważ wiem, jak bardzo ceniony jest 
przez partnerów i w jaki sposób z nimi pra-
cuje. Dobrego lidera kanału partnerskiego 
poznaje się po tym, jak układają się jego re-
lacje z prezesem fi rmy. Nie ukrywam, że to-
czymy z Darkiem bardzo burzliwe dyskusje 
o współpracy z partnerami i w tych rozmo-
wach Darek zawsze spełnia rolę adwokata 
fi rm partnerskich. Na pewno wielkim osią-
gnięciem jest dla nas tytuł najlepszego do-
stawcy. Choć, jeśli obiektywnie spojrzeć 
na portfolio naszych produktów, górujemy 
pod tym względem nad konkurencją. Naj-
bardziej ucieszyła mnie jednak nagroda 
za rozwiązania dla data center. Są to tech-
nologie najbardziej złożone, zatem nagro-
da odzwierciedla nie tylko jakość naszego 
sprzętu, ale też poziom kompetencji pra-
cowników i partnerów. 

n W ostatnim czasie coraz częściej mó-
wi się o inwazji rozwiązań infrastruktu-
ralnych z segmentu no-name. Doskonale 
widać to chociażby na przykładzie hiper-
skalerów. Niewykluczone, że inni podą-

CRN Dell zdobył cztery nagrody w kon-
kursie Channel Awards 2021. Ten sukces 
zapewne ciężko będzie powtórzyć w tym 
roku… 
Dariusz Piotrowski Nie patrzymy na to 
w ten sposób. Dla nas bardzo ważna jest 
informacja zwrotna, między innymi ze 
względu na nową formułę wprowadzoną 
przez CRN Polska. Nie jest to subiektyw-
na ocena kilkunastu osób, ale głosy zebrane 
bezpośrednio od niezwykle ważnego dla 
nas kanału partnerskiego. To odzwiercie-
dlenie nastrojów na rynku. Pracuję w bran-
ży IT od trzydziestu lat i nie mam złudzeń, 
że można być cały czas liderem w kilku ka-
tegoriach. Każda nagroda będzie dla nas 
wyróżnieniem, a ile ich będzie to się do-
piero okaże. My skupiamy się na tym, nad 
czym mamy kontrolę –  nie zwalniamy 
tempa, a wręcz ostro przyspieszamy, i to 
jest duch całego mojego zespołu. Wiem, 
że jeżeli czegoś szczególnie mogą za-
zdrościć mi konkurenci, to właśnie grona 
współpracowników. 

n Która z otrzymanych nagród najbar-
dziej Pana zaskoczyła? 

żą ich śladami i  nie będą inwestować 
w markowe serwery czy macierze dys-
kowe. Czy uwzględnia Pan taki scena-
riusz w strategii działania?
Nie obawiam się takiej sytuacji. Jestem 
przekonany, że fi rmy, które widzą w danych 
wartość, będą nadal inwestować w  ma-
cierze dyskowe czy serwery Dell EMC 
ze względu na ich jakość i niezawodność. 
Przywołam tu na chwilę rynek PC – kiedyś 
produkty no-name miały w nim dość znacz-
ny udział, ale od pewnego czasu rynek kon-
troluje trzech graczy z bardzo stabilnymi 
udziałami. Co więcej, postawię tezę, że pan-
demia długofalowo zaszkodzi dostawcom 
tzw. składaków. Ze względu na problemy 
związane z dostępnością produktów, wie-
lu przedsiębiorców musiało kupić sprzęt 
konsumencki lub właśnie no-name. Szybko 
przekonali się, że takie urządzenia szybciej 
się psują, a napisane drobnym druczkiem 
umowy serwisowe kompletnie nie działają. 
Osobną kwestią jest bezpieczeństwo. Kiedy 
specjaliści z działów IT przyjrzeli się bliżej 
tym zakupom, włosy jeżyły im się na gło-
wie. W rezultacie wiele fi rm zrozumiało, 
że oszczędność kilkuset czy tysiąca złotych Fo
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ZDANIEM ZWYCIĘZCY

„Covid-19 zaszkodzi dostawcom tzw. składaków. Wielu przedsiębiorców 

musiało, ze względu na problemy związane z dostępnością produktów, 

kupić sprzęt konsumencki lub właśnie no-name. Szybko przekonali 

się, że takie urządzenia szybciej się psują” – mówi Dariusz Piotrowski, 

dyrektor zarządzający Dell Technologies Polska.

Dell 
Technologies: 
rośnie sprzedaż 
    poprzez partnerów 
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że się, że pracow-
nicy IT odeszli i nie 
będzie już osoby odpo-
wiedzialnej za utrzymanie tych rozwiązań. 
Rozwiązania as-a-service, które w  du-
żej mierze kojarzyły się dotąd z oprogra-
mowaniem, coraz śmielej wchodzą także 
w świat sprzętu, zdejmując klientom z gło-
wy kwestię zarządzania operacyjnego. 
W Dellu mamy coraz popularniejszą usłu-
gę PC-as-a-service, w której konfi guruje-
my, dostarczamy, serwisujemy urządzenia 
końcowe, a kiedy ich cykl życia się skończy, 
odbieramy je od klienta i przekazujemy do 
recyklingu. Z punktu widzenia klienta to 
znaczne uproszczenie sobie życia i wiem, 
że zgodnie z ogólnorynkowym trendem 
„wolę używać niż posiadać”, takie kontrak-
ty będą coraz popularniejsze.

n Pod koniec ubiegłego roku zrobiło się 
głośno o konfl ikcie Della z partnerami 
w Stanach Zjednoczonych. Polscy resel-
lerzy, którzy dowiedzieli się o tym spo-
rze, mogą poczuć się zaniepokojeni. Czy 
do podobnej sytuacji może dojść na na-
szym rynku? Czy może Pan ich zapew-
nić, że tak się nie stanie? 
Tak się nie stanie, choć rozumiem zaniepo-
kojenie, które mogło być wywyołane przez 
doniesienia zza oceanu. Do podobnych spięć 
na rynkach lokalnych dochodzi we wszyst-
kich korporacjach. W tym wypadku rzeczy-
wiście podjęto decyzje, które odkładano zbyt 
długo. W Polsce sytuacja jest jednak zupeł-
nie inna – nasza obecność na rynku opiera się 
w bardzo dużej mierze na dobrej współpra-
cy z partnerami. Dość powiedzieć, że nasz 
biznes z partnerami wzrósł w ostatnim roku 
o 20 proc. Ten wynik, a także nagrody CRN 
Channel Awards 2021 są chyba najlepszą 
odpowiedzią na zadane pytanie. Gdyby rze-
czywiście resellerzy obawiali się współpracy 
z nami, raczej odsuwaliby się od nas i szu-
kali nowych vendorów. Mogę zapewnić, że 
przewidujemy wzmocnienie struktur tego 
kanału sprzedaży, aby jeszcze lepiej się z na-
mi współpracowało, a partnerzy uzyskiwali 
jeszcze większe profi ty. 

się od małych podmiotów aż po wielkie cen-
tra danych. Z tym, że dobre produkty to nie 
wszystko. Nasza skuteczność bierze się też 
z siły tego zespołu i kanału partnerskiego.

n Powróćmy jeszcze na chwilę do 
komputerów. W ubiegłym roku Apple
wprowadził na rynek komputery z au-
torskim procesorem. Uzyskują dużo 
lepsze wyniki w  testach niż poprzed-
nie modele z  jednostką Intela. Może 
jest to jakiś sygnał dla konkurentów, 
w tym również Della?
Za strategię fi rmy odpowiada Michael Dell 
i to on byłby najlepszym adresatem tego 
pytania. Z mojej wiedzy wynika, że nie ma 
takich planów, ponieważ jest to poważna 
i nieco ryzykowna inwestycja. Nie widzę 
powodu, dla którego mielibyśmy to zro-
bić, tym bardziej, że klienci nie narzeka-
ją na efektywność naszego sprzętu. Duża 
część naszych inwestycji skupia się dziś na 
rozwoju pamięci masowych i rozwiązań 
z zakresu bezpieczeństwa. To są realne po-
trzeby klientów, które obserwujemy.

n W  ostatnim czasie jednym z  dyżur-
nych tematów w branży IT jest model 
usługowy. Czy dostrzega Pan zmianę 
mentalności wśród rodzimych przed-

siębiorców, którzy zamiast 
posiadać własną skrzynkę 
w serwerowni wolą skorzy-
stać z usług?
Polskie fi rmy zaczynają coraz 
częściej myśleć o usługach. To 
jest pewien kierunek, w któ-
rym będziemy podążać, ale 

nie wierzę, że całkowicie przejdziemy na 
ten model. Zawsze pozostanie pewna gru-
pa przedsiębiorstw potrzebujących wydat-
ków CAPEX i te decyzje będą wynikać raczej 
z potrzeb księgowości i fi nansowania fi rmy 
aniżeli stricte IT. Z drugiej strony jednak, 
fi rmy zaczynają skrupulatnie liczyć i wi-
dzą, jakie są koszty pracy administratora czy 
zakupu fl oty drukarek. Zamiast płacić wy-
sokie stawki, często lepiej jest podpisać umo-
wę z usługodawcą i mieć zagawarantowany 
określony poziom SLA. Takie rozwiązanie 
eliminuje sytuację, w której przedsiębiorca 
zakupi drogi sprzęt i software, a po roku oka-
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okazuje się tak naprawdę stratą, bo trzeba 
szybciej ten sprzęt wymieniać. 

n Wartość sprzedaży komputerów 
w minionych dwóch latach była wyjąt-
kowo wysoka, ale wydaje się, że produ-
cenci doszli już do ściany. Co dalej? Jak 
zaspokoić wymagania zwierzchników 
śledzących słupki z danymi? 
Pracowałem w różnych amerykańskich kor-
poracjach i rzeczywiście było tak, że trzeba 
było spełniać czasami bardzo wygórowane 
oczekiwania szefów. W Dellu jest inaczej, 
jesteśmy mocno osadzeni w realiach rynko-
wych i z uwagą śledzimy prognozy IDC oraz 
innych analityków rynku. Jeśli przewidy-
wania pokazują, że sprzedaż nie wzrośnie, 
to nikt nie będzie ode mnie oczekiwać, że 
poprawię wyniki sprzedaży o 20 proc. Kie-
dy korporacja nie wywiera na nas zbyt dużej 
presji, nie przenosimy jej też na partnerów. 
Zgadzam się z tym, że w Polsce rynek kom-
puterów jest ograniczony, mamy skończo-
ną liczbę ludzi i miejsc pracy, a populacja 
nie rośnie. Oznacza to, że na pewno kie-
dyś nastąpi nasycenie rynku. Myślę jednak, 
że niedługo może pojawić się nowy czyn-
nik. Znam posiadaczy laptopów, którzy się 
z nimi nie rozstają, ale oprócz tego w domu 
trzymają na biurku komputer stacjonarny. 
W rezultacie może być tak, 
że za jakiś czas statystyczny 
Polak będzie mieć nie jeden 
komputer, a  półtora. Nieco 
inaczej przedstawia się sytu-
acja w segmencie serwerów, 
pamięci masowych, back-
upów, gdzie nie widzę końca 
możliwości sprzedażowych. Dane przyra-
stają lawinowo i trzeba je gdzieś składować, 
zabezpieczać oraz przetwarzać. 

n W segmencie pamięci masowych jest 
większa konkurencja niż na rynku kom-
puterów, a cały czas pojawiają się nowi 
gracze, którzy próbują zagrozić liderom. 
Jak sobie radzicie na tym polu?
Konkurencja jest z pewnością większa, bo 
to wysokomarżowy biznes. W tej rywaliza-
cji czujemy się jednak dość dobrze. Niedaw-
no wprowadziliśmy na rynek całkiem nowy 
system PowerStore. To rozwiązanie skaluje 
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ścią komponentów w pierwszej połowie 2022. 
Część z nich ostrożnie mówi o spodziewanej 
poprawie w drugiej połowie tego roku, ale 
Intel szacuje, że sytuacja ulegnie poprawie 
w 2023 roku – tłumaczy Paweł Bąk, Busi-
ness Unit Manager – Data Center & IT Se-
curity w AB. 

Co ciekawe, nie wszyscy narzekają na 
opóźnienia w dostawach komponentów. 
Na przykład IBM, bazujący na własnych 
procesorach, zapewnia, że dostarcza ku-
pującym sprzęt w ciągu około czterech ty-
godni od złożenia zamówienia, czyli tak 

samo, jak przed kryzysem wy-
wołanym zerwaniem łańcu-
chów dostaw. 

Tak czy inaczej, rynek serwe-
rów znajdzie się na fali wzno-
szącej. Według IDC w 2022 r. 
globalne przychody ze sprze-
daży tych urządzeń wyniosą 
114 mld dol., co oznacza roczny 
wzrost aż o 13,7 proc. Bardziej 
ostrożne są prognozy specjali-

stów Trend Force, którzy przewidują dwa 
możliwe scenariusze. Według optymistycz-
nego wariantu nastąpi 4–5  proc. wzrost 
sprzedaży, zaś w pesymistycznym zakła-
da się, że ten wskaźnik wyniesie 3–4 proc. 
Trend Force prognozuje, że najszybciej, bo 
o 15 proc., będzie rósł segment serwerów 

ODM. Przy czym rodzimi resellerzy oraz 
integratorzy niewiele tutaj zyskają, bowiem 
większość tej klasy sprzętu zasili duże cen-
tra danych w Stanach Zjednoczonych. 

Nie tylko cyfrowa 
transformacja 
Bieżący rok powinien być wyjątkowy nie 
tylko ze względu na niepewność związa-
ną z opóźnieniami w dostawach kompo-
nentów, ale również premierami dwóch 
platform Intel Sapphire Rapids i AMD Ge-
noa. Wśród wielu nowinek technologicz-
nych, które pojawią się w wymienionych 
układach, na szczególną uwagę zasługuje 
wprowadzenie interfejsu PCIe Gen5, któ-

W bieżącym roku bardzo ciężko przewidzieć rozwój sytuacji 
na rynku serwerów. Analitycy snują rozmaite scenariusze, a ich 
prognozy różnią się o kilka punktów procentowych.

Rozwój wypadków w segmencie ser-
werów jest w dużym stopniu uzależ-
niony od dostępności podzespołów. 

Niestety, informacje napływające od fi rm 
badawczych nie skłaniają do nadmierne-
go optymizmu. Rynek serwerów nadal jest 
ograniczony podażą z powodu niedoboru 
kluczowych komponentów półprzewod-
nikowych, takich jak układy scalone do za-
rządzania energią, mikrokontrolery i inne 
układy ASIC. Nic dziwnego, że producen-
ci nie zrealizowali wszystkich zamówień 
z 2021 r. i wiele wskazuje na to, że zaległo-
ści się spiętrzą. 

Według analityków Omdii 
sytuacja z komponentami nie 
poprawi się przed drugą po-
łową 2022 r. Natomiast Trend 
Force obawia się opóźnień 
w dostawach płyt głównych do 
serwerów. Na szczęście są też 
dobre wiadomości – cykl do-
staw FPGA (Field-Programma-
ble Gate Array) wynosi obecnie 
najwyżej 50 tygodni, a czas dostarczania 
czipów LAN skrócił się z 50 do 40 tygodni. 

– Prognozy dotyczące sprzedaży ser-
werów w  bieżącym roku opieramy na in-
formacjach otrzymanych przez nas od 
producentów. Większość z  nich zakłada 
utrzymywanie się problemów z dostępno-

RYNEK

więcej opcji
Serwery: 

Nowi gracze 
próbują 
wypchnąć 
Intela i AMD 
z centrów 
danych.  

do wyboru
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ry pozwala poprawić wydajności nośników 
SSD i pamięci operacyjnej RAM DDR5. 

– Wzrost wydajności interfejsu PCIe Gen5 
do wartości przepustowości rzędu 63 GB/s 
w obu kierunkach będzie miał istotny wpływ 
na możliwość stosowania jeszcze bardziej 
wydajnych dysków SSD w serwerach. To bę-
dzie miało bardzo duże znaczenie zwłasz-
cza przy działaniach znacząco obciążających 
układy pamięci masowej – zauważa Paweł 
Wójcik, IHG BU Lead w HPE. 

Kolejnym czynnikiem napędzającym 
popyt na serwery powinno być „przebu-
dzenie” części fi rm po pandemii. Należy 
się spodziewać, że niektórzy przedsiębior-
cy przyspieszą swoje projekty moderniza-

cyjne. Ponadto czasy zarazy uzmysłowiły 
wielu właścicielom biznesów, że cyfryza-
cja wcale nie musi być dla nich ciężarem, 
a wręcz przeciwnie – wybawieniem w trud-
nych okolicznościach. Nie bez przyczyny 
analitycy spodziewają się dalszego wzro-
stu inicjatyw związanych z cyfrową trans-
formacją, co bezpośrednio przełoży się 
na sprzedaż serwerów. Kolejne miesiące 
z pewnością przyniosą ze sobą dalszy roz-
kwit sektora e-commerce, który niemal eks-
plodował na przestrzeni dwóch ostatnich 
lat. Rosnąca sprzedaż online wymusi na 
internetowych sprzedawcach inwestycje 
w platformy serwerowe. Producenci upa-
trują też swojej szansy we wzroście sprze-

daży sprzętu w modelu usługowym. Tego 
typu opcję oferują w Polsce między inny-
mi Dell oraz HPE, a więc liderzy globalnego 
i rodzimego rynku serwerów. 

Specjaliści spodziewają się, że w tym ro-
ku organizacje chętniej niż do tej pory zain-
westują w droższe konstrukcje o dużej mocy 
obliczeniowej i znaczących możliwościach 
w zakresie skalowania. Niewykluczone, że 
część przedsiębiorców odwróci się od tań-
szych systemów no-name. W czasie pande-
mii fi rmy często dokonywały zakupu tego, co 
akurat było pod ręką, w tym systemów no-
-name. Część nabywców mogła w ten sposób 
przekonać się o ich rzeczywistej niezawod-
ności oraz poziomie bezpieczeństwa. War-
to w tym miejscu powołać się na publikację 
„ITIC 2021 Global Server Hardware, Server 
OS Security Report”, gdzie zaprezentowa-
no porównanie zabezpieczeń i funkcje 15 
platform serwerowych. Najbezpieczniejszy 
okazał się system mainframe IBM Z – zha-
kowanych zostało jedynie 0,3 proc. tych ser-
werów. Natomiast drugie miejsce w  tym 
zestawieniu zajęły ex aequo IBM Power 
Systems i Lenovo ThinkSystem, ze współ-
czynnikiem na poziomie 3 proc. W sumie aż 
44 proc. użytkowników serwerów typu whi-
te-box doświadczyło wycieku danych.

Według danych IDC przychody z ubiegło-
rocznej sprzedaż serwerów x86 wyniosły 

Zdaniem integratora 
n Piotr Kawecki, prezes, 

ITBoom 
Widzimy na rynku 

wydłużenie czasu re-

alizacji zamówień na 

serwery. Jedną z przy-

czyn tych opóźnień jest 

trwająca pandemia, ale po-

wstały problem jest bardziej złożony 

i nie spodziewamy się rychłej popra-

wy. Szukając szybkich i sprawnych 

rozwiązań, skutecznie wdrożyliśmy 

w wielu fi rmach chmurę w miejsce 

dotychczasowej infrastruktury lokal-

nej. Wydaje się, że duża część rynku 

trwale przestawi się na ten kierunek. 

Chmura może być rozwiązaniem po-

zwalającym zapewnić ciągłość pracy 

i pełną niezależność od sprzętowych 

problemów na rynku serwerów. 
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blisko 90 mld dol., zaś pozostałych – 9,9 mld 
dol. Prognozy na najbliższe trzy lata nie prze-
widują zasadniczych zmian w proporcjach 
sprzedaży rozwiązań bazujących na archi-
tekturze x86 oraz pozostałych systemów. 
Według prognozy IDC, w 2024 r. obroty 
w segmencie x86 osiągną poziom 118 mld 
dol., a w pozostałych – 14 mld dol. W skład 
tej drugiej grupy wchodzą między innymi 
serwery z procesorami ARM, które idealnie 
sprawują się w smartfonach oraz tabletach. 

Sporo zamieszania na rynku wywołał uda-
ny debiut komputerów Apple’a z autorskim 
procesorem M1, korzystającym z architektu-
ry ARM. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja 
w przypadku infrastruktury dla centrów da-
nych, gdzie dominują rozwiązania x86, choć 
ważni gracze poszukują alternatywnych 
rozwiązań. Microsoft zobowiązał się do za-
silania 50 proc. zasobów chmury obliczenio-
wej Azure za pomocą serwerów z chipami 
ARM, zaś AWS już używa w swoich cen-
trach danych procesorów bazujących na tej 
architekturze. Procesory ARM w połączeniu 
z akceleratorem GPU zasilają superkompu-
ter Fugaku Fujitsu pracujący w w centrum 
badawczym w Japonii. Największym walo-
rem tych układów jest energooszczędność 
oraz koszty wytwarzania – o połowę niższe 
od maszyn x86. 

Część analityków uważa, że wykorzystanie 
ARM w centrach danych będzie rosnąć wraz 
popularyzacją rozwiązań open source, w tym 
dystrybucji Linuxa, Kubernetesa, baz danych 
MariaDB, MongoDB i wielu projektów Apa-
che. Ekspansję mogą zahamować kłopoty 
Nvidii związane z fi nalizacją zakupu ARM. 

Kolejną alternatywą dla x86 jest jednost-
ka IBM Power. To układ opracowany z myślą 
o obsłudze środowisk wymagających dużej 
mocy obliczeniowej. IDC szacuje udział 
IBM Power Systems w  światowym ryn-
ku serwerów na około 2 proc. Chipy opra-
cowywane przez IBM, podobnie jak ARM, 
cechują się dużą energooszczędnością. 

– Do tej pory działy IT, decydując o wypo-
sażeniu serwerowni, nie analizowały kosztu 
energii elektrycznej pobieranej przez sprzęt. 
To było poniekąd poza ich odpowiedzialno-
ścią. Dziś, przy rosnących cenach energii, ale 
też rosnącej rzeszy fi rm zwracających uwagę 
na pozostawiony ślad węglowy, to wszystko 
zaczyna mieć znaczenie – tłumaczy Seba-
stian Jeliński, Senior Server Solutions Con-
sultant w IBM-ie.

CPU i co dalej?
W centrach danych kluczową rolę odgrywa-
ją procesory CPU, aczkolwiek pojawia się dla 
nich konkurencja w postaci GPU oraz DPU. 
Jak powszechnie wiadomo, procesory GPU 
stworzono z myślą o animacji czy obróbce 
3D, ale od pewnego czasu trafi ają też do ser-
werów, gdzie odpowiadają za przetwarza-
nie dużych strumieni danych. Na znaczeniu 
zaczyna też zyskiwać DPU, czyli procesor 
koncentrujący się na obciążeniach zorien-
towanych na dane, takich jak transfer, bez-
pieczeństwo czy analityka. Tego typu układy 
opracowują tacy dostawcy, jak Intel (pod na-
zwą Infrastructure Processing Unit), Nvidia, 
Pensando czy Fungible. 

Wzrost zainteresowania wyspecjalizo-
wanymi chipami nie jest dziełem przy-
padku. Procesory z rodziny x86 świetnie 
nadają się do zadań ogólnego przeznacze-
nia, ale podczas realizacji wymagających 
zadań mogą być znacznie wolniejsze niż 
chipy zaprojektowane specjalnie do tego 
celu. Według Nvidii DPU ma odpowia-
dać zarówno za obliczenia, jak i bezpie-
czeństwo ruchu sieciowego. Z kolei Eric 
Hayes, CEO Fungible, wskazuje trzy zasad-
nicze obszary, gdzie zastosowanie tej gru-
py procesorów pozwoli poprawić wyniki, 
a pierwszym z nich jest przyspieszenie ru-
chu sieciowego. Sieci coraz częściej buduje 
się w oparciu o koncepcję SDN, co znacz-
nie usprawnia ich działanie. Niemniej, kie-
dy oprogramowanie działa na procesorach 
ogólnego przeznaczenia, nie jest ono tak 
efektywne. Wprawdzie takie rozwiązania 
jak SmartNIC poprawiają funkcjonalność 
SDN, ale ich wydajność nie dorównuje 
oferowanej przez DPU. Drugim obszarem 
jest poprawa wydajności pamięci masowej. 
Ten efekt uzyskuje się poprzez urucho-
mienie NVMe przez TCP/IP i umieszcze-
nie całego stosu na DPU. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu pamięć fl ash nie musi być już 
bezpośrednio podłączona do procesora. 
Trzecią kwestią jest rozwiązanie proble-
mu, jakim jest obciążenie podstawowego 
procesora x86 obsługującego wiele GPU. 

Mnogość rozwiązań i dostępnych opcji 
otwiera zupełnie nowe możliwości przed 
projektantami platform serwerowych. Za-
powiada się też ciekawa rywalizacja po-
między dostawcami procesów, którzy będą 
próbowali wypchnąć z centrów danych In-
tela oraz AMD.  n

Zdaniem specjalisty 
n Paweł Bąk, Business Unit 

Manager – Data Center 
& IT Security, AB 
W ostatnim kwar-

tale 2021 rzeczy-

wiście serwery 

były jedną z katego-

rii mocno dotkniętych 

problemami z brakiem komponen-

tów i bardzo wydłużonymi czasa-

mi dostaw i produkcji. Dodatkowo 

w tej kategorii, gdzie znacząca 

część sprzedaży jest realizowa-

na na bazie konfi guracji projekto-

wych zamawianych w związku z 

konkretnymi wymaganiami klienta, 

zabezpieczenie się poprzez zbudo-

wanie z wyprzedzeniem zapasów 

magazynowych nie jest do końca 

możliwe. Jednak naszej fi rmie uda-

ło się utrzymać pozytywny trend 

sprzedaży i zrealizować wzrosty 

względem poprzedniego roku. Po-

mimo tego, że znacząca część za-

mówionych w czwartym kwartale 

projektów zostanie dostarczona do 

nas, a więc i do partnerów, a tak-

że klientów dopiero w bieżącym 

kwartale. 

n Piotr Zięba, Product 
Manager, Action 
Niedobory kompo-

nentów znacznie 

wpłyną na rynek, 

brak ich dostępności 

spowoduje wzrost ceny 

całego serwera. Uważam, że w bie-

żącym roku liczba sprzedanych 

urządzeń pozostanie na tym sa-

mym poziomie, co w roku 2021, ale 

będą to znacznie droższe konstruk-

cje. Jest to spowodowane wyma-

ganiami klientów, którzy szukają 

rozwiązań o dużej mocy oblicze-

niowej. Biorąc pod uwagę wzrost 

cen energii, klienci będą szukać 

energooszczędnych rozwiązań. 

W tym roku nic nie zagrozi archi-

tekturze x86, ale jej popularność 

będzie wzrastać wraz z cenami 

energii. Co istotne, procesory ARM 

nie działają na x86 i na odwrót. Je-

śli to się zmieni, łatwiej będzie się 

przesiąść na mniej energochłonne 

rozwiązania. 
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Rok 2021, choć z pewnością nie zapi-
sze się na kartach historii jako czas 
prosperity w Polsce i na świecie, to 

dla wielu fi rm IT był okresem szybkich 
wzrostów. Znalazło to odzwierciedlenie 
między innymi w wynikach styczniowej 
ankiety na portalu CRN.pl. Wyraźna więk-
szość jej uczestników zadeklarowała, że 
przychody ich fi rm w minionym roku by-
ły wyższe od tych z 2020. Taką odpowiedź 
wskazało 62 proc. respondentów, podczas 
gdy 28 proc. przyznało się do spadku ob-
rotów. Jedynie 10 proc. pytanych wskaza-
ło natomiast, że ich fi rmowe przychody 
w latach 2020 i 2021 pozostawały na po-
dobnym poziomie. 

Mniej optymistycznie prezentują się 
z kolei rezultaty sondy dotyczącej ren-
towności. Otóż w przypadku 46 proc. jej 
uczestników rentowność w 2021 roku 
była wyższa niż rok wcześniej, podczas 
gdy 15 proc. fi rm utrzymało ją na podob-
nym poziomie, jak w 2020 r. Co ważne, 
aż 39  proc. przedsiębiorstw z  branży 
IT zanotowało spadek tego wskaźnika 
fi nansowego. Najpewniej ma to zwią-
zek z dynamicznie rosnącymi kosztami 
pracy, a w tym roku – między innymi za 
przyczyną wejścia w życie Polskiego Ła-
du – presja płacowa jeszcze się nasiliła. 
Być może dlatego na pytanie o spodzie-
wane wyniki fi nansowe w 2022 r. jedynie 
28 proc. pytanych spodziewa się ich po-
prawy, a 11 proc. prognozuje, że pod tym 
względem obecny rok nie będzie się róż-
nił od poprzedniego. Tymczasem nieba-
gatelny odsetek respondentów (61 proc.) 
spodziewa się, że w 2022 r. wyniki fi nan-

sowe ich przedsiębiorstw będą gorsze 
niż rok wcześniej. 

Tak minorowe nastroje mogą wyda-
wać się nieuzasadnione w branży nowych 
technologii, która w obecnej dobie przy-
spieszonej transformacji cyfrowej osiąga 
– globalnie – doskonałe wyniki. Trzeba 
jednak rozróżnić dostawców oprogramo-
wania i usług chmurowych od dostawców 
sprzętu, którzy wciąż muszą mierzyć się 
z problemami w łańcuchu dostaw, czemu 
towarzyszy wspomniana już duża presja 
płacowa. Ergo: nie są w  stanie dostar-
czyć klientom tyle towaru, ile by mogli, 

Wygląda na to, że po udanym ubiegłym roku nastro-
je w branży IT nieco siadły. Większość uczestników 
ankiety CRN.pl uważa, że pod względem wyników 
fi nansowych rok 2022 będzie dla ich fi rm gorszy od 
poprzedniego.

branża w niepewności 

a z drugiej strony borykają się z rosnący-
mi kosztami działalności. Tym samym wy-
niki ankiety byłyby, rzecz jasna, zupełnie 
inne w zależności od tego, w jakim seg-
mencie rynku IT działaliby respondenci. 
Niemniej, spadek optymizmu zanotowa-
ny przez portal CRN.pl jest godny uwagi 
i należy mieć nadzieję, że za kilkanaście 
miesięcy okaże się nieuzasadniony. 

W omawianych ankietach wzięło udział 
125 osób. 

n Tomasz Gołębiowski  

Ankieta CRN.pl:  

28%
…będą lepsze niż 
w ubiegłym roku 

11%

…znajdą się na 
podobnym poziomie 
jak w ubiegłym roku   

61% …będą gorsze niż 
w ubiegłym roku 

Spodziewam się, że 
w 2022 roku wyniki 

fi nansowe mojej fi rmy…

BADANIE ONLINE

Ź
ró

dł
o:

 C
R

N
.p

l

CRN nr 2/2022 25

25_CRN_02_2022 ankieta.indd   25 15.02.2022   16:29:12



Wostatnim czasie coraz częściej 
słyszy się o  zrównoważonym 
rozwoju w  kontekście dzia-

łania fi rm reprezentujących różne bran-
że. W praktyce oznacza to, że ponoszą one 
odpowiedzialność nie tylko za wpływ na 
teraźniejszość, ale również przyszłość. 
Szefowie koncernu z Palo Alto bardzo po-
ważnie traktują działania z obszaru zrów-
noważonego rozwoju i postawili przed sobą 
ambitne cele, które zamierzają realizować 
wspólnie z partnerami. W związku z tym 
program partnerski HP Amplify został roz-
szerzony o dodatkowy element w postaci 
HP Amplify Impact, co ma pomóc partne-
rom we wdrożeniu w życie idei zrównowa-
żonego rozwoju. 

Sama koncepcja narodziła się w związ-
ku z narastającymi problemami i zakłada 
utrzymywanie równowagi między trze-
ma wymiarami: ekonomicznym, społecz-
nym i środowiskowym. HP Inc. wychodzi 
z założenia, że w obliczu wyzwań klima-

tycznych i społecznych jest to konieczność 
i podstawa przetrwania fi rm dziś i w przy-
szłości. Koncern swoją strategię opiera 
na trzech fi larach: planecie, ludziach oraz 
społeczności.

– W ciągu następnej dekady HP będzie 
wyznaczać nową erę postępu, w której zmia-
ny klimatyczne zostaną odwrócone, prawa 
człowieka powszechnie chronione, a sprawie-
dliwość cyfrowa zagwarantuje równe moż-
liwości dla wszystkich mieszkańców globu 
– zapewnia Enrique Lores, CEO HP Inc. 

W ramach działań dotyczących ochrony 
klimatu fi rma dąży do zerowej emisji dwu-
tlenku węgla. Koncern planuje do końca 
tej dekady 50-proc. redukcję emisji gazów 
cieplarnianych w całym łańcuchu wartości 
HP, a do 2040 r. chce osiągnąć zerową emi-
sję. Ponadto zobowiązuje się do osiągnięcia 
75 proc. obiegu zamkniętego w przypadku 
produktów i opakowań do 2030 r. 

Walka o prawa człowieka ma koncentro-
wać się na tworzeniu kultury różnorodno-

ści, równości i integracji, zarazem promując 
prawa człowieka, sprawiedliwość społecz-
ną oraz równość rasową i płciową w całym 
ekosystemie HP Inc. Do 2030 r. fi rma dąży 
do równości płci 50/50 w kierownictwie, 
a także chce, aby kobiety stanowiły ponad 
30  proc. pracowników na stanowiskach 
technicznych i inżynieryjnych. Poza tym 
HP Inc. zamierza osiągnąć lub przewyższyć 
reprezentację na rynku pracy dla mniejszo-
ści rasowych i etnicznych. Kolejnym celem 
jest dotarcie do miliona pracowników po-
przez programy wzmacniające pozycję pra-
cowników w całym łańcuchu dostaw. 

Firma rzuca także wyzwanie cyfrowe-
mu wykluczeniu. Nowe technologie zmie-
niają każdy aspekt naszego życia. Niestety, 
istnieje duże ryzyko, iż pewna grupa osób 
zostanie w tyle. HP Inc. chce temu zapobiec 
i będzie pracować nad zasypaniem prze-
paści cyfrowej, która uniemożliwia wielu 
osobom dostęp do edukacji, miejsc pracy 
i opieki zdrowotnej. Celem jest przyśpie-
szenie cyfrowej równości dla 150 milionów 
ludzi do 2030 r. W ramach tych wysiłków 
fi rma uruchomi program akceleracyjny HP 
Partnership and Technology for Humanity
(PATH), którego celem jest utorowanie 
drogi ku cyfrowej równości i  integracji 
w społecznościach całego świata.

HP Amplify Impact 
w Polsce 
Z programu Amplify Impact mogli korzy-
stać jak do tej pory resellerzy we Francji, 
Włoszech, Hiszpanii, Kanadzie, Republice 
Południowej Afryki, Australii oraz w Sta-
nach Zjednoczonych. Od lutego 2022 r. jest 
on dostępny także w Polsce, co należy trak-
tować jako wyróżnienie rodzimego rynku, 
potwierdzające jego potencjał i znaczenie 
w Europie. 

ADVERTORIAL
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Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których HP Inc. 
uruchomiło HP Amplify Impact – program realizujący ideę 
zrównoważonego rozwoju. Producent liczy na wsparcie ze 
strony partnerów w realizacji tej koncepcji.

HP Inc.
stawia na zrównoważony rozwój

Czyny, nie słowa 
HP Inc. jest od lat globalnym liderem gospodarowania plastikiem w obiegu zamknię-

tym. Firma w ramach inicjatywy Planet Partners poddała recyklingowi ponad 875 

milionów wkładów z atramentem i tonerem, a 80 proc. nowych oryginalnych wkła-

dów atramentowych HP i 100 proc. nowych oryginalnych wkładów z tonerem HP 

zawiera do 45 proc. lub więcej pokonsumpcyjnego plastiku. W działalności globalnej 

koncern korzysta w 51 proc. z odnawialnych źródeł energii elektrycznej. HP Inc. 

realizuje też cel całkowitej eliminacji wylesiania i zgłosiło zasadzenie miliona drzew. 

Firma od 2016 r. pracuje nad ograniczeniem ilości plastiku w oceanach. Dzięki jej 

staraniom do cieków wodnych i oceanów nie trafiło 60 mln plastikowych butelek. 
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Polscy partnerzy HP Inc., którzy dołą-
czą do programu Amplify Impact, będą 
mogli wspólnie z  producentem oceniać 
swoje najlepsze praktyki i korzystać z jego 
doświadczeń. Uzyskają dostęp do najwyż-
szej jakości zasobów HP Inc., składających 
się z narzędzi wspierających sprzedaż, za-
sobów marketingowych, pełnego dostępu 
do helpdesku SCC (Sustainability & Comp-

CRN nr 2/2022 27

„sustainability”, czy też z dużym jego udzia-

łem. Będziemy również angażować ich we 

wspólne działania promocyjne, gdzie wyraź-

nie zaakcentujemy ich przywiązanie do odpo-

wiedzialności środowiskowej. Zamierzamy też 

wspólnie z naszymi przedstawicielami konse-

kwentnie tłumaczyć partnerom, na czym pole-

ga idea zrównoważonego rozwoju i dlaczego 

warto zaangażować się w tego typu działania. 

Z naszych obserwacji i dyskusji z resellerami 

wynika, że nie tylko interesują się tematyką 

zrównoważonego rozwoju, ale też chcą aktyw-

nie działać w tym obszarze. Niektórzy z nich 

mają długofalowe plany w tym zakresie, inni 

dopiero uczą się procesów związanych z ta-

kim prowadzeniem biznesu. Tak czy inaczej 

adekwatnie do potrzeb zamierzamy aktywnie 

wspierać jednych i drugich. 

Czy nie jest to temat zastępczy? Na pierwszy rzut 
oka branża IT boryka się z wieloma poważniej-
szymi problemami niż ochrona planety, takimi 
jak chociażby zakłócenia w łańcuchach dostaw. 
W żadnym wypadku tak nie jest. Zrówno-

ważony rozwój przeszedł długą drogę ewo-

Dlaczego postanowiliście wprowadzić do pro-
gramu partnerskiego HP Amplify nowy element 
w postaci HP Amplify Impact? 

HP Amplify to program aktualnie obejmujący 

setki naszych partnerów handlowych w Polsce, 

zapewniający dostęp do narzędzi niezbędnych 

do transformacji cyfrowej i wzrostu w czasach 

ewoluujących zachowań zakupowych konsu-

mentów. Dane zbierane w programie pomagają 

nam w efektywniejszym planowaniu aktyw-

ności biznesowych dla i wspólnie z partnera-

mi. HP Amplify Impact z kolei to wprowadzone 

na początku 2021 roku pionierskie w branży 

podejście do oceny partnerów, zaoferowanie 

im pewnych dodatkowych narzędzi i zaso-

bów treningowych w celu zainicjowania zmian 

w trzech obszarach – planeta, ludzie i społecz-

ność, gdzie duże znaczenie ma zrównoważo-

ne podejście. 

Jak zamierzacie wspierać i zachęcać partnerów 
do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju? 
Chcemy promować partnerów, którzy zdo-

bywają zlecenia na podstawie kryterium 

Trzy pytania do…
Pawła Miszkiewicza,
Dyrektora Organizacji Channel HP Inc Polska  

liance Center) oraz programu HP Life i Pla-
net Partners. 

– Zamierzamy wspierać partnerów w bu-
dowie planu poświęconego ścieżce na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, którą chcą przy-
jąć i wspólnie analizować potencjał i szanse 
sprzedażowe, jakie daje udział w HP Amplify 
Impact – podkreśla Paweł Miszkiewicz, Dy-
rektor Organizacji Channel HP Inc Polska. 

lucji globalnie. To już nie jest „nice to have”, 

ale „must have”. Sama koncepcja narodziła 

się w związku z narastającymi problemami 

i zakłada utrzymywanie równowagi między 

trzema wymiarami: ekonomicznym, spo-

łecznym i środowiskowym. Obecnie, w ob-

liczu wyzwań klimatycznych i społecznych 

jakie mamy, jest to konieczność i podstawa 

przetrwania fi rm. Organizacje, chcąc osiągnąć 

trwały sukces na coraz bardziej wymagają-

cych rynkach, zmieniają się i oferują wartość 

dodatkową. W 2020 roku obszar zrównowa-

żonego rozwoju w HP Inc. odpowiadał za po-

nad miliard dolarów sprzedaży – to dowód 

na to, że tworzenie kultury fi rmy zoriento-

wanej na sens istnienia i łączenie przez to 

ekosystemu HP z ekosystemami partnerów 

jest jak najbardziej racjonalne. Natomiast je-

śli chodzi o łańcuchy dostaw, to ich optyma-

lizacja i wzmocnienie jest oczywiście bardzo 

ważne dla naszej branży. Wszyscy borykają 

się z dostępnością części. Co nie zmienia fak-

tu, że HP stale optymalizuje swoje procesy, 

aby dostarczać na czas klientom najwyższej 

jakości sprzęt.

Zaangażowanie w Amplify Impact wy-
miernie przełoży się na współpracę biz-
nesową. Partnerzy uzyskają certyfi kację, 
nagrody i otrzymają dodatkowe możliwo-
ści promocji. Projekty biznesowe, w któ-
rych sukces będzie opierać się w znacznym 
stopniu na kryterium zrównoważonego 
rozwoju, mają być premiowane w szcze-
gólny sposób. 
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Cloud Reseller

News      

Fakty, ciekawostki i rozmowy

mitów7
Czy uczenie maszynowe rozwiązuje wszystkie problemy 
klienta? Czy sztuczna inteligencja jest przyszłością każdej 
fi rmy? Poniżej błędne wyobrażenia dotyczące analizy 
danych w chmurze.   

n Wiktor Zdzienicki 

dotyczących analizy 
danych w chmurze

Mit 1
Dane można z łatwością 
przesłać do chmury 

Jak jest naprawdę? 
W rzeczywistości przeniesienie danych do chmury wcale nie jest takie proste. Jedną z prze-
szkód jest fakt, że wiele osób nadal sceptycznie podchodzi do rozwiązań chmurowych i nie 
chce umieszczać swoich danych „gdzieś w internecie”. Wydaje się, że najistotniejszym czyn-
nikiem, który wpływa na poziom zaufania do chmury, jest lokalizacja centrum danych. Wiele 
kontrowersji budzi również przesyłanie danych osobowych. Instytucje fi nansowe nie palą się, 
by przechowywać wrażliwe dane w chmurze. Kolejnym problemem jest rozproszenie źródeł 
danych. Dane zapisane są w różnych formatach i pochodzą od różnych właścicieli, co dodatko-
wo komplikuje proces migracji. 

Rozwiązanie 
Nie ma sensu myśleć o zaawansowanej analizie danych, dopóki nie uporamy się z przesłaniem 
ich do chmury. Jak się za to zabrać? Po pierwsze należy w odpowiedni sposób traktować 
informacje umożliwiające identyfi kację osób (tzw. PII – Personally Identifi able Information). 
Jeśli dana organizacja zgłasza obawy dotyczące danych osobowych, można rozważyć migrację 
wyłącznie numerów identyfi kacyjnych i robienie obliczeń na ich podstawie. Dopiero, 
gdy potrzebne są bardziej szczegółowe informacje, np. nazwisko lub adres, przenosimy 
numery identyfi kacyjne z chmury na platformę lokalną i tłumaczymy. 
Migrację danych należy zaplanować z dużym wyprzedzeniem. Nawet zaczynając od 
projektu POC (ang. Proof of Concept), polegającego na weryfi kacji koncepcji, trzeba pa-
miętać, że regularny transfer danych do chmury, umożliwiający przekazanie rozwiązania 
do produkcji, wymaga wielogodzinnego planowania i podpisania wielu umów. Niezwykle 
istotne jest, aby dostawcy rozwiązań chmurowych, tacy jak Microsoft, dobrze komu-
nikowali się ze swoimi klientami. W szczególności powinno zależeć im na wyjaśnieniu 
możliwości i mechanizmów działania chmury w zakresie bezpieczeństwa.

Mit 2
Dane są natychmiast integrowane 
i gotowe do analizy 

Jak jest naprawdę? 
Niestety nie jest tak łatwo. Wspomniałem już o trudnościach 
wynikających z różnic między formatami danych. Wszystkie 
dane – arkusze Excel, bazy danych SQL, pliki PDF, pliki JPG 
i inne rodzaje niekompletnych, niespójnych danych pocho-
dzących z nie zawsze wiarygodnych źródeł – muszą być 
„oczyszczone” i zintegrowane zanim można przystąpić do ich 
analizy. Kolejną przeszkodą jest złożony proces ładowania. 
Źródła danych potrzebują różnych narzędzi, by okresowo 
ładować informacje do chmury. Ponadto ilość danych bywa 
tak duża, że nawet posługując się rozwiązaniami chmuro-
wymi, do przeprowadzenia migracji trzeba skonfi gurować 
odpowiednie ustawienia i mechanizmy optymalizacji.

Rozwiązanie 
Powszechnie wiadomo, że przed przystąpieniem do zaawan-
sowanej analizy danych – a taką jest uczenie maszynowe 
– należy stworzyć hurtownię danych. Zaczynając nowy 
projekt, zazwyczaj wdrażamy nowoczesną hurtownię danych 
klasy enterprise. Na tym etapie gromadzi się wszystkie źródła 
danych i tworzy odpowiednie procesy ładowania. Dopiero po 
ustrukturyzowaniu i uporządkowaniu źródeł danych uczenie 
maszynowe przyniesie wiarygodne rezultaty. 
Pracując z danymi, kierujemy się zasadami i wzorcami będą-
cymi częścią Predica Data Domain Framework (PDDF). Jest to 
kompletne repozytorium bazujące na naszym doświadczeniu 
oraz najlepszych praktykach DataOps. Na PDDF składają się 
m.in. powszechnie używane nazewnictwo, podejścia oraz 
procesy związane z tworzeniem usług i środowisk. W Predica 
stworzyliśmy nawet własne procedury testowe, aby monito-
rować funkcjonowanie hurtowni danych. Tylko to daje nam 
pewność, że dane są prawidłowe i mogą zostać z powodze-
niem wykorzystane w uczeniu maszynowym. 
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Mit 3
Modele uczenia maszynowego wdraża się szybko, a decyzje na ich podstawie można 
podejmować od razu

Jak jest naprawdę? 
Nic z tych rzeczy. Faktem jest, że uczenie maszynowe staje się 
coraz prostsze. Nowoczesne usługi, takie jak Azure ML, pozwalają 
tworzyć wiele modeli uczenia maszynowego jednym kliknięciem, 
ale uwaga – nie wiedząc, co dzieje się „pod maską”, nietrudno 
pomylić się w interpretacji wyników i podjąć złe decyzje. Co 
więcej, czasami narzędzia typu Azure ML można stosować tylko 
w określonych przypadkach. Nie zawsze można więc polegać na 
całkowitej automatyzacji usług. 

Rozwiązanie 
Po pierwsze: jeśli rzeczywiście zależy nam na podejmowaniu decyzji biznesowych 
w oparciu o wyniki dostarczone przez modele uczenia maszynowego, musimy mieć 
możliwość monitorowania skuteczności tych modeli. Dobrym przykładem rozwiązania, 
które pomaga zrozumieć tajniki modelu uczenia maszynowego, jest pulpit Power BI. Nie 
można też polegać na pojedynczym wskaźniku. Trzeba wziąć pod uwagę różne para-
metry, zależnie od okoliczności i specyfi ki naszego biznesu. Na koniec warto również 
wyznaczyć benchmark, czyli wskaźnik referencyjny, który pozwoli nam ocenić wartość 
modelu uczenia maszynowego. 

Mit 4
Modele są natychmiast 
wdrażane i wykorzystywane 
w produkcji

Jak jest naprawdę? 
Prawda jest taka, że spora część modeli nie wychodzi nawet poza etap weryfi -
kacji (POC). Wynika to z faktu, że wdrożenie modelu do produkcji jest wyjątkowo 
czasochłonnym procesem. Przed rozpoczęciem projektu musi wydarzyć się wiele 
rzeczy: podpisywanie umów, ustalanie praw własności, podejmowanie decyzji. 
Niektórym fi rmom po prostu brakuje do tego cierpliwości. 
Następny problem polega na tym, że modele wprowadzone do produkcji rzadko 
kiedy są monitorowane. Tymczasem warunki mogą się zmienić, powodując, 
że skuteczność modeli spadnie. Przykładowo wybuch pandemii miał olbrzymi 
wpływ na modele uczenia maszynowego i sprawił, że przewidywanie czego-
kolwiek stało się niemożliwe. To oczywiście dość ekstremalny przykład, ale nie 
brakuje też mniejszych. Jeśli modele używane w produkcji nie są monitorowane, 
będą zwracać fałszywe wyniki. Czasami zaś w ogóle nie docierają do etapu 
produkcyjnego, bo osoby decyzyjne się zniechęcają. 
Na koniec warto podkreślić, że modele tworzy się z myślą o wprowadzaniu 
uzyskanych wyników do innych systemów – a to zdarza się rzadko. Modele 
funkcjonują niejako „z boku”, wyjęte poza obszar pozostałych działań fi rmy. Ich 
stosowanie nie jest też zautomatyzowane, np. tak, aby wspomagały kampanię 
marketingową. Mówiąc krótko, model gubi się gdzieś po drodze. 

Rozwiązanie 
Już na samym początku projektu POC trzeba zaplanować produkcję i wyjaśnić 
wszystkim osobom decyzyjnym, że zatrzymanie się na etapie weryfi kacji 
koncepcji to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Inwestujemy w rozwiązanie, które 
przyniesie korzyści dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Chcę też zwrócić 
szczególną uwagę na mechanizm przeglądania wyników. Powtórzmy raz jeszcze: 
po wprowadzeniu modeli do produkcji trzeba mieć możliwość ich łatwego 
monitorowania, tak aby kierownictwo wiedziało, jakie przynoszą korzyści. Od-
powiedzią jest MLOps (MachineLearningOps), czyli zestaw praktyk obejmujących 
budowanie i monitorowanie modeli oraz zarządzanie nimi.

Mit 5
Uczenie maszynowe to 
praktycznie forma magii zdolna 
rozwiązać każdy problem

Jak jest naprawdę? 
W niektórych przypadkach uczenie maszynowe i zaawansowana anali-
za danych wcale nie są konieczne, a do rozwiązania problemu wystar-
czą inne, dużo prostsze sposoby. Wprowadzanie uczenia maszynowego 
tylko dlatego, że taki panuje obecnie trend, w praktyce nie przyniesie 
żadnych korzyści. Wdrożenie może również zawieść, jeśli za szybko 
podniesiemy sobie poprzeczkę. Nawet jeśli istnieją silne przesłanki, by 
spróbować uczenia maszynowego, nie powinniśmy zaczynać od zbyt 
skomplikowanych metod.
Na koniec warto dodać, że niektóre fi rmy po prostu nie są gotowe na 
wprowadzenie uczenia maszynowego, ponieważ brakuje im wewnętrz-
nych kompetencji. Nawet jeśli zaczną od współpracy z zewnętrznym 
dostawcą, w przyszłości trudno im będzie rozwijać modele i dostoso-
wywać je do zmieniających się warunków. 

Rozwiązanie 
Dobrym punktem wyjścia jest przyjęcie odpowiedniego podejścia do 
danych, czego przykładem są wspomniane już wcześniej praktyki 
DataOps i MLOps. Jeśli chcemy analizować dane, zamiast od uczenia 
maszynowego zacznijmy od wizualizacji i Power BI. Uczenie ma-
szynowe (a mówiąc ogólniej, danologia) obejmuje bowiem procesy, 
nad przebiegiem których musi czuwać wiele osób. Przedsiębiorstwo 
potrzebuje więc pracowników, którzy mają różne kompetencje, dzięki 
którym są w stanie zająć się wszystkimi zaawansowanymi zadaniami. 
Koniec końców, aby móc korzystać z uczenia maszynowego, należy 
zainwestować w umiejętności, a także zadbać o to, by były one 
stopniowo rozwijane. 
Gorąco zachęcam, żeby zacząć od prostszych metod. Oczywiście 
uczenie maszynowe może być bardzo przydatne, ale czasami warto 
odłożyć je na później. 
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Mit 6 
Organizacje chcą korzystać 
z modeli uczenia maszynowego 
i chętnie je wdrażają

Jak jest naprawdę? 
Uczenie maszynowe jest mocno reklamowane, ale entuzjazm wielu fi rm opada 
w momencie, kiedy przychodzi pierwszy rachunek. Powiedzmy szczerze: żeby czerpać 
korzyści z zaawansowanej analizy danych, trzeba najpierw zainwestować. Czasami 
przychodzi długo poczekać, aż uczenie maszynowe zacznie przynosić jakieś efekty. 
Znam mnóstwo organizacji, które próbowały wielu modeli uczenia maszynowego, ale 
ostatecznie wycofały się z powodu braku zadowalających rezultatów. A gdyby poczeka-
ły dłużej albo zainwestowały nieco więcej, uczenie maszynowe zaczęłoby owocować.
Wprowadzając uczenie maszynowe do fi rmy trzeba więc zadbać o to, by jego wyniki 
były dobrze wyjaśnione. Zazwyczaj tak się nie dzieje. Pojedyncze numery wypluwane 
z czarnej skrzynki nic nam przecież nie mówią. 
Ostatnia, ale równie ważna rzecz: musimy uzbroić się w cierpliwość i dać naszemu 
modelowi trochę czasu. W niektórych przypadkach efekty nie będą widoczne od 
razu; tak po prostu jest. Właśnie dlatego uczenie maszynowe nie jest odpowiedzią na 
wszystkie bolączki.

Rozwiązanie 
Warto zacząć od obszarów, w których uczenie maszynowe najszybciej przyniesie 
widoczne rezultaty. Ostatnio realizowaliśmy projekt dla pewnego działu fi nansów. 
Zastosowaliśmy uczenie maszynowe nie po to, aby stworzyć zaawansowany mechanizm 
dostarczający informacje o zachowaniach klientów, ale po to, aby wykrywać anomalie 
w płatnościach. Po czterech tygodniach udało nam się wychwycić wiele duplikatów, 
dzięki czemu nasz klient zaoszczędził sporo pieniędzy. Namacalne oszczędności okazały 
się przekonującym argumentem dla osób decyzyjnych i obecnie kontynuujemy naszą 
przygodę z uczeniem maszynowym w tej fi rmie. 
Promując uczenie maszynowe, warto podeprzeć się liczbami zaczerpniętymi z pulpitu 
Power BI, pulpitu Tableau albo dowolnego narzędzia do wizualizacji (sprawdzi się 
nawet Excel). Chodzi o to, aby pomóc osobom decyzyjnym zrozumieć sposób działania 
uczenia maszynowego. 
Nie zapominajmy też o planowaniu długoterminowym. Jeśli nie chcemy zatrzymać się 
na etapie POC, stworzenie samego modelu nie wystarczy. Potrzebny będzie harmono-
gram działań uwzględniający m.in. ścieżkę dalszego rozwoju, potencjalne korzyści dla 
różnych działów fi rmy, możliwości doskonalenia modelu i sposoby śledzenia wyników.

Mit 7
Projekt analizy 
danych da się od razu 
zaplanować od A do Z

Jak jest naprawdę? 
Projekt uczenia maszynowego może zrobić zwrot w nie-
oczekiwanym kierunku. Czasem okazuje się, że zastosowana 
metoda nie nadaje się do rozwiązania danego problemu. Może 
się też zdarzyć, że model nie działa z powodu zbyt niskiej 
jakości danych. Jeśli badane zjawisko jest rzadkie, znalezienie 
odpowiedniego modelu może trochę potrwać. 
Raz stworzony model uczenia maszynowego należy ciągle 
dostosowywać i monitorować. Do tego zaś potrzeba odpowied-
niego zespołu, który będzie prowadził obserwacje. Właśnie 
dlatego nie zawsze da się przewidzieć, jak rozwiną się tego 
rodzaju projekty.

Rozwiązanie 
Nie należy zawsze polegać na gotowych rozwiązaniach. 
Zamiast tego starajmy się dopasowywać modele uczenia 
maszynowego do konkretnych problemów. Oprócz tego warto 
wprowadzić stałe monitorowanie integracji. 
Takie dynamiczne podejście pozwala szybko uzyskać wyniki 
modelowania. Dzięki temu możemy ciągle doskonalić nasz 
model i osiągnąć satysfakcjonujące efekty. Jeśli w tym celu 
należałoby zmienić kierunek projektu, to tak właśnie trzeba 
zrobić. To oczywiście truizm, niemniej na tyle ważny, że warto 
się nim posłużyć: otóż w każdej dziedzinie – również w ana-
lizie danych – zdarzają się niepowodzenia. Trzeba wówczas 
podeprzeć się zdobytym doświadczeniem i obrać inny kieru-
nek z przekonaniem, że następnym razem pójdzie lepiej.
Jak to działa w naszym przypadku? Korzystamy ze wspo-
mnianego już wcześniej repozytorium Predica Data Domain 
Framework (patrz: Mit nr 2 „Dane są natychmiast integrowane 
i gotowe do analizy”). W naszej „Wikipedii” znajduje się sekcja 
dotycząca m.in. projektów baz danych, projektów Databricks 
i projektów uczenia maszynowego. W razie wątpliwości 
możemy sprawdzić, co robić – np. jak prowadzić dany projekt 
albo, jeśli to potrzebne, zmienić jego kierunek. 

Wiktor Zdzienicki 
Autor pełni funkcję Digital Advisor Lead 

w firmie Predica.  
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32  Praca hybrydowa, czyli biuro 
po nowemu

Eksperci nie mają wątpliwości – przyszłość 
pracy jest hybrydowa, a zmiana dotknie 
niemal każdą fi rmę.

36  Bezpieczeństwo staje się tematem 
numer 1

Rozmowa z Jackiem Trzeciakiem, właścicielem 
spółki JTC, między innymi o pomyśle na zwięk-
szenie zysków w czasach pracy zdalnej.

38 Praca w domu: pośpiech nie 
popłaca 

Działy IT powinny dokonać weryfi kacji 
domowych stanowisk pod kątem używanego 
sprzętu i stosowanych zabezpieczeń.
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n Tomasz Janoś 

celem fi rm. Dostarczenie pracownikom 
odpowiednich rozwiązań technologicz-
nych jest szczególnie istotne przy pra-
cy hybrydowej i  pracodawca powinien 
zadbać, aby członkowie jego zespołów 
mieli do dyspozycji urządzenia i syste-
my do pracy, bez względu na miejsce jej 
wykonywania. 

– Platformy do komunikacji, rozwiązania 
chmurowe pozwalające na udostępnianie 
plików oraz współpracę w czasie rzeczywi-
stym, narzędzia do zarządzania projekta-
mi, urządzenia do audio- i wideokonferencji 
wpisały się już w podstawowe wyposaże-
nie znacznej grupy zatrudnionych – mówi 
Jakub Abramczyk.

Na rynku istnieje duża liczba platform 
i narzędzi do obsługi wideokonferencji 
i współpracy. Wciąż widać duże zaintere-
sowanie tego typu rozwiązaniami, ale fi r-
my zaczęły poszukiwać wśród nich tych 
najbardziej wszechstronnych, ułatwiają- Fo

t. 
Ad

ob
e 
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oc

k

Zjednej strony technologie cyfrowe 
powinny upraszczać złożone śro-
dowisko biurowe, tworzone w celu 

upowszechniania elastycznych form pra-
cy, z drugiej zaś zwiększać zaangażowanie 
i produktywność pracowników w biurze. 
Na pracę hybrydową składają się dwa ele-
menty: umożliwienie wykonywania obo-
wiązków zarówno z domu, jak i biura oraz 
dostosowanie do tego narzędzi pracy. Pra-
cownicy muszą mieć możliwość współ-
pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym 
czasie dzięki inteligentnym, bezpiecznym 
oraz stabilnym rozwiązaniom.

Jak zauważa Jakub Abramczyk, Sales 
Director Eastern Europe w Poly, to wła-
śnie osiągnięcie „równości” – rozumia-
nej jako wykorzystanie technologii w celu 
zapewnienia spójnego, profesjonalnego 
doświadczenia wirtualnego spotkania, 
zarówno dla obecnych w biurze, jak i dla 
tych, którzy w nim nie są – staje się nowym 

Eksperci nie mają wątpliwości – przyszłość pracy jest hybry-
dowa, a zmiana dotknie niemal każdą fi rmę. Gdy w nowej 
rzeczywistości biuro staje się centrum współpracy, innowacji 
i spotkań, cyfrowe technologie mogą podczas pracy stacjonar-
nej zmieniać i poszerzać doświadczenia ich użytkowników.

CRN nr 2/202232
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cych współpracę zarówno między współ-
pracownikami, jak i klientami. 

– Rozwiązania ograniczające się do pod-
stawowych funkcjonalności muszą ustąpić 
miejsca środowiskom współpracy w chmu-
rze tworzącym digital workplace. To prze-
strzeń robocza, miejsce codziennej pracy, 
znacznie więcej niż same spotkania czy też 
wideokonferencje – uważa Łukasz Kulig, 
dyrektor zarządzający polskim oddzia-
łem Avaya. 

Klienci bardziej wnikliwie analizują 
dodatkowe walory cyfrowego środowi-
ska pracy. Oprócz podstawowej funkcji  
wideokonferencji ważna jest możliwość 
pracy zespołu nad wspólnymi projektami, 
zarządzanie zadaniami, udostępnianie pli-
ków, nagrywanie spotkań oraz powracanie 
do ich odczytu w dowolnym momencie, 
a to wszystko w ramach jednej bezpiecznej 
i wydajnej platformy. Wymaga to konso-
lidacji z rozmaitymi środowiskami pracy 
i narzędziami użytkowników. 

– Dzisiaj wciąż opieramy się na dostar-
czaniu gotowych systemów. Natomiast 
w  niedalekiej przyszłości nastąpi faza 
indywidualizacji, ścisłego dopasowania 
rozwiązań stosownie do potrzeb użytkow-
ników – przewiduje Łukasz Kulig.

Warto być przygotowanym na trend 
kreowania dedykowanych rozwiązań dla 
specjalistycznych zadań w sprzedaży, fi-
nansach, usługach, edukacji. Już teraz 
obecne systemy oferują spore możliwo-
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ści w tym zakresie – poprzez rozbudowa-
ne API czy chmurowe narzędzia AI (np. 
transkrypcja, sterowanie głosem, automa-
tyzacja w oparciu o AI, analiza danych). 

Hybryda jako szansa 
i wyzwanie dla integratorów
Kiedy wybuchła pandemia, ciągłość dzia-
łania była najważniejszym priorytetem 
biznesu. Teraz chodzi o to, aby sprawnie 
wyposażyć i przekształcić miejsca pracy. 
Organizacje, które posiadały długoter-
minową strategię transformacji cyfrowej 
i  dokonały inwestycji przed pandemią, 
wykazują silne oznaki wzrostu. Inne mają 
przed sobą jeszcze dłu-
gą drogę do przebycia, 
a to stwarza wiele moż-
liwości biznesowych dla  
integratorów. 

– Potrzeba wdrażania 
rozwiązań cyfrowego 
środowiska pracy skła-
nia klientów do zwró-
cenia się do tych dostawców, których 
rozwiązania obejmują wszystkie mode-
le: biurowy, hybrydowy i zdalny – mówi  
Jakub Abramczyk.

Dla integratorów spore wyzwanie wciąż 
stanowi zmiana mentalności u klientów 
przeświadczonych o konieczności pozo-
stania przy tradycyjnej, papierowej doku-
mentacji i tym podobnych, „analogowych” 
narzędziach pracy. Z jednej strony trzeba 

Wydajność i bezpieczeństwo w pracy zdalnej.  
Wybierz komputery HP na ab.pl

w dalszym ciągu prze-
konywać do odchodzenia od archaicz-
nych rozwiązań i jak najdalej posuniętego 
przechodzenia do świata danych cyfro-
wych, a z drugiej – umiejętnie reagować 
na oczekiwania rynku. 

Im większa firma, tym korzyści płyną-
ce z „digital workspace” są większe, ale 
małe organizacje też chcą przechodzić 
na pracę cyfrową, ponieważ to jest znacz-
na oszczędność pieniędzy przy jednocze-
snym zachowaniu mobilności. Co więcej, 
w tak dynamicznie zmieniających się oko-
licznościach jak pandemia, praca online 
i jej zastosowanie daje możliwość szyb-

kiej rekrutacji bez ko-
nieczności zwiększania 
powierzchni biurowej. 

– Minimalizuje się 
w ten sposób szereg za-
grożeń. Można zatrudnić 
pracowników czasowo 
przy zwiększonym za-
potrzebowaniu i  dużo 

elastyczniej wypracowywać zysk. Małe 
i średnie przedsiębiorstwa już to wiedzą 
i podążają za tym trendem w organizację 
pracy w oparciu o „digital workspace” i „bo-
dy leasing” – twierdzi Jacek Wołczuk, IT 
Solution Architect w ITBoom.

Dystrybutorzy i integratorzy muszą się 
skupiać na rozwiązaniach komplekso-
wych, obejmujących produkty od różnych 
vendorów i wiele technologii. Muszą 

Smart office wymaga 
kompleksowej 
strategii 
cyberbezpieczeństwa. 

32_35_CRN_02_2022 raport_praca_hybryd_biuro.indd   33 15.02.2022   10:11:49



gą sprawić, że środowisko pracy stanie 
się bezpieczniejsze i bardziej elastycz-
ne, odpowiadając na rosnące wymagania 
w zakresie łączności i bezpieczeństwa 

w nowych strukturach 
biurowych.

Smart office może 
wykorzystywać senso-
ry do monitorowania 
takich wskaźników, jak 
obłożenie przestrzeni 
i miejsc parkingowych, 
temperatura i  jakość 
powietrza w  pomiesz-
czeniach czy poziom 

naturalnego światła, i  odpowiednio 
w danej sytuacji reagować. Przykłado-
wo, inteligentny system oświetlenia mo-
że śledzić sposób w jaki pracownicy wy-

dodatkowo umieć zabezpieczyć całą in-
frastrukturę klienta. Tylko w ten sposób 
staną się bardziej konkurencyjni na ryn-
ku, zdobywając wiedzę i umiejętności. Za 
te kompetencje klienci bardzo chętnie za-
płacą, aby osiągnąć zamierzone cele. 

– Integratorzy muszą się obecnie nie tyl-
ko znać na sprzęcie i umieć go integrować 
z rozwiązaniami software’owymi, chociaż 
do niedawna to wystarczało. Teraz muszą 
dorzucić do tego wiedzę z obszaru cyberse-
curity. To duże wyzwanie, ale dzisiaj także 
konieczność – uważa Jakub Gowin, dyrek-
tor sprzedaży w Westconie. 

W cyfrowym ekosystemie pewne czyn-
ności lub funkcje biurowe są wykonywa-
ne wirtualnie. Chociaż digital workplace 
może być wdrażane na potrzeby małej, 
lokalnej grupy pracowników, to można je 

PRACA HYBRYDOWA     
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również skonfi gurować dla wielu biur lub 
oddziałów, niezależnie od tego, czy znaj-
dują się w różnych miastach czy nawet 
krajach. W rezultacie cyfrowe środowisko, 
przełamując powszech-
ne bariery tradycyjnych 
miejsc pracy poprzez 
zmianę sposobu i miej-
sca jej wykonywania, 
tworzy przed integra-
torami wiele nowych 
perspektyw.

Cyfrowa transformacja przynosi coraz 
większe wykorzystanie Internetu Rze-
czy, za sprawą którego biura mają się stać 
inteligentniejsze. Nowe technologie mo-

Zdaniem integratora
n Jacek Wołczuk, IT Solution Architect, ITBoom

Jednym z kluczowych obszarów, który prze-

chodzi obecnie sporą rewolucję cyfrową 

u naszych klientów jest HR. Zadania związa-

ne z automatyzacją wniosków urlopowych 

czy procesami rekrutacji i wdrożeń nowych 

pracowników to obszary działalności, które 

znakomicie można przenieść do świata online. 

Z powodzeniem wdrażamy u wielu klientów nasze rozwią-

zanie, które mapuje procesy, kategoryzuje pomieszcze-

nia w fi rmie i pozwala je przyporządkowywać pod kątem 

wymogów i oczekiwań danej organizacji. Rozwiązanie jest 

zorientowane na chmurę, choć można je także integrować 

z serwerami stacjonarnymi. Co ważne, z wykorzystaniem 

dowolnej przeglądarki mobilnej jest dostępne z dowolnego 

urządzenia połączonego z internetem. Zapewniamy także 

możliwość stworzenia dedykowanej aplikacji na smartfony, 

która w jeszcze prostszy sposób pozwoli na dostęp do za-

sobów i planu pracy pracownikom danej fi rmy. Wśród funk-

cjonalności znajduje się rejestracja czasu pracy, nadgodzin 

oraz zastosowanie szeregu narzędzi motywujących, w tym 

grywalizacja i systemy motywacyjne czy premiowe. Dodat-

kowo rozwiązanie pozwala zarządzać przestrzenią biuro-

wą, rezerwacją sal, pomieszczeń roboczych, biurek i pokoi, 

a także miejsc postojowych wynajmowanych przez fi rmę. 

Ostatnio dodaliśmy też wtyczkę pozwalającą przyporządko-

wać zasoby do pracy zdalnej i uwzględniać tych pracowni-

ków w ogólnym planie pracy. 

Internet Rzeczy może 
sprawić, że biura 
będą wygodniejsze
i bardziej 
energooszczędne.
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korzystują przestrzeń i  dostosowywać 
się do niego. 

Internet Rzeczy może sprawić, że biu-
ra będą wygodniejsze dla pracowni-
ków i  bardziej energooszczędne. 
Czujniki środowiskowe mogą po-
móc kontrolować zużycie energii 
w  ramach instalacji ogrzewania 
i  klimatyzacji. Kamery wspierać 
w lepszym wykorzystaniu powierzch-
ni biurowej, natomiast technologie takie 
jak oświetlenie w systemie PoE (Power 
of Ethernet) przynosić oszczędności, za-
pewniając jednocześnie lepszą obsługę 
pracowników.

Inteligentne biura mogą gromadzić 
i  udostępniać dane do analizy, która 
umożliwi fi rmom lepsze zrozumie-
nie tego, kiedy i w jaki sposób wy-
korzystywane są obiekty biurowe. 
To bardzo pomocne narzędzie do 
projektowania i racjonalizacji prze-
strzeni, co ma szczególne znaczenie 
w kontekście bezpieczeństwa (zwłasz-
cza w obecnej sytuacji wymagającej ko-
nieczności zachowywania dystansu 
społecznego). Ułatwi to także aplikacja 
do rezerwacji biurek, która pomoże 
w utrzymaniu płynnego przepływu 
pracowników po ich powrocie do 
biur.

Z  wykorzystaniem Internetu Rzeczy 
i chmury wiąże się zdecydowanie więk-
sza ekspozycja systemów biurowych na 
ataki z zewnątrz. Nie wystarczy zatem 
inwestowanie w sprzęt i oprogramowa-
nie tworzące smart offi  ce. Potrzebna jest 
całościowa strategia cyberbezpieczeń-
stwa dla takiego środowiska. Punktem 
wyjścia powinno być przeprowadzenie 
kompleksowej oceny ryzyka  oraz ziden-
tyfi kowanie największych luk w syste-
mie. A mówiąc wprost: ustalenie, w jaki 
sposób przedsiębiorstwo może zostać 
zaatakowane. Jednym z  priorytetów 
będzie ochrona cyfrowych tożsamości 
osób zatrudnionych, co może wymagać 
zaimplementowania i  odpowiedniego 
skonfigurowania wieloskładnikowego 
uwierzytelniania (MFA). Niewątpliwie 
potrzebne będzie też regularne szkole-
nie pracowników.  n

Zdaniem specjalisty 

nŁukasz Kulig, dyrektor zarządzający, Avaya
Digital workspace to szansa dla integratorów i fi rm wdrażających rozwiąza-

nia IT do rozbudowy swoich kompetencji o najnowocześniejsze, innowa-

cyjne rozwiązania łączące wiele produktów i systemów - bazujących na 

technologiach AI i działających w modelu cloud. Kluczowa będzie również 

możliwość dostarczenia klientom rozwiązań, które są dopasowane do ich 

specyfi cznych potrzeb, angażujących, ale nie obciążających użytkowników. 

Wymaga to od integratora wyjścia poza obszar komfortu sprzedaży rozwią-

zań z „półki” oraz zgromadzenia wiedzy z wielu obszarów, począwszy od technologii 

sieciowych, typowo komunikacyjnych, poprzez bezpieczeństwo aż do warstwy apli-

kacyjnej i wykorzystywania API. Dla wielu dostawców takich usług, o ile będą chcieli 

wykazać się wartością dodaną, stanowi to wyzwanie, ale równocześnie szansę na roz-

wój i przebudowę swojego biznesu oraz wyróżnienie się na tle konkurencji. 

nJakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe, Poly
Wzrost produktywności i retencji pracowników w połączeniu z niższymi 

kosztami operacyjnymi będą sprzyjać chęci korzystania z modelu pracy 

hybrydowej. Biura będą wyglądały inaczej niż dawne fi zyczne przestrze-

nie z biurkami przypisanymi do pracowników. Przyszłe miejsca pracy 

będą ekosystemami przestrzeni i pomieszczeń, które odpowiadają przy-

zwyczajeniom i potrzebom różnych osób. Członkowie zespołu nie będą 

już przychodzić do biura z obowiązku, ale z chęci. Potrzeba zapewnienia jak 

najlepszych doświadczeń w pracy doprowadzi do znaczących zmian w projektowa-

niu pomieszczeń oraz inwestycji w budynkach biurowych w sprzęt i technologie do 

współpracy.

nJakub Gowin, dyrektor sprzedaży, Westcon
Największym aktualnie wyzwaniem jest umożliwienie łączenia pracy zdal-

nej z pracą w biurze oraz zapewnienie możliwości kontaktu z innymi pra-

cownikami oraz z fi rmami zewnętrznymi bez względu na to, gdzie się ktoś 

w danym momencie znajduje. Narzędziami, które spełniają te potrzeby są 

oczywiście mejl i czat, ale również softphone i wideokonferencje o bardzo 

dobrej jakości. Niezbędne stały się również: wideokolaboracja, praca gru-

powa z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, jak też możliwość szybkiego 

podłączenia się do systemów fi rmy.

RAPORT
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tylko można było je bez problemu dostać. 
Niestety, na notebooki trzeba czekać co naj-
mniej trzy miesiące. Zamawiamy tysiące 
sztuk, a dostajemy setki. W tym roku nic nie 
zmieniło się na lepsze pod względem poda-
ży sprzętu. 

n Czy przedsiębiorcy nauczyli się cierpli-
wie czekać na dostawy?
Co mają robić? Czekają na potrzebne urzą-
dzenia. Kwestia dostępności to głównie pro-
blem w zamówieniach publicznych, gdzie są 
określone i raczej krótkie terminy dostaw. 
Wprawdzie prawo dopuszcza przedłużenie 
takiego terminu, ale to nie jest obowiązek. 
Dlatego dla wykonawcy istnieje ryzyko na-
rażenia się na kary, gdy towar nie dojedzie 
na czas. Z tego powodu w ostatnich latach 
ostrożnie wchodzimy w takie tematy. 

n Urzędy to chyba odrębne zagadnie-
nie, bo działają w  modelu home offi  ce 
w mniejszym stopniu niż fi rmy. 

To może zdziwić, ale teraz nawet w urzę-
dach, gdzie tylko można, pracuje się w dużej 
mierze zdalnie. Jakieś 60 – 70 proc. naszych 
klientów w jednostkach publicznych działa 
w modelu home offi  ce. Generalnie przejście 
na pracę zdalną jest powszechne od cza-
su, gdy pojawił się Covid. Większość mo-
ich klientów pracuje wyłącznie zdalnie albo 
w biurze pojawia się sporadycznie. Na ta-
ki tryb przeszły już dawno fi rmy handlowe 
i usługowe. 

n Ciekawe, bo mówi się, że to hybrydowy 
tryb jest najbardziej powszechny, a bę-
dzie wręcz dominował i po pandemii.
Możliwe, natomiast teraz, z perspektywy 
naszej fi rmy i tego, czego oczekują klienci, 
mody na pracę hybrydową nie widzę. Powie-
działbym, że model mieszany, czyli powiedz-
my 2–3 dni w tygodniu w biurze, a resztę 
w domu, wprowadziła mniejsza część na-
szych klientów. Tak działają głównie przed-
siębiorcy zajmujący się produkcją, gdzie 

Jacek Trzeciak, właściciel poznańskiej spółki 
JTC, w rozmowie o tym, jak to możliwe, że 
w pandemii spadły mu obroty, dlaczego 
fi rmy coraz bardziej chcą chmury i jaki jest 
jego nowy pomysł na zwiększenie zysków 
w czasach pracy zdalnej. 

CRN Często słyszy się, że ostatnie dwa 
lata to czas żniw dla fi rm IT. Rzeczywiś-
cie jest tak dobrze? 
Jacek Trzeciak Ten czas jest dla nas rze-
czywiście bardzo dobry, a mógłby być nawet 
lepszy. Wprawdzie spadły nam obroty, ale za 
to wzrosły marże w porównaniu z czasem 
przed Covidem. Trudno mi oszacować skalę 
tego wzrostu, bo mamy różne rozwiązania, 
natomiast z pewnością nasza rentowność 
poprawiła się w ostatnich dwóch latach. 

n To jednak zaskakujące, że spadła wam 
sprzedaż… 
Mniejszy obrót to skutek niskiej dostępno-
ści urządzeń końcowych, więc siłą rzeczy 
sprzedajemy ich mniej niż przed pandemią.

n Jakich urządzeń potrzebują klienci do 
pracy zdalnej?
Przede wszystkim notebooków i drukarek. 
I to o wiele więcej niż kiedyś. Kupiliby ode 
mnie ze trzy razy tyle „końcówek”, gdyby 
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trzeba część rzeczy związanych z funkcjo-
nowaniem firmy załatwiać stacjonarnie. 

n Zatem wychodzi na to, że klientów nie 
przekonują zalety pracy hybrydowej, ta-
kie jak elastyczność, ale też bezpośredni 
kontakt z zespołem. 
Z tego, co obserwuję, praca hybrydowa to 
częściej skutek bałaganu, niż przemyśla-
nej strategii. Część ludzi rzeczywiście pra-
gnie wyrwać się z home office’u i przychodzi 
do biur, kiedy chce. Nierzadko zdarzały się 
jednak sytuacje, że pracownicy zarażali się 
koronawirusem albo szli na kwarantannę, 
a wtedy biura nagle pustoszały i znowu trze-
ba było wracać do pracy zdalnej. To może być 
problem dla firm, ale dla nas takie zmiany nie 
mają większego znaczenia. Nie zauważam 
specjalnej różnicy w obsłudze organizacji 
działających całkiem zdalnie i hybrydowo.

n Skoro klienci w obu wersjach pracują 
głównie poza biurem, to chyba potrzebu-
ją narzędzi do komunikacji i współpracy?
To oczywiście jeden z głównych tematów 
i tutaj w ostatnim roku zarysowuje się pe-
wien wyraźny trend. Otóż klienci coraz 
bardziej interesują się opartymi o chmu-
rę rozwiązaniami software’owymi, które 
w jednym pakiecie łączą rozmaite elementy 
cyfrowej przestrzeni pracy, jak: wideokon-
ferencje, czaty i spotkania online, kalenda-
rze, wymiana dokumentów, poczta, storage 
itd. Czyli generalnie wszystko w jednym, 
i co istotne tak, aby można było tego używać 
w dowolnym miejscu na dowolnym sprzę-
cie, typu laptop czy telefon. Wydaje mi się, że 
w tym kierunku idzie rynek, a my udostęp-
niamy licencje. 

n A co z biurowymi systemami UCC, bo 
dane z rynku wskazują, że i na nie zapo-
trzebowanie mocno rośnie?
Być może, ale nie u nas. Ostatnio nie widać 
znaczącego zainteresowania terminalami 
wideokonferencyjnymi. Z tym, że u nas w za-
sadzie większość naszych klientów działa 
w pełni zdalnie. Zamawiane są natomiast li-
cencje w rodzaju Teams, Zoom czy też Office 
365, choć ostatnio tego ostatniego mniej, bo 
dla klientów nie jest to tania opcja, a i dla nas 
marże nie są rewelacyjne. Sporo przedsię-
biorstw i urzędów w związku z pracą zdalną 
i cyfryzacją oczekuje też digitalizacji doku-
mentów, natomiast tym nie zajmujemy się 

bezpośrednio. Robią to dla naszych klientów 
wyspecjalizowane firmy, z którymi współ-
pracujemy. Powiedziałbym natomiast, że 
wspomniane narzędzia do pracy zdalnej to 
nic nowego. Były w użyciu już przed epoką 
home office, choć oczywiście w mniejszej 
skali. 

n To jakie nowe tematy ostatnio najbar-
dziej interesują „zdalnych” klientów?
Przede wszystkim coraz bardziej bezpie-
czeństwo, jak ochrona danych, szyfrowa-
nie, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. 
W ciągu, powiedzmy, ostatniego roku kwe-
stia ochrony cyfrowej bardzo zyskała na zna-
czeniu u naszych klientów. W porównaniu 
z tym, co było jeszcze nie dalej niż rok te-
mu, obserwuję wyraźnie większe zaintere-
sowanie poprawą ochrony w firmie, jak też 
rosnące obawy przed cyberprzestępcami. 
Wydaje się, że ataki ransomware na dobre 
zmieniły podejście przedsiębiorców. Ludzie 
o nich słyszą i nikt nie chce, by ktoś mu w no-
cy zaszyfrował całą firmę. To przemawia do  
wyobraźni. 

n Oby zabezpieczać się z  głową. Czy 
klienci mają odpowiednią wiedzę na ten 
temat? 
Otóż nowy i coraz ważniejszy temat to szko-
lenia z zakresu bezpieczeństwa. General-
nie szkolenia, zwłaszcza w cyfrowej wersji, 
to jest obszar, który rozwija się w szybkim 
tempie i my też idziemy w tym kierunku, 
bo zapotrzebowanie ze strony klientów jest 
duże i moim zdaniem będzie rosło. Dlate-
go zaczęliśmy oferować szkolenia dotyczą-
ce bezpieczeństwa, na przykład z zakresu 
ochrony danych, RODO, jak również tajem-
nicy przedsiębiorstwa. 

n Robicie szkolenia w firmach?
Nagrywamy webinary, które udostępnia-
my na zewnętrznej platformie, a klient 
otrzymuje dane logowania na określo-
ną ilość pracowników, którzy takie szko-
lenia oglądają. W jednej większej firmie 
to są setki stanowisk. Niektóre szkolenia 
kończą się certyfikatami. Ponieważ moim 
zdaniem zapotrzebowanie będzie jesz-
cze większe, postanowiliśmy wspólnie 
z firmą z grupy zbudować własną platfor-
mę online, na której będziemy odpłatnie 
udostępniać takie szkolenia. Bezpieczeń-
stwo zwiększa też zainteresowanie cloud 
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computingiem. Zwłasz-
cza w ostatnich miesiącach jest to coraz 
ważniejszy czynnik, który pcha firmy do 
chmury – szczególnie te średnie, gdzie 
pracuje mniej więcej od 50 osób wzwyż. 
Takie podmioty są bardziej świadome 
rosnących cyberzagrożeń. Chcą mieć 
w chmurze przynajmniej backup, aby spać 
spokojnie. 

n Zatem to nie chęć oszczędności, a bez-
pieczeństwo zachęca firmy do chmury?
Z moich obserwacji wynika, że bezpieczeń-
stwo danych i elastyczność dostępu w związ-
ku z rozproszonym zespołem są ważniejsze 
niż koszty, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, 
że usługi chmurowe tanie nie są. To dlate-
go małe firmy raczej nie palą się do chmury, 
bo w ogóle mają mało środków na wydatki 
na IT. Z kolei średnie i duże firmy – mówię 
tu o moich klientach – są na tyle świadome, 
że zdają sobie sprawę, że zabezpieczenia 
w chmurze są lepsze od lokalnych. 

n Co jeszcze firmy decydują się przenosić 
do chmury?
Okazuje się, że często przechodzą na chmu-
rowe systemy ERP, robią to nawet te mniej-
sze biznesy. Migrują także różne programy, 
z których większość ma swoją wersję chmu-
rową. Klienci coraz częściej biorą z chmury 
także pamięć masową oraz moc obliczenio-
wą, i  ten trend narasta. Współpracujemy 
z centrami danych, które udostępniają takie 
usługi klientom końcowym. 

n A  czy trend przejścia klientów do 
chmury nie jest czasem niekorzystny dla 
takiej firmy jak wasza? 
Nie powiedziałbym, że dla nas chmura jest 
mniej opłacalna. Dla nas jest to zmiana 
w mojej ocenie finansowo neutralna. Za-
równo lokalnym środowiskiem, jak i chmu-
rą, trzeba zarządzać – i po naszej stronie jest 
to w obu przypadkach podobny koszt i na-
kład pracy. Nie zauważyliśmy natomiast, 
aby spadała sprzedaż storage’u, sieciówki 
i  innych produktów infrastrukturalnych. 
Zapewne jest to związane z tym, że dostar-
czamy sprzęt także do serwerowni dużych 
firm, a te nadal utrzymują swoje lokalne za-
soby, oraz do dużych centrów danych.

RAPORT

Rozmawiał 

Krzysztof Pasławski    

36_37_CRN_02_2022 raport_wywiad_integrator.indd   37 15.02.2022   16:31:39



n Wojciech Urbanek

Fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

że infrastruktura IT nie do końca radzi sobie z obsługą ruchu, 
a szczególnie źle było w pierwszych miesiącach pandemii. Ana-
litycy ABI Research poinformowali, że w kwietniu 2020 r. ruch 
przesyłany przez Wi-Fi wzrósł o 80 proc. w porównaniu z okre-
sem przed nadejściem Covid-19. Sporo do życzenia pozostawia 

zwłaszcza jakość domowych routerów, bardzo 
często podatnych na ataki. Coraz częściej słyszy 
się też o „dziurawych” NAS-ach. Również plat-
formy cyfrowe używane do komunikacji wyma-
gają udoskonalenia, a wielu pracownikom nadal 
brakuje umiejętności cyfrowych, aby efektywnie 
pracować zdalnie. Aż 90 proc. fi rm uczestniczą-
cych w badaniu Deloitte uważa, że aby pracowni-
cy nadążali za postępem technologicznym, trzeba 
przynajmniej raz w roku przeprowadzić specjal-
ne szkolenie. 

Większość obecnych do-
mowych stanowisk pracy 
powstawała w pośpiechu. 
Dlatego działy IT powinny 
dokonać ich weryfi kacji pod 
kątem używanego sprzętu 
i stosowanych zabezpieczeń.

Choć pandemia przeminie, to zmiany w działalności biur 
pozostaną nieodwracalne. Wiele z osób, które zdążyły 
zasmakować pracy w domu, wcale nie tęskni za powro-

tem do fi rmy. Jak wynika z badania Poly, co trzeci Polak jest za-
dowolony z pracy we własnych czterech kątach. Dzieje się tak 
głównie z dwóch powodów – oszczędności czasu 
poświęconego na dojazdy do biura i mniejszego 
stresu. W nadchodzących latach biznes jest zatem 
skazany na pracę hybrydową. Część fi rm jest na to 
przygotowana, inne muszą włożyć sporo wysiłku 
i zainwestować niemałe pieniądze, żeby przysto-
sować się do nowych realiów. 

W tym roku niemal każda organizacja poczy-
ni mniejsze bądź większe wydatki na poprawę 
warunków pracy zdalnych pracowników. Ma-
sowa migracja do pracy rozproszonej dowiodła, 
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Nadmierna praca 
zdalna może mieć 
negatywny 
wpływ na 
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Specjaliści ABI Research ostrzegają, że 
nadmierna praca zdalna może mieć negatywny wpływ na sa-
mopoczucie ludzi. W niektórych przypadkach istnieje rozbież-
ność pomiędzy technologią a potrzebami jej użytkowników. 
Kolejną obawę budzi to, że niektóre nowe technologie mo-
gą być wadliwe lub powodować problemy etyczne. Zdaniem 
Deloitte stworzenie efektywnego cyfrowego miejsca pracy, 
które zapewnia pracownikom bezproblemowe doświadczenie 
w różnych sytuacjach, lokalizacjach i urządzeniach, będzie wy-
magało współpracy pracodawców, operatorów telekomunika-
cyjnych i dostawców sprzętu.

Komputer do domowego biura
W trakcie pierwszych miesięcy trwania pandemii z półek skle-
powych znikały laptopy i akcesoria w postaci kamer interneto-
wych czy zestawów słuchawkowych. Ze względu na problemy 
związane z dostępnością produktów wielu przedsiębiorców, 
a także użytkowników indywidualnych, kupowało to, co akurat 
znajdowało się pod ręką. W bieżącym roku powinno być inaczej 
– zakupy będą prawdopodobnie bardziej przemyślane. 

W erze Covid-19 dość silnym popytem cieszą się desk-
topy, które jeszcze kilka lat temu były odsyłane do lamusa. Jak 
jednak widać, informacje o śmierci komputerów stacjonarnych 
są przedwczesne. Ogólnie rzecz biorąc mają większą moc obli-
czeniową, bardziej pojemną pamięć niż laptopy o podobnej ce-
nie, no i duży ekran. To tłumaczy, dlaczego pracownicy, którzy 
początkowo rozpoczęli pracę zdalną z laptopami, przeszli na 
komputery stacjonarne, dochodząc do wniosku, że nie uzyskują 
odpowiedniej wydajności na swoich urządzeniach przenośnych. 
Znamienny jest tutaj przykład Pata Gelsingera, CEO Intela. 
W jednym z wywiadów przyznał, że miał dwa laptopy i w cza-
sie pandemii jednego z nich zamienił na komputer stacjonarny. 

– Przeważnie siedzę w domu przy biurku, a wtedy desktop jest 
po prostu lepszym urządzeniem niż notebook. Jako że sprzedajemy 
chipy do różnego rodzaju komputerów osobistych, widzimy, że po-
dobnie postępują inni użytkownicy domowi – mówi Pat Gelsinger.

Do gry wróciły nieco już zapomniane i trochę niedoceniane 
komputery All-in-One. 

– Tego typu urządzenia cieszyły się sporym zainteresowaniem 
w ubiegłym roku. Myślę, że w tym powinno być podobnie. All-in-
-One łączą cechy komputera stacjonarnego z urządzeniem mobil-
nym, a wszystko to jest zamknięte w obudowie monitora o dużej 
przekątnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu sprzęt zajmuje zdecydo-
wanie mniej miejsca i zwiększa komfort pracy – zauważa Seba-
stian Osytek, Product Manager w Actionie.

Oczywiście nie wszyscy domowi pracownicy wymienią lapto-
py na desktopy, za to niektórzy miłośnicy notebooków poczynią 
inwestycje w dodatkowe akcesoria. W tym kontekście handlow-
cy już od jakiegoś czasu odnotowują wzrost popytu na stacje 
dokujące. 

– To niewielkie urządzenie stało się sercem domowego stano-
wiska biurowego. Dodatkowe gniazda i złącza do podłączania pe-
ryferiów takich jak monitor, drukarka, klawiatura, myszka czy 
słuchawki poprawiają komfort pracy na notebooku i pozwalają 
uniknąć plątaniny kabli – mówi Sebastian Osytek. 

RAPORT
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Nie(bezpieczne) domowe biura
Zdalni pracownicy zazwyczaj nie są przygotowani, aby chronić 
fi rmowe dane. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
brak samodyscypliny. Osoby pracujące w domu wysyłają do-
kumenty służbowe na prywatne adresy e-mail, udostęp-
niają hasła czy instalują podejrzane aplikacje. Z danych 
opublikowanych przez Netskope wynika, że w czasie pan-
demii korzystanie z aplikacji oraz witryn wysokiego ryzy-
ka zwiększyło się o 161 proc., podczas gdy ruch na stronach 
dla dorosłych wzrósł o 600 proc. Niemal powszechną prak-
tyką stało się dzielenie urządzenia służbowymi z członkami 
rodziny, w tym małymi dziećmi. Dodatkowy problem stanowi 
niezadowalający stan zabezpieczeń: domownicy często używa-
ją darmowych antywirusów bądź w ogóle nie stosują żadnych 
aplikacji ochronnych. Poważne zagrożenia wiążą się też z wyko-
rzystaniem innych urządzeń domowych podłączonych do inter-
netu. Według danych telemetrycznych Bitdefendera najbardziej 
wrażliwe na cyberataki są serwery NAS, a w dalszej kolejności in-
teligentne telewizory, odtwarzacze multimedialne oraz routery.
– Odnotowaliśmy w  ubiegłym roku znaczący wzrost zainte-
resowania urządzeniami NAS ze strony klientów bizneso-
wych. Z  jednej strony było to spowodowane większymi 
wymogami zapewnienia dostępu do danych fi rmowych 
z  różnych lokalizacji, a  z  drugiej znacząca była możli-
wość uruchomienia serwera VPN na urządzeniu bez do-
datkowych kosztów. Rośnie też popyt wśród odbiorców 
indywidualnych, gdyż coraz większa ilość danych przekra-
cza darmowe limity oferowane przez dostawców chmury pu-
blicznej – tłumaczy Przemysław Biel, Senior Key Account 
Manager Poland w Synology. 

W ubiegłym roku hakerzy szczególnie upodobali sobie urzą-
dzenia QNAP-a, które padły ofi arą własnej popularności. Me-
dia informowały o atakach ransomware, a także wykorzystaniu 
systemów tajwańskiego producenta do kopania kryptowalut. 
Dwaj najwięksi producenci, QNAP i Synology, przewidują, że 
w tym roku użytkownicy indywidualni będą nadal inwestować 
w małe jednostki. W hybrydowym modelu pracy wielu użyt-
kowników współpracuje online nad projektami, które wymaga-
ją szerokich możliwości udostępniania danych, w tym właśnie 
przez NAS-y. To z całą pewnością zachęci hakerów do jeszcze 
bardziej zintensyfi kowanych działań. Napastnicy wykorzy-
stują też luki w routerach. Nie bez przyczyny 68 proc. mene-
dżerów uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez 
Western Digital uważa, że zachowanie zdalnych pracowników 
stanowi większe zagrożenie dla ich wysoce wrażliwych danych 
niż działania hakerów.

   
Działy informatyczne są często chwalone za wzorowo prze-
prowadzoną w czasie pandemii cyfryzację, a zwłaszcza jej 
tempo. Jednak pośpiech zwykle nie jest dobrym doradcą. Gre-
gory Dorai, wiceprezes Cisco, przyznał swego czasu na łamach 
„Network World”, że każde domowe biuro powinno mieć za-
pewniony ten sam poziom obsługi łączności i komunikacji, co 
siedziba główna przedsiębiorstwa i jego oddziały. I chociaż 

Zdaniem specjalisty 

nTomasz Ciesielski, Enterprise Channel Sales Manager, AB
W 2022 prognozujemy kontynuację metamor-

fozy układu i wyposażenia biur. To, co w mar-

cu 2020 roku było dla nas nowe, teraz staje 

się standardem. Jednak cały czas potrzebne 

są zmiany sprzętowe, software’owe oraz infra-

strukturalne. Na pewno dużym popytem cieszyć 

się będą urządzenia ułatwiające bezpieczną i wy-

godną pracę mobilną z technologią vPRO umożliwiającą 

zdalne zarządzanie, diagnozowanie i aktualizowanie kom-

putera na odległość. W dalszym ciągu sporym zaintere-

sowaniem będą cieszyły się monitory, w tym LFD. Wielu 

z nas dąży do profesjonalnego wyposażenia dwóch sta-

nowisk pracy. Z kolei pracodawcy przygotowują wygodną 

infrastrukturę w biurach do pracy zdalnej, czyli „teams ro-

omy”. Pozwalają w łatwy sposób łączyć się z pracownika-

mi rozproszonymi po różnych miastach i krajach. 

nŁukasz Milic, Business Development Representative, QNAP
Małe jednostki cieszą się stałym zainteresowa-

niem ze strony klientów. Na takie modele de-

cydują się zarówno klienci indywidualni ze 

względu na cenę oraz faktyczne zapotrzebowa-

nie na miejsce, ale też większe fi rmy na potrzeby 

dodatkowego backupu. W 2022 roku spodziewa-

my się tego, że zainteresowanie takimi urządzeniami 

utrzyma obecną tendencję wzrostową. Rzadko zdarza się, 

żeby fi rmy decydowały się na zakup NAS-a dla zdalnego 

pracownika. Jednak małe urządzenia są interesujące szcze-

gólnie dla mikro i małych fi rm, gdzie koszt inwestycji nie 

jest duży, a jednocześnie urządzenie oferuje wiele możliwo-

ści – głównie pod kątem zabezpieczenia fi rmowych danych, 

ale też uruchomienia funkcji serwera VPN. 

PRACA HYBRYDOWA
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w tej chwili jest to praktycznie niemożliwe, Cisco i inne fi rmy 
pracują nad rozwiązaniami, które mają pozwolić na uporanie 
się z tym problemem. 

Do podobnego wniosku co Dorai doszli specjaliści IT z Ame-
ryki Północnej i Europy, biorący udział w ubiegłorocznym ba-
daniu Enterprise Management Associates (EMA). Niemal 
91 proc. z nich ma nadzieję, że osoby pracujące w domowym 
biurze będą doświadczać porównywalnych wrażeń, co perso-
nel w siedzibie fi rmy. Shamus McGillicuddy, wiceprezes EMA 
zwraca uwagę na fakt, że przedsiębiorstwa nie planują instalo-
wania takiego samego sprzętu sieciowego w każdym domowym 
biurze. Zamiast tego działy IT identyfi kują grupy pracowników 
potrzebujących bardziej wszechstronnego wsparcia. Mogą to 
być na przykład agenci call center, inżynierowie, dyrektorzy 
działu badawczo-rozwojowego czy kadra zarządzająca. Nie 
ulega także wątpliwości, że każdy pracownik fi rmy, który ma 
kontakt z klientem, potrzebuje niezawodnej wydajności i lep-
szego bezpieczeństwa ze względu na ochronę prywatności. 
Osoby korzystające z poufnych danych w domu muszą być oto-
czone specjalną ochroną.  n
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Rok 2021 był rokiem zdominowanym 
przez pandemię i jej skutki, rokiem 
problemów z pracownikami i inflacją 

oraz niedokończonych kontraktów z powo-
du niezrealizowanych dostaw urządzeń. Był 
też rokiem niepewności i wielu trudnych de-
cyzji. Dla wielu lokalnych firm był niestety 
ostatnim rokiem działalności. 

Styczeń tradycyjnie rozpoczęliśmy od fi-
nalizacji zadań rozpoczętych w grudniu ro-
ku poprzedniego. Zwyczajowo w kolejnych 
miesiącach brak było kontraktów i wdrożeń 
związanych ze sferą budżetową, jak i firmami 
prywatnymi, które wstrzymały inwestycje. 
Luty wykorzystaliśmy na rozbudowę sieci 
FTTH i przyłączenie nowych abonentów. 
Przez pierwsze miesiące walczyłem także 
w śniegu i mrozie na budowie sieci światło-
wodowej dla PKP PLK na odcinku Iława-
-Ostróda. Starałem się spełnić wyśrubowane 
normy, w czym pomógł mi do-
piero zakup spawarki z górnej 
półki. Po wielu testach wy-
braliśmy najnowszy model 
Sumitomo T72C+ od firmy 
Rate Art, której tutaj należą się 
szczególne podziękowania. 

Od marca w naszej firmie 
dała znać o sobie pandemia. Odsyłając na nie-
mal miesiąc zespół techniczny na zwolnie-
nia i kwarantanny, pozostałem sam na polu 
bitwy, zmuszony do samodzielnego wyko-
nywania zleconych zadań. Tak więc marzec 
i kwiecień upłynął mi na delegacjach, spawa-
niu światłowodów i przygotowywaniu się 
do realizowania zadań w przyszłych miesią-
cach. Finanse firmy i tym razem częściowo 
podreperowały środki z tzw. tarcz. A także re-

alizowane przez pierwsze pół roku masowe 
wymiany kas fiskalnych na kasy online. 

Od czerwca, który osobiście dzieliłem między 
wymiany kas fiskalnych a spawanie światło-
wodów na kolei na trasie Olsztyn-Korsze, roz-
poczęły się realizacje długo procedowanych 
kontraktów. Takich jak rozbudowa i integra-
cja systemu monitoringu miejskiego, budowa 
wielu sieci komputerowych (w tym dla biur 
budowy krajowej 16-ki, obiektów miejskich 
i szkół) czy budowa systemów na stadionie 
w Biskupcu. Jednak cieniem na poszczegól-
ne realizacje rzucały się problemy z dostawa-
mi urządzeń sieciowych, które przeciągały się 
do wielu miesięcy. Tak więc niektóre projek-
ty zostaną z tego powodu dokończone dopie-
ro w pierwszym kwartale tego roku. W końcu 
pracy było tyle, że już we wrześniu przyjmo-

waliśmy zlecenia tylko od klien-
tów, którzy byli w stanie zaczekać 
na nas do 2022 roku. Stąd mamy 
zapełniony grafik do czerwca. 
Niestety, do realizacji projektu te-
letechnicznego na dworcu w Bi-
skupcu i drugiego etapu prac na 
lokalnym stadionie nie zostali-

śmy zaproszeni ze względów finansowych 
– jak to często się dzieje z powodu kryterium 
najniższej ceny. Generalny wykonawca, sta-
rając się obniżyć koszty, próbuje podstawić 
inny sprzęt niż w specyfikacji przetargowej. 
Sądząc, że sprzęt zastępczy przejdzie wy-
biera podwykonawcę, który takie rozwiąza-
nia zaproponuje. Tak też było i tym razem. 
W  efekcie końcowym jednak wykonawca 
musiał dołożyć do interesu, gdyż pracow- 

nicy działu IT naszego Urzędu Miejskiego  
byli czujni i wymusili zastosowanie sprzętu 
zgodnego ze specyfikacją. Niestety, my już 
w tym nie uczestniczyliśmy. Ostatnie dwa 
miesiące roku spędziliśmy w delegacji na 
budowie sieci w szpitalu w Nidzicy. Praca ta 
ponownie zbliżyła nas do pandemii, gdyż no-
we skrzydło szpitala zostało przeznaczone 
na tzw. szpital covidowy. Naoczna obserwa-
cja skutków, jakie wywołuje wirus, zmieni-
ła nastawienie pracowników do szczepień. 

Do ubiegłorocznych utrudnień, które poło-
żyły się cieniem na całym niemal roku, dołą-
czyły problemy z pracownikami. Jesteśmy 
niewielką firmą, w której stosunki między-
ludzkie są zbliżone do rodzinnych. Stąd też 
w odróżnieniu od korporacji jesteśmy bliżej 
siebie i łatwiej jest pracownikowi przekazać 
pracodawcy swoje niezadowolenie, obiekcje 
i żądania. Dlatego też sytuacja pandemiczna 
w niewielkiej firmie jest w stanie niemal roz-
łożyć ją na łopatki. 

Tak było w marcu 2021, gdy jeden z pracow-
ników zachorował na Covid-19, a kolejni zo-
stali objęci kwarantanną. Moje prośby i apele 
o  zaszczepienie się zostały potraktowane 
wręcz jak atak na wolność i godność osobi-
stą. I stały się zarzewiem buntu załogi, który Fo

t. 
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Od lat nie miałem takich dylematów związanych z oceną roku,  

który był niezwykle trudny biznesowo, prywatnie i emocjonalnie.

Rok 2021 
oczami integratora 

Obecny rok 
pozostaje 
wielką 
niewiadomą. 
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objawiał się w kolejnych miesiącach perma-
nentną absencją i wręcz sabotowaniem reali-
zowanych zadań. Do tego w wyniku infl acji 
wzrosły żądania płacowe do szantażu włącz-
nie. Mając na względzie konieczność reali-
zacji podpisanych kontraktów zgodziłem się 
na nie… Niemniej jednak nie mam pewności, 
czy w związku z panującą sytuacją uda mi się 
utrzymać rentowność i zaspokajać rosnące 
potrzeby fi nansowe pracowników i fi skalne 
państwa. 

Jeśli idzie o branżę IT, to bardzo ważnym dla 
mnie wydarzeniem w minionym roku by-
ło zaproszenie mnie do prac Kapituły CRN 
Channel Awards 2021. Pozwoliło mi to nie 
tylko poznać niezwykle interesujących ludzi 
reprezentujących naszą branżę, ale też przyj-
rzeć się jej analitycznym okiem. Okazało się, 
że większość moich przemyśleń i wyborów 
zostało odzwierciedlonych w przyznanych 
przez Kapitułę nagrodach. Wytrwałość, kie-
rowanie się dobrem klientów i reagowanie na 
zmieniające się potrzeby rynku zostały słusz-
nie dostrzeżone oraz nagrodzone. 

Dlatego też gratuluję zwycięzcom, życząc 
im wytrwałości w kontynuowaniu podejmo-
wanych wyzwań. A tych, którzy nie znaleźli 
się na podium, namawiam do trzeźwiejszej 

oceny sytuacji i stosownego reagowania na 
potrzeby klientów i rynku. W myśl zasady, 
że nic nie jest dane raz na zawsze. Zachły-
śnięcie się sukcesem i postrzeganie naszego 
rynku z perspektywy Zurychu, Palo Alto czy 
innych dalekich miejsc, może przynieść roz-
czarowanie i konieczność refl eksji nad lokal-
ną strategią rynkową.

Co do naszego lokalnego rynku, to niestety 
kilka fi rm zniknęło. Serwisy komputerowe, 
które nie potrafi ły spełnić rosnących wyma-
gań klientów, zamknęły się, a te, które zosta-
ły, zajmują się głównie wymianą dysków na 
SSD i rozbudową konsol. Na uwagę zasłu-
guje tutaj fi rma Konkret, którą założył mój 
były handlowiec. Świetnie trafi ł w potrzeby 
klienta i w sposób spektakularny opanował 
lokalny rynek, na którym, w odróżnieniu od 
innych, świetnie sobie radzi. 

Podsumowując: ubiegły rok, pomimo wie-
lu trudności, niespodzianek i przeszkód, za 
to dzięki rozbudowie sieci internetowej 
i  FTTH, zakończyliśmy wzrostem sprze-
daży usług telekomunikacyjnych o ponad 
50 proc. W rezultacie, mimo niedokończo-
nych i przełożonych na kolejny rok kilku in-
westycji, utrzymaliśmy wynik fi nansowy na 
dotychczasowym poziomie. 

Obecny rok pozostaje natomiast wielką nie-
wiadomą, ze względu na Polski Ład, pandemię 
i infl ację oraz przewidywane, rosnące koszty 
pracownicze, najmu, energii, podatkowe… 
Dzięki zawartym kontraktom mamy zapew-
nioną pracę do połowy roku, ale to wynik usta-
leń z roku 2021. Nie wiemy, jaki będzie fi nalny 
wynik fi nansowy 2022 roku. Branża telekomu-
nikacyjna też staje się niepewna z powodu ro-
snącej konkurencji telekomów fi nansowanych 
ze środków unijnych, do których mali opera-
torzy nie mają dostępu. A z powodu zmniej-
szonych środków budżetowych, przyszłość 
projektów stoi pod znakiem zapytania. 

Mam nadzieję, że nadchodząca przyszłość 
rozwieje moje obawy i wątpliwości, a koniec 
tego roku okaże się niekończącym się pa-
smem sukcesów i powodów do zadowole-
nia. Czego sobie i Państwu życzę. 

Mariusz Ziółkowski 
Właściciel firmy Avis z Biskupca.
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Integratorzy, choć niewątpliwie korzystają na przyspieszonej cyfrowej transformacji swoich klientów, 
borykają się z określonymi wyzwaniami. Uważnie obserwują przy tym otoczenie gospodarcze, 
próbując dociec, które wydarzenia i trendy mogą wpłynąć na dalszy rozwój rynku IT i w jaki sposób. 
Poniżej prezentujemy wybrane opinie, jakie zebraliśmy na przełomie roku.   

Integratorzy
RYNEK

nPiotr Kawecki, prezes ITBoom 
Problemy z łańcuchem dostaw chwieją światowym 

rynkiem hardware’u i powodują, że fi rmy dokonują 

tak zwanych zakupów na zapas. Nie jest to efek-

tywne kosztowo i mrozi kapitał, często tak bardzo 

potrzebny do rozwoju. Na chwilę obecną nie widać 

mocnych sygnałów, żeby w 2022 roku w obszarze 

dostaw i produkcji urządzeń elektronicznych zaszły du-

że zmiany na lepsze. Na te będzie chyba trzeba poczekać do po-

czątku 2023, kiedy to eksperci prognozują względne opanowanie 

sytuacji pandemicznej na świecie. 

nRafał Barański, prezes braf.tech 
Problem z pozyskiwaniem specjalistów IT do pracy 

będzie narastać wraz z wejściem w życie Polskie-

go Ładu. Granice w świecie wirtualnym nie ist-

nieją, a jedynym ogranicznikiem może być strefa 

czasowa. W niedalekiej przyszłości zespoły projek-

towe będą rozproszone po całym świecie – jedyna 

bariera obecnie to różnice w wynagrodzeniach w róż-

nych lokalizacjach, ale w naszej branży i to wkrótce zniknie. 

nTomasz Cichowicz, dyrektor zarządzający, BinarApps
Pierwsza i druga fala pandemii wpłynęły nie tylko na 

sposób działania organizacji, ale także na nawyki kon-

sumenckie, co wzmożyło ogólne zapotrzebowanie na 

usługi IT. Przy tej samej podaży pracowników skut-

kowało to wzrostem kosztów wynagrodzeń. Docelowo 

musiało się to skończyć zwiększeniem cen usług. W wy-

niku tych zmian fi rmy świadczące usługi IT stawiały czoła 

nieustającej presji negocjacyjnej z dwóch stron – pracowników i klien-

tów. Musieliśmy zachować chłodną głowę i mieć świadomość lekkiego 

zepsucia rynku spowodowanego przez chęć zaadresowania popytu, 

często przez osoby, których ceny usług nie odpowiadały ich jakości. 

nGrzegorz Pyzel, wiceprezes 7N
Większa świadomość dotycząca korzyści wy-

nikających z automatyzacji skutkuje dyna-

micznym wzrostem zapotrzebowania na 

ekspertów w tej dziedzinie. Niedługo ar-

chitekt automatyzacji będzie powszechnie 

spotykanym stanowiskiem w każdej większej 

fi rmie, nie tylko z branży IT. Wymaga ono wiedzy 

na temat programowania, ale jednocześnie pełnej znajomo-

ści fi rmy, strategii i procesów biznesowych. 

nRafał Barański, prezes braf.tech
Wybuch pandemii znacznie przyspieszył pro-

ces cyfrowej transformacji, co spowodowało 

duże zainteresowanie ze strony przedsię-

biorstw usługami i narzędziami wspierają-

cymi pracę zdalną, automatyzację procesów, 

digitalizację i workfl ow dokumentów czy 

rozwiązaniami IAM. Klienci potrzebowali też 

wsparcia w obszarze bezpieczeństwa, bo tych kompetencji 

wyraźnie brakuje na naszym rynku. 

nMichał Halagiera, Chief Growth Offi cer, Billennium
Z raportu „The Digital Economy and Society 

Index (DESI)”, opublikowanego przez Komisję 

Europejską, wynika, że poziom kompeten-

cji cyfrowych naszych rodaków oraz digi-

talizacji gospodarki jest nadal stosunkowo 

niski i plasuje Polskę na 24 miejscu wśród 27 

państw UE. Dystans do nadrobienia do poziomu 

reprezentowanego przez najbardziej rozwinięte państwa 

skandynawskie jest znaczący w przypadku większości kra-

jów Unii, co stanowi potencjał rozwojowy dla fi rm z sektora 

usług ICT. 

TRZY
WYZWANIA
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czasach  

nRafał Barański, prezes braf.tech
Pojawienie się Meta to pierwszy 

krok ku masowemu wykorzy-

staniu rozwiązań VR i AR. By-

ło już wiele podobnych prób 

na rynku, zwłaszcza w sekto-

rze związanym z rozrywką i ga-

mingiem, ale to propozycja Meta 

może być tą, która odniesie prawdziwy sukces. 

nWojciech Muras, prezes net-o-logy
Na uwagę zasługuje deklaracja 

ostatniego z wielkich – Ama-

zona – na temat uruchomienia 

lokalnego centrum nad Wisłą. 

Po wystartowaniu GCP, zapo-

wiedziach wybudowania sporej 

infrastruktury przez Microsoft w Pol-

sce, ofi cjalnie pojawi się „lokalny AWS”. Wygląda 

na to, że batalia o użytkownika z Polski wchodzi 

w nową fazę. Pytanie czy sprzyjające warunki 

techniczne, w tym możliwość uzyskania niskich 

opóźnień w ruchu sieciowym, wpłyną na wyższy 

stopień adopcji rozwiązań cloud w naszym kraju? 

nAdrianna Kilińska, prezes Engave
Za najbardziej spektakularne 

wydarzenie w mijającym ro-

ku uważam transakcję sprze-

daży polskiego jednorożca 

Gabi, który nie był wcześniej 

szeroko rozpoznawalny na kra-

jowym rynku, za to z sukcesem 

podbił rynek USA. 

nAdam Miklewski, CTO Simplicity 
Tematem, na który chciałbym zwrócić uwagę jest konteneryzacja. 

Temat znany praktycznie od 20 lat nabrał rozpędu. Praktycznie stan-

dardem konteneryzacyjnym stał się Docker, natomiast w obszarze 

zarządzania króluje Kubernetes jako produkt Open Source, również 

ze względu na jego dystrybucję. Ciekawym produktem jest Rancher, 

który jest świetnym narzędziem dla środowisk wieloklastrowych i hy-

brydowych. Przy jego użyciu łatwa jest nie tylko sama implementacja, ale 

także zarządzanie środowiskiem. 

nArtur Miękina, dyrektor sprzedaży projektów kluczowych, 
Asseco Data Systems 
Rok 2021 był przełomowy, jeśli chodzi o świadomość korzystania 

z usług zaufania, w tym z podpisu elektronicznego. Coraz więcej 

fi rm włącza go w swoje procesy biznesowe i kontakty z klientami, 

a także jest on wykorzystywany przez osoby zarządzające w orga-

nizacjach. E-podpis stał się dla wielu fi rm i instytucji początkiem lub 

ważnym elementem przyspieszonej transformacji cyfrowej. Przed ryn-

kiem usług zaufania nadal jeszcze wiele wyzwań, szczególnie ze względu na brak 

usankcjonowania przepisów związanych z wideoweryfi kacją, co utrudnia dostaw-

com e-podpisu rozwój na rynkach zagranicznych, a także przez nowelizację rozpo-

rządzenia eIDAS, która wpłynie na ten rynek na poziomie całej Unii Europejskiej. 

nGrzegorz Pyzel, wiceprezes 7N 
W 2021 roku wiele fi rm zagranicznych otworzyło nad Wisłą swoje 

centra kompetencyjne IT, między innymi Aldi Nord, Google Cloud, 

Bayer czy Payback. Zatrudnienie zwiększają też fi rmy już obecne 

w naszym kraju. Owe inwestycje zwiększają zapotrzebowanie na 

tysiące osób z doświadczeniem w obszarze AI, uczenia maszynowe-

go, analityki Big Data itp. To problem, z którym zmagają się fi rmy tak-

że z zagranicy. Głośna zapowiedź Mety o zatrudnieniu dodatkowych 10 

tysięcy specjalistów IT w Unii Europejskiej, choć robi wrażenie z perspektywy Pol-

ski, nie jest istotnym czynnikiem na europejskim rynku pracy. W całej UE brak pro-

gramistów Komisja Europejska szacuje na około 600 tysięcy osób. 

TRZY
WYDARZENIA

TRZY
TRENDY
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Wstarym, ale wciąż aktualnym 
badaniu opublikowanym przez 
Harper Business w  2003  r. 

(W. Joyce, „What really works?”) prześle-
dzono i przeanalizowano (w okresie 10 lat) 
rozwój różnych firm na całym świecie, po-
równując ich wyniki do wyników konku-
rencji i rozwoju danej branży. Cel badania 
był bardzo ambitny: chciano określić, jakie 
czynniki decydują o sukcesie rynkowym 
firmy. Wyniki były zaskakujące i można 
je sprowadzić do prostego wzoru na suk-
ces rynkowy: sukces = 4+2. Wyodrębniono 
4 niezbędne czynniki sukcesu i 2 inne czyn-
niki wspomagające rozwój firmy. 

Wśród niezbędnych elementów zna-
lazła się jasna, skoncentrowana i znana 
strategia oraz bezbłędna jej egzekucja. 
Zatem niezbędnym elementem umożli-
wiającym osiągnięcie sukcesu rynkowe-
go przez firmę jest jej strategia i taktyka. 
O różnicy pomiędzy strategią i taktyką pi-
sałem w poprzednim numerze CRN Pol-
ska „Marketing poukładany: czym jest 
strategia” (nr 12/2021). Przypomnę tyl-
ko, czym strategia biznesowa NIE jest. 
Strategia firmy to nie misja, wizja i war-
tości firmy – choć są one jej elementami. 
Strategia nie jest także pomysłem na to, 

jak się chcemy rozwijać na rynku, choć 
jest on jej ważnym elementem. Strategia 
nie jest również ładnie brzmiącym zda-
niem mającym motywować i angażować 
pracowników oraz zachęcać klientów do 
współpracy, choć zawsze lepiej, gdy jest 
ona zgrabnie sformułowana. 

Czym jest strategia? 
Odkąd starożytni Grecy wymyślili słowo 
„strategia”, oznaczające dowodzenie ar-
mią, tysiące generałów zastosowało ją do 
podbicia terytoriów i zdobycia 
władzy. Aby zwyciężyć musie-
li odwrócić uwagę i pokonać 
przeciwników. Wielokrotnie 
byli zmuszani do maksymaliza-
cji efektywności swoich zaso-
bów gospodarczych i ludzkich 
dla osiągnięcia celów. Tym jest 
strategia biznesowa! Zawsze 
będziesz miał za mało pienię-
dzy lub ludzi do pracy, lub surowców, lub 
marek, które masz w  dystrybucji, lub… 
możesz wpisać dowolną rzecz, której Ci 
brakuje. Dlatego potrzebna jest strategia 
biznesowa, by radzić sobie z niedoborami. 

Kierunek rozwoju firmy można zacząć 
od wyznaczenia obszarów, w których fir-

ma chce się wyróżnić. Przydatnym narzę-
dziem jest Trójkąt Strategiczny stworzony 
przez M. Treacy i F. Wiersema. W myśl Trój-
kąta Strategicznego firmy odnoszą sukces, 
jeśli większość środków przeznaczają na 
jedną z trzech aktywności, w których chcą 
być liderem rynkowym. Aktywności te to: 
doskonałość operacyjna, bliskość klienta 
objawiająca się w odpowiedzi na potrzeby 
rynku oraz doskonałość produktowa/usłu-
gowa (patrz rys. na stronie obok). 

Zauważyłem, że w wielu firmach (także na 
poziomie zarządów) pokutuje przeświad-
czenie, że skoro do tej pory biznes rozwijał 
się bez sformułowanej strategii biznesowej, 
w tym i misji, wizji i wartości to oznacza, że 
one są nieistotne. Czasem kilka patetycznie 
brzmiących zdań pojawia się w internecie, 
jednak tak naprawdę w firmie nie zmienia 
się nic. Czyli brakuje egzekucji i skupienia na 
wybranym kierunku strategicznym. 

Dlaczego tak się dzieje? Powodów mo-
że być kilka, z doświadczenia mogę przy-
toczyć jeden, z którym spotykam się jako 
Interim Manager najczęściej: sformułowa-
nie i wdrożenie strategii ogranicza decy-
zje zarządu. Firma staje się „sztywniejsza”, 
trudniej nią zarządzać przez dyrektyw-
ne mikrozarządzanie. I o ile małe mikro-
przedsiębiorstwa poradzą sobie na rynku 
bez strategii łapiąc okazje, o tyle, gdy firma 
ma już więcej niż 12 pracowników, poja-
wia się problem z efektywnym zarządza-
niem. Przemyślane w  oparciu o  analizę 
rynku i kulturę organizacyjną firmy (często 
tożsamą z kulturą osobistą właściciela lub 

prezesa) misja, wizja i wartości 
firmowe ułatwiają zarządzanie 
firmą nadając priorytety działa-
niom pracowników. 

Istotnym – szczególnie 
w branży IT – elementem są 
wartości kultywowane przez 
firmę. Pamiętam jak dziś roz-
mowę z  pewnym wysokiej 
klasy specjalistą od cyberbez-

pieczeństwa. Nazwijmy go Jakub. Będąc na 
projekcie interimowym w czasie przerwy 
obiadowej przeprowadziłem ciekawą roz-
mowę. Jakub, wyraźnie zirytowany, odkła-
da na bok smartfon. „Co tam przeczytałeś?” 
– pytam się go z uśmiechem. Jakub skrzy-
wił się i machnął ręką: „Znów mnie ata-

„Strategia w naszej firmie jest jak krasnoludki. Wszyscy słyszeli, 
że jest, ale nikt jej nie widział” – takie zdanie usłyszałem w jednej 
ze średniej wielkości firm z branży IT. To dość częste podejście do 
strategii biznesowej. 

strategia firmy  
czy strategia marki?

Marketing 
poukładany: 

One Page 
Strategy 
nie zastąpi 
prawdziwej 
strategii. 
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kują na Linkedinie, żebym zmienił pracę. 
Kuszą kasą…”. „O! Nic dziwnego, z Twoim 
doświadczeniem pewnie masz mnóstwo 
takich ofert?” – zauważyłem. „Tak, ale ta 
fi rma oferuje naprawdę duże pieniądze”. 
„Ciekaw jestem ile?”- spytałem nie licząc 
na odpowiedź. „90 tysięcy dolców”. „Rocz-
nie?”. „Eee, nie…” – na jego twarzy pojawił 
się dumny uśmiech – „miesięcznie, plus dwa 
lata służbowego mieszkania i auto służbo-
we”. „To sporo” – zauważyłem zdziwiony 
– „jak się domyślam nie chcesz się przeno-
sić do innego miasta?”. „Nawet nie chodzi 
o przeprowadzkę” – odpowiedział Jakub 
– „nie będę pracować dla narodu, który poniża 
kobiety!”. Okazało się, że propozycja była od 
znanej i dużej fi rmy ulokowanej w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich. Jestem pe-
wien, że Jakub, gdy rozmawialiśmy, zarabiał 
ułamek tej kwoty. Być może Twoi specjali-
ści IT nie mają aż tak kuszących propozycji, 
ale dzięki współpracy z fi rmą GS Services, 
specjalizującą się w rekrutacji dla IT, do-
wiedziałem się, że przy pewnym poziomie 
zarobków kilka tysięcy więcej do pensji jest 
mniej istotne niż wizerunek, opinia i war-
tości kultywowane w fi rmie próbującej zre-
krutować programistę. 

Innym powodem martwych strategii, czy-
li nie wdrażanych w życie, jest ich objętość 
lub zbytnia ogólność. Zauważyć moż-
na w tym temacie dwie skrajności. Jedną 
z nich jest ograniczenie strategii do tzw. 
One Page Strategy – dokumentu opisują-
cego kreatywne pomysły na rozwój fi rmy 
na pojedynczej stronie. One Page Strategy 
może być atrakcyjnym i skutecznym narzę-
dziem podsumowującym prawdziwą stra-
tegię, ale nigdy jej nie zastąpi. Szczególną 
słabością tego dokumentu jest oderwanie 
od realiów rynkowych i danych. Danych za-
równo wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 

Defi niowanie strategii biznesowej jest 
także dłuższym procesem, którego nie da 
się sprowadzić do jednodniowej sesji stra-
tegicznej. Często drugą skrajnością jest ob-
szerny dokument, który leży w sejfi e, bo… 
nie wiadomo, jak go skutecznie komuniko-
wać w fi rmie. Czasem określenie „dokument 
strategiczny” jest synonimem do „dokument 
tajny”. Dobrą praktyką biznesową jest opra-
cowanie dokumentu strategicznego, który 
jest znany w całości tylko ścisłemu zarządo-

wi, ale żeby był realizowany, powinien być 
odpowiednio komunikowany. Warto stra-
tegię komunikować w krótkich zdaniach 
(niektóre badania sugerują, że powinno być 
to maks. 36 słów) skierowanych do poszcze-
gólnych działów w fi rmie. Inaczej strategia 
będzie brzmiała dla działu HR, a inaczej dla 
działu sprzedaży lub obsługi klienta. Narzę-
dzi ułatwiających komunikację strategii jest 
kilka, może to być znany i lubiany Elevator 
Pitch, storytelling, zasada 36 słów lub mniej 
znany, ale potężny Message House. 

Strategia marki jest pochodną strategii biz-
nesowej. Jej celem jest atrakcyjne komu-
nikowanie strategii biznesowej zarówno 
pracownikom, jak i klientom. Misja mar-
ki jest czymś stałym, a niektóre fi rmy nie 
zmieniają jej od wielu lat! Misja odpowiada 
na pozornie proste pytania: jak, jako marka, 
zmieniam życie moich klientów? Dlaczego 
mam czelność zabierać potencjalnym klien-
tom czas kierując do nich reklamy? Czym się 
wyróżniam na rynku i dlaczego to jest ważne 
dla moich klientów? 

Z kolei wizja marki to coś, do czego dą-
żymy w danym momencie, coś co zmienia 
się wraz z upływem czasu i osiąganiem ko-
lejnych celów. Wizja jest ogólnym obrazem 
opisującym, czym marka chce być, zajmo-
wać się w szerokiej perspektywie czasowej, 

określa podstawową motywację prowadze-
nia działalności i cel, który fi rma chce osią-
gnąć w perspektywie długoterminowej. 

Wartości defi niują w  jakim stylu mar-
ka działa i w sektorze B2B są często tożsa-
me z kulturą organizacyjną fi rmy. Strategia 
marki wyznacza kierunek komunikowa-
nia się zarówno z klientem zewnętrznym, 
jak i wewnętrznym. Efektem właściwie re-
alizowanej strategii marki jest angażują-
cy i spójny wizerunek fi rmy lub produktu/
usługi w oczach konsumentów, ułatwiają-
cy sprzedaż jej usług. Mocna marka otwie-
ra drzwi handlowcom, gwarantuje nie tylko 
wyższe zyski, ale również rzutuje na zacho-
wanie pracowników – wpływa na atmosferę 
w fi rmie, rekrutację, lojalność pracowników, 
a wreszcie kulturę organizacyjną.

Piotr Mrzygłód 
Autor jest doświadczonym Interim Managerem 

specjalizującym się w obszarach marketingu 
strategicznego i sprzedaży. Kampanie, którymi 

zarządzał zdobyły 26 prestiżowych nagród 
marketingowych, w tym 9 międzynarodowych. 

Współautor książki  "Techniki promocji 
sprzedaży“. 
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Trójkąt 
Strategiczny
Jeśli centralne koło potraktujemy 
jako średnią branżową w trzech 
strategicznych obszarach to warto 
zadać sobie dwa pytania: gdzie 
jestem dzisiaj i gdzie 
chciałbym być za rok? 
Alokacja środków (pienią-
dze, ludzie, czas itp.) w te 
obszary, które wybrałeś 
jako kluczowe powinny 
być oczkiem 
w głowie całego 
zarządu. 

doskonałość 
produktowa

doskonałość operacyjna

2

4

3

bliskość klienta

7

6 5
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tożsamości i uwierzytelniania, które w po-
łączeniu z rozwiązaniami systemowymi 
i bazodanowymi powinny wystarczyć do 
uproszczenia, zabezpieczenia i przyspie-
szenia każdego procesu. Jednak cyfryzacji 
też nie ufamy – dlatego na restrykcyjne roz-
wiązania analogowe nakładamy cyfrowe 
protezy i wyspowe rozwiązania, nie rozwi-
kłując problemów w sposób rzeczywiście 
całościowy i nowoczesny. Brak zaufania to 
nie tylko brak czy utrudnienie w dziedzi-
nie przełomowych innowacji. To także brak 
prawdziwej transformacji cyfrowej w gos-
podarce i administracji.

Niedocenienie ostatniej fazy
Nie doceniamy ostatniej fazy łańcucha 
tworzenia wartości dodanej, czyli najogól-
niej mówiąc: sprzedaży. Nieraz wstydzi-
my się wręcz nie tylko sprzedawania, ale 
też działań marketingowych, PR-owych, 
nawiązywania kontaktów ułatwiających 
dystrybucję fi nalnego produktu. Koncen-
trujemy się przede wszystkim na produk-

Dotyczy to zarówno procesów administra-
cyjnych, jak i obsługi innowacyjnych pro-
jektów fi nansowanych z różnych unijnych 
i publicznych źródeł. Większość owych 
„papierów” nie jest wymagana przez Unię 
Europejską, są one wyłącznie naszym 
wymysłem, który blokuje i zniechęca do 

podejmowania działań in-
nowacyjnych, ponieważ jest 
oderwany od potrzeb bizne-
sowych, a wręcz obciąża biz-
nes zbędnymi aktywnościami.

Brak zaufania nie tyl-
ko utrudnia wprowadzanie 
przełomowych innowacji, 
czy wręcz skutkuje ich bra-
kiem. To także brak prawdzi-
wej transformacji cyfrowej 

w gospodarce i administracji. Cyfryzujemy 
procesy i transakcje, które są przestarza-
łe i skomplikowane, bez przemyślenia, czy 
ten nadmiar kontroli „na wszelki wypadek” 
jest nam rzeczywiście potrzebny. Sama cy-
fryzacja bowiem posługuje się narzędziami Fo

t. 
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To, że polska gospodarka nie nale-
ży do najbardziej innowacyjnych 
w skali świata jest oczywiste. Już 

sam ten fakt sugeruje, że mamy wiele 
mankamentów, których musimy się po-
zbyć. Ze swojej strony wskazałabym na 
cztery – moim zdaniem kluczowe – któ-
rych niwelacja w sporym stop-
niu mogłaby przyczynić się 
do uwolnienia polskiego po-
tencjału innowacyjnego. 

Brak zaufania
O braku zaufania mówi się za-
zwyczaj – i słusznie – w kon-
tekście niskiego poziomu 
współpracy pomiędzy fir-
mami oraz między przedsię-
biorstwami a instytucjami. Zwróciłabym 
jednak uwagę również na to, że brak za-
ufania, czy właściwie brak założenia dobrej 
woli drugiej strony, jest źródłem wielkiej 
papierologii, którą generujemy niejako na 
własne życzenie na poziomie urzędowym. 

Niski poziom zaufania, niedocenianie ostatniej fazy łańcucha tworzenia wartości, nadmierne 
sfragmentaryzowanie procesu tworzenia innowacji oraz zbytnia zachowawczość – to najwięk-
sze bariery hamujące rozwój innowacji w Polsce. Co zrobić, by je przełamać?

OPINIE

Większość 
„papierów”
to nie 
wymóg UE, 
ale nasz 
własny.

polskiej innowacyjności  
grzechy główne 4
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Anna Streżyńska  
Jest prezesem zarządu MC² Innovations, byłą 
minister cyfryzacji, jak też członkinią Rady 
Programowej Kongresu Obywatelskiego. 

sfragmentaryzowane. Oddzielnym kawał-
kiem jest pomysł, koncepcja rozwiązania, 
oddzielnym fi nansowanie, oddzielnym 
faza badawcza, oddzielnym wdrożenie 
i jeszcze oddzielnym sprzedaż. Brakuje 
nam holistycznego spojrze-
nia na cały proces – tymcza-
sem o jego sile decyduje całość 
łańcucha, a nie jego pojedyn-
cze fragmenty.

Państwo, wspierając inno-
wacje, powinno co najmniej 
kwalifi kować do całościowego 
wsparcia te, które mają prze-
łomowy charakter. Zainwe-
stowaliśmy jako kraj w liczne 
parki technologiczne, służ-
by wspierające innowacje, fundusze VC 
i CVC. To wszystko publiczne pieniądze, 
nasze pieniądze. Przełomowe innowacje 
powinny być objęte inkubacją aż do mo-
mentu osiągnięcia światowego sukcesu. 
Nawet jeśli mają zamożnych sponsorów, to 
międzynarodowa promocja często wyma-
ga rozmów na najwyższym szczeblu, także 
o warunkach regulacyjnych, standardach 
międzynarodowych i innych ważnych dla 
sukcesu kwestiach. Państwo polskie po-
winno być ambasadorem każdej polskiej 
przełomowej innowacji i prowadzić roz-
mowy, które spowodują, że będziemy eks-
portować innowacje, a nie innowatorów.

Zbytnia zachowawczość objawia się nie-
chęcią do podejmowania ryzyka, po-
dążaniem za panującą aktualnie modą, 
ograniczaniem aspiracji, gdyż jest to podej-
ście zwyczajnie bezpieczniejsze. Wynika 
też ono z naszej ogólnej niskiej tolerancji 
dla popełniania błędów i gotowości płace-
nia za nie. Tymczasem w procesie tworze-
nia innowacji błędy i ich koszty są czymś 
naturalnym –  nieakceptowanie ich jest 
równoznaczne z tym, że nie rozumiemy 
tego, w jaki sposób powstają naprawdę no-
woczesne rozwiązania i nie dojrzeliśmy do 
tego, aby je tworzyć. Trudno mi wymienić 
chociaż jeden przykład uczestnictwa na-
szego państwa w przełomowej innowacji, 
bez oglądania się na ryzyko ani na bezpo-
średnie korzyści budżetu, po to, aby polski 
produkt zawojował świat i uwolnił nas od 
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cji, tkwi ona w naszym DNA. Tymczasem to 
ogniwo łańcucha wartości jest zazwyczaj 
znacznie mniej marżowe od jego początko-
wych i końcowych fragmentów, a efektem 
i zarazem sprawdzianem B+R powinna być 
szeroka dystrybucja produktu i jego rynko-
wa weryfi kacja.

W  oferowanych przez państwo pro-
duktach wspierających innowacje, szcze-
gólnie w postaci dofi nansowania, brakuje 
myślenia o innowacjach jako procesie od 
pomysłu do przemysłu – fi nansujemy tylko 
odcinek B+R, a potem produkt ma się sam 
obronić. W rzeczywistości często przeło-
mowy produkt jest następnie sprzedawany 
za bezcen inwestorowi (zwykle zagranicz-
nemu) lub w ogóle nie znajduje rynkowe-
go sukcesu, ponieważ na B+R kończy się 
wsparcie.

Wsparcie B+R także nie jest optymalnie 
rozwiązane, gdyż zbyt często o realiach 
biznesu decyduje mniemanie urzędników. 
Przykładem mogą być wynagrodzenia pra-
cowników, gdzie świadomość komisji oce-
niających całkowicie rozmija się z realiami 
rynku pracy, przykładowo specjalistów IT.

Odrębnym tematem mieszczącym się 
w zagadnieniu fi nansowania debiutu i roz-
woju rynkowego są nasi polscy inwestorzy, 
szczególnie fundusze VC, które decydując 
się na skorzystanie ze środków publicznych 
jako źródła kapitału, podpisały niekorzyst-
ne zobowiązania, np. do nieinwestowa-
nia na Mazowszu, czy nieinwestowania 
w spółki mające już przychody, ale niepro-
wadzące sprzedaży swojego produktu. Li-
sta absurdów jest dłuższa. W efekcie nie 
tylko szukają spółek spełniających takie 
warunki, ale i z uwagi na terminy wykaza-
nia aktywności – często inwestują w łatwe 
i oczywiste rozwiązania, które nie mają nic 
wspólnego z innowacjami, w dodatku dys-
ponując małymi ticketami inwestycyjnymi 
i oczekując w zamian sporej części kapita-
łu. Ponieważ oferta bankowa dla innowa-
torów jest wręcz zerowa, od dawna mówi 
się o większym sensie szukania inwestorów 
poza granicami kraju. A to brzmi jak wyrok 
na polską innowacyjność, ponieważ nie za-
trzymuje ona wartości w Polsce.

Fragmentaryzacja to w zasadzie podsta-
wa wszystkich pozostałych błędów. Nasze 
łańcuchy tworzenia innowacji są bardzo 

roli „dawców krwi” w innych światowych 
gospodarkach.

Z drugiej strony jesteśmy podatni na mar-
ketingowe mody. Potrafi my ekscytować 
się polskimi jednorożcami, kosmicznymi 

wycenami, ale nie potrafi my 
dostrzec innowacji, które po-
wstawały latami i za którymi 
stoją bardzo konkretne, cza-
sem wręcz materialne, ale za-
wsze bardzo konsekwentne 
inwestycje i długa marszruta, 
często samodzielna, często bez 
żadnego wsparcia, przełamu-
jąca regulacyjne i eksportowe 
bariery. Mam na myśli polskie-
go Blika, InPost, Solaris i wiele 

innych projektów z różnych branż, których 
nie postrzegamy jako innowacje, bo przy-
wykliśmy ekscytować się zupełnie inny-
mi projektami – sztuczną inteligencją czy 
blockchainem, w których niewiele jeszcze 
mamy do powiedzenia w skali świata i daje-
my się wyprzedzać. 

Rzadko widać polską promocję rozwią-
zań, które są receptą na poważne problemy 
produkcyjne, biznesowe, systemowe. A prze-
cież to one, działając w tle, popychają upor-
czywie naszą gospodarkę i społeczeństwo 
do przodu i powodują, że praca, życie, są ła-
twiejsze, zdrowsze. Wszelkiego typu serwisy 
e-commerce’owe to powierzchowne korzy-
ści, miłe, przyjazne, ale niezmieniające w ża-
den sposób naszego świata i niedecydujące 
o naszym miejscu w globalnej gospodarce. 
Krajowe Inteligentne Specjalizacje powinny 
wyznaczać cele innowacji w Polsce, ale jest 
ich obecnie tak dużo, że nie gwarantują żad-
nego skupienia, a więc także żadnego efektu.

Brakuje 
nam 
holistycznego 
spojrzenia 
na cały 
proces.

Artykuł został pierwotnie 
opublikowany na portalu 

www.kongresobywatelski.pl.
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runek, w jakim startupy podążają. Wiedz, że 
dobrze się dzieje, gdy – po pierwsze – zespół 
składa się z ze zgranych i etycznych ludzi. 
Mogą nie mieć sprecyzowanego produktu 
i potrzebować pieniędzy na ten cel. Prezen-
towany przez nich entuzjazm i całokształt 
działań przekonuje Cię do nich i ich pomysłu. 
Wartości członków zespołu są spójne z Two-
imi, i wiesz, że będziesz mógł mieć szczere 
i trudne rozmowy z founderami na wielu eta-
pach rozwoju fi rmy. Dobrym znakiem jest 

to, że fi rma zaczyna mieć trak-
cję. Co prawda jest jeszcze za 
mała dla funduszy VC, ale już 
po niej widać, że za półtora 
roku lub rok zacznie przyku-
wać ich uwagę. Ten punkt po-
winien łączyć się z pierwszym 
punktem na tej liście. 

Kolejny pozytywny sygnał 
to trzymanie dyscypliny fi -
nansowej. Oczywiście, że wy-
daje pieniądze. Nawet więcej 

niż zarabia, ale otwarcie mówi o tym, gdzie 
i na co idą te środki, co działa, a co nieko-
niecznie. Nowe MacBooki i wystawne biu-
ro w centrum miasta to pierwsze światełka 
alarmowe, na które warto zwrócić uwagę.

Dobrze, gdy founderzy trzymają rękę na 
pulsie i kontrolują sytuację rynkową. Jako in-
westor też powinieneś zwracać uwagę, czy 
nie powstają podobne biznesy, lepiej dofi nan-
sowane, które mogą zagrozić Twojej inwesty-
cji. Wtedy warto zacząć z nimi rozmawiać, 
bo w jedności siła. Często dwa pomysły ata-
kujące ten sam rynek mogą być dużo silniej-

westować w rzeczy, na których się znasz. 
Warto mieć zrozumienie branży, w którą 
inwestujesz, mieć wiedzę, która umożliwi 
obiektywne spojrzenie nie tylko na poten-
cjał produktu, ale też na zespół, ich umie-
jętności i konkurencję. Najwięcej pieniędzy 
straciłem inwestując w „super sexi pomy-
sły” spoza moich obszarów 
wiedzy. Początkowo inwe-
stuj relatywnie małe kwoty, 
aby z  czasem dokładać do 
spółek, które performują. 

Twoje pieniądze powinny 
być inwestowane w startupy, 
które idą w dobrym kierunku 
lub mają zgodne z oczekiwa-
niami wyniki. Nie rozdzielaj 
środków po równo, bo mo-
żesz stracić pieniądze, które 
mogły doinwestować korzystniejsze spółki. 
Pamiętaj o anchoringu, czyli kotwiczeniu 
w negocjacjach, i o zostawieniu sobie furtki 
w umowie, która da Ci możliwość doinwe-
stowania na późniejszych etapach. Dzięki 
temu będziesz mógł zasilać startupy, które 
rosną w siłę, a jednocześnie nie inwestować 
już w te, którym nie idzie tak sprawnie, jak 
oczekiwałeś przy pierwszej inwestycji. 

Podzielę się teraz z Tobą wskazówkami, któ-
re będą Ci drogowskazem, jeśli chodzi o kie- Fo
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Na inwestowanie należałoby spoj-
rzeć pragmatycznie. Przekonałem 
się, że startupy są bardzo ryzykow-

nym instrumentem inwestycyjnym. Mając 
w portfelu od 20 do 40 takich spółek, moż-
na oczekiwać wzrostu nie przekraczającego 
kilkudziesięciu procent rocznie. Efekt port-
fela startupów daje pewnie bezpieczeństwo, 
gdzie nieudane inwestycje są pokrywane 
przez tych kilka trafi onych. Dlatego przy 
jednym lub dwóch startupach należy zacho-
wać jeszcze większą ostrożność, inwestując 
tylko niewielką część majątku. Generalnie, 
nie radzę inwestować więcej niż kilka pro-
cent swojego majątku w  tak ryzykowną 
rzecz jaką są startupy. W przeciwnym razie 
możesz spodziewać się, że pieniądze znikną 
jak za dotknięciem magicznej różdżki. 

Może to brzmi jak straszenie, ale robię to 
dlatego, że zwroty ze startupów przycho-
dzą dopiero po latach… a nawet dekadach. 
Pierwsze exity zobaczysz między 3 a 5 ro-
kiem od inwestycji i istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że nie będą one zbyt udane. 
Jeśli uzbroisz się w cierpliwość, a bogowie 
startupowych inwestycji będą dla Ciebie 
łaskawi, to lepszy zwrot pojawi się między 
siódmym a nastym rokiem inwestycji. 

Od czego więc zacząć budowanie start-
upowego portfela inwestycji? Staraj się in-

Dzielę się poniższymi wskazówkami z myślą 
o czytelnikach zainteresowanych inwestowaniem. 
Tak, aby pomóc im stać się inwestorami myślą-
cymi i planującymi, a w efekcie bogatszymi, bądź 
przynajmniej nie biedniejszymi. Słowem klucz jest 
w tym przypadku „pragmatyzm”.

OPINIE

Inwestowanie 

n Maciej Filipkowski

Warto wyjść 
z mentalności,
że zarobione 100 
dol. ma mniejszą 
wartość niż 
stracone 100 dol.

(nie) dla każdego
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którzy posiadają wiedzę z różnych dziedzin 
i branż, łatwiej jest podejmować właściwe 
decyzje. Często moje „napalenie” na jakąś 
inwestycję było szybko gaszone przez mój 
wolfpack – za co jestem wdzięczny.

Gdy wszystko idzie jak z płatka, inwesty-
cja rośnie, founderzy są komunikatywni to 
wszystko jest klarowne, a wizja zysku przy-
prawia o motylki w brzuchu. A co, jeśli fi rma 
nie daje sobie rady? Przyjmijmy założenie, że 
w Twoim portfelu znajduje się 10 startupów, 
a w każdy zainwestowałeś 50 tys. dol. Zazwy-
czaj mamy do czynienia z trzema scenariu-
szami. Pierwszy z nich to „Dogs” – startup 
zmierzający do bankructwa. Firmy z tej gru-
py po prostu padają. Mimo iż wiązałeś z ni-
mi jakieś nadzieje, ich żywot dobiegł końca. 
Reanimacja nic tu nie pomoże. Trzeba je zo-
stawić, nie dokładać pieniędzy 
i pogodzić się ze stratą. To, co 
warto zrobić, to utrzymać do-
bre relacje z founderami. Jest 
prawdopodobne, że wyciągną 
wnioski ze swoich błędów, 
a ich kolejny pomysł może być 
strzałem w dziesiątkę. 

Scenariusz drugi to „Wal-
king Dead” – „startup zom-
bie”.  Ani on żywy, ani martwy. Nie wiązałbym 
z tą grupą wielkich nadziei. Można oczywi-
ście je trochę wspierać, ale nie angażowałbym 
wielu środków, a przede wszystkim czasu, we 
wskrzeszenie czegoś, co nie emanuje życio-
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sze i szybciej się rozwijać razem. Fani moich 
audycji z  pewnością znają historię Book-
sy i Versum oraz połączenia tych fi rm w ze-
szłym roku. 

Znakomicie, gdy zespół wysyła do inwe-
storów regularne mejle z informacjami o tym, 
co dzieje się w spółce, jak i z podstawowymi 
danymi o trakcji i fi nansach. Uwielbiam fi r-
my, które raz w miesiącu wysyłają mi taką 
krótką informację. Kiedy zbierają pieniądze 
na kolejną rundę, jest mi dużo łatwiej pod-
jąć pozytywną decyzję, bo wiem, co tam się 
dzieje. Dzięki zdrowym relacjom z zespołem 
i znajomości branży jesteś w stanie kontro-
lować to, co dzieje się w fi rmie. Otrzymując 
raporty, zwracaj uwagę, czy przesyłane infor-
macje są dla Ciebie użyteczne. Szukaj danych, 
które odzwierciedlają realny stan spółki i jej 
status wzrostu. Różnych metryk i informacji 
może być więcej lub mniej zależnie od bran-
ży. Za dużo i toniesz w danych, za mało i nie 
wiesz co dzieje się w spółce. Znając branżę, 
wiesz na co zwrócić uwagę biznesowo. Wie-
dząc czego szukasz, łatwiej ocenisz, jak idzie 
Twojemu startupowi. 

Jeśli inwestuję na bardzo wczesnym eta-
pie, to proszę founderów o możliwość pod-
glądu konta bankowego spółki. Zależy mi też 
na raporcie cashfl ow. Dzięki takim zabiegom 
łatwiej jest sprawdzić, czy wydatki dają taką 
sprzedaż, jaka była zaplanowana. 

Jedyną sytuacją, która według mnie do-
puszcza mniej aktywny styl inwestowania, 
jest przynależność do tzw. wolfpacku, w któ-
rym odpowiedzialność rozkłada się na spe-
cjalistów branżowych. Dzięki grupie ludzi, 

wą energią. „Zombie” to taki startup, który 
ani nie chce rosnąć, ani nie chce umrzeć, bo 
zbiera kasę od nowych inwestorów i zarabia 
wystarczająco na przetrwanie. Jakoś trzyma 
się na rynku, ale ciągle nadludzkimi siłami 
walczy o przeżycie. Obejrzyj serial „The Wal-
king Dead” – tam mieli sprawdzone sposoby 
na radzenie sobie z „zombiakami”. 

I wreszcie „startup gwiazda”, który pędzi 
z prędkością światła, lśni jak gwiazda. Start-
upy z tej grupy rozwijają się w cieszącym 
każdego inwestora tempie. Do momentu, aż 
zdasz sobie sprawę, że ten diament w koronie 
Twoich inwestycji z czasem przestanie Cię 
potrzebować. Twoje miejsce zajmą inni, mą-
drzejsi inwestorzy i większe fundusze. Tu-
taj warto mieć opcję doinwestowania przy 

każdej kolejnej rundzie (non 
dilution rights), żeby utrzy-
mać swój procentowy udział 
w fi rmie. Te inwestycje będą 
coraz większe i Twój osobisty 
cash fl ow może tego nie wy-
trzymać. Twoje początkowe 
50 tys. dol. może oznaczać in-
westycję rzędu 500 tys. dol. czy 
2 mln dol., żeby utrzymać Twój 

procentowy udział przy kolejnych rundach. 
Najczęściej warto trzymać się takiej pędzącej 
rakiety jak najdłużej. To właśnie ona zapła-
ci za wszystkie błędy w wyborze startupów 
i wygeneruje zysk na Twoim portfelu. 

WSKAŹNIKI  
kondycji startupu  
Zadbaj, aby founderzy regularnie 

informowali Cię o tym…

n  ...jaki jest wzrost?

n  ...jaki jest burn rate? (ile kasy spółka 

spala co miesiąc)

n  ...jaki jest cash run rate? (ile jest ka-

sy w spółce i na ile czasu to wys-

tarczy przy obecnym burn rate); 

często nazywam to długością pasa 

startowego, bo jak zabraknie paliwa, 

a się nie uniesiemy to...

n  ...jaki jest MRR? (Monthly Recurring 

Revenue)

n  ...jakie jest LTV? (Lifetime Value 

- wartość nowo pozyskanego klienta 

dla firmy)

n  …jaki jest CAC? (Customer Acquisi-

tion Cost)

Nie rozdzielaj 
środków po 
równo, bo 
możesz stracić 
pieniądze.
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cji „Zaprojektuj Swoje Życie”, a także portalu 
dla przedsiębiorców ZaprojektuSwojBiznes.pl.  

Naturalne jest, że w  pewnym momen-
cie poczujesz się spychany w stronę grupy 
„zombie”. Moje doświadczenie podpowia-
da, że inwestowanie w nie to marnowanie 
czasu, energii, i co gorsza, pieniędzy. Skupiaj 
się na wygranych – na „gwiazdach”. Mają one 
dużo większy potencjał dla wartości Twoje-
go portfela. Po pierwsze pragmatyzm! Tym 
bardziej to podkreślam, bo zauważyłem, że 
inwestorzy mają tendencję do usilnego ra-
towania startupów, które nie dają sobie ra-
dy. Warto wyjść z mentalności, że zarobione 
100 dol. ma mniejszą wartość niż stracone 
100 dol. To jest zawsze ta sama kwota! 

Wyjście ze startupu można przyrównać do 
ciąży mnogiej. Jest ono rzadkie i trudne. Tego 
typu inwestycje znacząco różnią się od obli-
gacji czy akcji, które można sprzedać w do-
wolnym momencie. Przy startupach, przez 
lata (a czasem nigdy) nie uświadczysz płyn-
ności na udziałach.

Dlatego warto abyś wiedział, że będziesz je 
sprzedawał z kilku różnych powodów. Powo-
dem pierwszym będzie to, że zarobiłeś dużo 
pieniędzy, spółka weszła na giełdę i właśnie 
jedziesz odebrać swoje nowiutkie Ferrari. 

Może zdarzyć się tak, że jeśli startup odnie-
sie wielki sukces, to po kilku kolejnych run-
dach fi nansowania znajdziesz się na ostatniej 
stronie listy inwestorów i będziesz posiada-
czem 0,005 udziałów. Twój wpływ można 
określić jako żaden. Warto wtedy dowiedzieć 
się, czy ktoś z wcześniejszych stron listy nie 
chciałby ich od Ciebie odkupić. Ta decyzja za-
leży od Twojej sytuacji fi nansowej, tego jak 
układa się Twój portfel, jak bardzo wierzysz 
w startup i jak długo możesz jeszcze czekać. 
A także od tego, czy jest Ci po drodze z no-
wymi, wiodącymi inwestorami, którymi czę-
sto są fundusze. Rolą funduszy jest zarabianie 
pieniędzy, a nie dbanie o prawa mniejszościo-
wych inwestorów. Czasem takie konfrontacje 
są przykre, ale to temat na osobny wpis. 

Bywa też, że fi rmy upadają, albo ktoś za-
kupi software i pracowników, ale zostawi 
spółkę. W jednym z moich newsletterów 
wspominałem, że dobrym zabezpieczeniem 
przed taką sytuacją jest liquidation prefe-
rence. Odzyskasz mniej, niż zainwestowa-
łeś. Często kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt 
groszy za zainwestowaną złotówkę, ale i tak 
cała kwota pójdzie do inwestorów, a nie do 
founderów. Wyjście ze startupu może nastą-

pić także w sytuacji, gdy wszedłeś w spółkę, 
która jest przedsiębiorstwem, a nie startu-
pem i masz wspólników. Mogą oni chcieć 
Cię wykupić, aby mieć większą kontrolę 
nad spółką i większy udział w dywidendach. 

Z uwagi na generalny brak płynności inwe-
stycji w startupy jestem zdania, że jeśli ktoś 
oferuje Ci gotówkę, która jest większa od 
tej, którą zakładałeś przy wycenie spółki, to 
warto rozważyć propozycję sprzedaży swo-
ich udziałów. Czasem będą to obecni inwe-
storzy, a czasem nowi. Znając sytuację spółki 
(czytasz comiesięczne raporty), rozumiejąc 
rynek na jakim się porusza i patrząc na swo-
je fi nanse osobiste, możesz podjąć decyzję 
o sprzedaży. Nigdy nie jest ona łatwa, a syn-
drom FOMO (Fear of Missing Out) jest silny. 
Czy lepszy jest wróbel w garści czy gołąb na 
dachu, jest jednym z najtrudniejszych dyle-
matów. Zdarzyło mi się popełnić błędy sprze-
dając za szybko. Zdarzyło mi się zostać za 
długo i spółce zabrakło paliwa. To były pięk-
ne katastrofy, jak mawiał Grek Zorba.

Często fundusze inwestują w  startu-
py, dając możliwość ich wykupienia mniej-
szościowym inwestorom. Ten wykup jest 
po mniejszej cenie, niż ta, z którą fundusz 
wchodził do spółki. Jest to spowodowane 
faktem, że fundusz wycenia pieniądze wło-
żone w spółkę jako „1”, a pieniądze dane ko-
muś innemu jako ułamek, na przykład „0,8”. 
Te środki nie będą pracowały na fi rmę, ale 
zostaną wypłacone „na zewnątrz”. Fundu-
sze VC podejmują takie działanie, aby obni-
żyć średni koszt swoich udziałów w spółce. 
Nie jest to częste, ale się zdarza. 

Pamiętajcie, że rozważenie oferty nie jest 
jednoznaczne z jej przyjęciem. Warto jednak 

zastanowić się, jak to pasuje do naszej polity-
ki prowadzenia portfela, do obecnego cash-
fl ow czy sytuacji podatkowej. Jak oceniamy 
spółkę, rynek, technologię i zespół w kontek-
ście przyszłości. Po rozważeniu tych danych, 
warto dopuścić do głosu emocje i odpowie-
dzieć sobie na pytanie, jak bardzo chcesz 
mieć coś wspólnego z tą spółką. 

Inwestowanie w startupy nie jest odpowied-
nie dla wszystkich. Może być dobre dla tych, 
którzy mają wysokie zrozumienie branż 
i tolerancję na ryzyko. Co więcej, mają dłu-
gi horyzont czasowy, liczony w dekadach, 
i rozumieją, że zainwestowane środki nie 
będą dla nich dostępne. Należy mieć świado-
mość, że część inwestycji umrze, zmieni się 
w „zombie”, a tylko niewielka część pięknie 
się rozwinie. Jak to powiedział Jan Kulczyk: 
„kupować trzeba tak, żeby być zarobionym 
jak się kupuje, a nie jak się sprzedaje”. Poza 
tym, jeśli angażujesz się w startup jako jeden 
z pierwszych aniołów biznesu, warto abyś 
dobrze negocjował warunki wejścia. Pomo-
żesz founderom, ale zadbasz też o warunki, 
które korzystnie wpłyną na przyszłe rozmo-
wy i negocjacje z innymi inwestorami. 

SPRZEDAŻ biznesu 
Istotne jest, aby wiedzieć, możliwie najszybciej, komu będzie można sprzedać 

startup, a raczej biznes, który z niego wyrośnie. Jedną z takich inwestycji w moim 

portfelu, która ma swoich potencjalnych kupców, jest INKsearch. Jest to SaaS ena-

bled marketplace, a ich usługa polega na łączeniu tatuatorów z klientami i pomoc 

w wyborze wzoru tatuażu. Ich usługi wydają się być podobne do tych oferowa-

nych przez Booksy, jednak są one bardziej wyspecjalizowane i skie-

rowane do konkretnej grupy odbiorców. Zainwestowałem w INKsearch między in-

nymi dlatego, że od początku wiedziałem, kto mógłby być potencjalnym nabywcą 

tego startupu. Należy zawsze pamiętać, że zarówno Ty, jak i Twoja inwestycja 

będziecie się zmieniać i rozwijać. Za 5 czy 10 lat wszyscy będziemy w zupełnie 

innym miejscu. Chodzi jednak o to, aby jeszcze przed dokonaniem inwestycji mieć 

pogląd na to, czy nie będzie problemu ze znalezieniem kupca. 

OPINIE
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działalności badawczo-rozwojowej wyma-
ga w rozpatrywanej sprawie wyjaśnienia 
i interpretacji. Nie może on zatem zostać 
uznany jako element stanu faktycznego, 
którego podanie obciąża wnioskodawcę ja-
ko podatnika” (II FSK 1049/21). 

Mając na uwadze powyższe, to organ – nie 
podatnik – jest zobowiązany do dokonania 
oceny, czy prowadzona działalność zalicza 
się do badawczo-rozwojowych. Wydaje się, 
że kwestia ta została już dobitnie wyjaśniona, 
aczkolwiek niestety – póki co – organ nie re-
spektuje wydanego orzeczenia. Tym samym 
warto przejrzeć uzyskaną interpretację, czy 
przypadkiem nie stwierdzamy w niej dzia-
łalności B+R, prac rozwojowych czy badań 
naukowych. Jeśli tak, jest ona bezwartościo-
wa. Warto wówczas wystąpić z ponownym 
wnioskiem o jej wydanie. 

PRAWO

Ouldze IP Box zrobiło się głośno 
w 2019 r., kiedy weszła w życie. Mo-
że się wydawać, że została stworzo-

na dla programistów, ponieważ stosując ją, 
obniżamy podatek z tytułu sprzedaży praw 
autorskich do oprogramowania do 5 proc. 
Zastosowanie ulgi nie jest jednak tak proste, 
jak mogłoby się wydawać. Zdało sobie z te-
go sprawę również Ministerstwo Finansów, 
gdyż po kilku miesiącach od jej wejścia w ży-
cie wydało obszerne, liczące 86 stron obja-
śnienia. Niestety, aby obniżyć swój podatek 
nie wystarczy sprzedawać oprogramowanie. 
Trzeba przede wszystkim prowadzić dzia-
łalność badawczo-rozwojową, o której mo-
wa w przepisach dotyczących ulgi. 

W pierwszej kolejności należy zaopatrzyć się 
w interpretację indywidualną. Jej celem jest 
głównie zabezpieczenie opisanego stanu fak-
tycznego. Bardzo ważne są również pytania, 
które kierujemy do organu. Najważniejszą 
bowiem kwestią jest określenie, czy podatnik 
prowadzi działalność badawczo-rozwojową. 
Niestety, uzyskanie wartościowej interpre-
tacji od dłuższego czasu jest bardzo trudne. 

Przekonało się o tym wiele osób zainte-
resowanych ulgą. Organ odpowiedzialny za 
jej wydanie – Krajowa Informacja Skarbowa 
– rzuca kłody pod nogi programistów na eta-
pie ubiegania się o nią, wskazując, że to po-
datnik musi jasno zadeklarować, że prowadzi 
działalność badawczo-rozwojową. W zależ-
ności od tego, do jakiej delegatury trafi  nasz 
wniosek, możemy się spotkać z zupełnie in-
nym rozstrzygnięciem. Mało tego. Odmienne 
rozstrzygnięcia są wydawane nawet w obrę-
bie jednej placówki i tego samego urzędni-
ka. Ciężko więc przewidzieć, jak potoczy się 
sprawa po przesłaniu i opłaceniu wniosku. 

Gdy zdecydujemy się wziąć udział w nierów-
nym starciu z Krajową Informacją Skarbową, 

musimy liczyć się z tym, że po 
mniej więcej dwóch miesią-
cach otrzymamy listę pytań, 
które mają doprecyzować 
stan faktyczny. Część z nich 
może i owszem, odnosi się 
do prowadzonej działal-
ności, jednak zdecydowa-
na większość to pytania o to, 
czy prowadzimy działalność 
B+R. Jak się okazuje, można je 
postawić na wiele sposobów, a kre-
atywność urzędnika nie zna granic. 

Standardowe wezwanie liczy około 15 
pytań, z czego nawet połowa to typowe pu-
łapki. Gdy wskażemy, że prowadzimy dzia-
łalność badawczo-rozwojową, z pewnością 
otrzymamy pozytywną interpretację, ta jed-
nak z uwagi na to, że sami zinterpretowali-
śmy przepis jest łatwa do podważenia przy 
kontroli. Z drugiej strony, gdy opiszemy ce-
chy działalności, wskazując, że naszym zda-
niem jest badawczo-rozwojowa, istnieje 
duża szansa, że wniosek zostanie pozosta-
wiony bez rozpatrzenia. Co w tej sytuacji? 
Idziemy do sądu. 

Korzystny wyrok NSA
Obecnie ukształtowała się już spójna linia 
orzecznicza Wojewódzkich Sądów Admi-
nistracyjnych w zakresie ulgi, która zosta-
ła potwierdzona także przez Naczelny Sąd 
Administracyjny. Sąd wskazał, że Dyrektor 
Krajowej Informacji Skarbowej nie może 
odmawiać odpowiedzi na pytania, czy pro-
wadzona przez podatnika działalność jest 
badawczo-rozwojowa. 

Zgodnie z  wyrokiem: „Skoro skarżący 
dokładnie opisał swoją działalność przez 
pryzmat cech działalności badawczo-roz-
wojowej, to organ miał obowiązek udzielić 
odpowiedzi na przedstawioną wątpliwość. 
Od takiej oceny jednak się uchylił, co sta-
nowi naruszenia art. 14b §3 O.p. To właśnie 
aspekt wykonywania przez skarżącego Fo

t. 
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Ulga dla programistów
Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął ważną dla wielu 
programistów kwestię sporną ze skarbówką.
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Na tym etapie wdrożeniowa sielanka się 
skończyła. Wykonawca nie podołał spraw-
nemu wprowadzeniu umówionych korekt, 
co rodziło pretensje i frustracje po stronie 
Pol-Investu. Jednocześnie Pol-Invest nie 
ułatwiał DERF-owi zadania, gdyż nie do-
starczał terminowo informacji niezbęd-
nych do prawidłowego update’u systemu. 

Opóźnienia w realizacji projektu się-
gnęły 6 miesięcy, a wykonawca przestał 
pojawiać się na spotkaniach agile’owych 
i  ograniczył responsywność niemal do 
zera. W związku z tym, że projekt sta-
nął w miejscu, bez szans na kontynuację, 
Pol-Invest, po konsultacji z prawnikami, 
wysłał do DERF-u pismo, w którym od-
stąpił od umowy i wezwał DERF do za-
płaty odszkodowania. DERF nie zgodził 
się z zawartymi w piśmie roszczeniami. 
W tej sytuacji Pol-Invest zdecydował się 
na skierowanie sprawy na drogę sądową. 

 
i kontrargumentów 
Odszkodowanie, którego zapłaty przed 
sądem domagał się Pol-Invest, obejmo-
wało kilka roszczeń. Pierwsze dotyczyło 
wynagrodzenia pracowników zatrudnio-
nych do realizacji projektu. Spółka zwró-
ciła uwagę, że przedstawiciele DERF-u 
wiedzieli o tym, że Pol-Invest musi za-
trudnić i  zatrudnia nowych pracowni-
ków – specjalistów IT – niezbędnych do 
realizacji wdrożenia. Kolejne to zwrot 
wydatków na zakup nowego sprzętu  

PRAWO

To miał być zwykły projekt, bez 
żadnych technologicznych fajer-
werków, zwłaszcza że dotyczył 

rozwiązania „pudełkowego”. 
Zamawiającym była spółka 
Pol-Invest, która potrzebowa-
ła systemu ERP, a wykonawcą 
DERF – integrator z wielolet-
nim doświadczeniem na rynku 
tego typu rozwiązań. Wyko-
nawcy zapewniali, że ich ERP, 
po niewielkich customiza-
cjach, spełni wszystkie potrze-
by zamawiającego. 

Kontrakt zawarto 1 stycznia 
2020 r., przy czym umowa wdrożeniowa 
opiewała na 30 proc. wartości projektu 
(płatna w częściach), zaś wartość umo-
wy licencyjnej sięgała 70 proc. wartości 
projektu (płatne z  góry, w  ciągu tygo-

dnia od dnia zawarcia umowy). Umowa  
wdrożeniowa miała być realizowana me-
todą agile. Dokument zawierał również 

zapis, zgodnie z którym „wszel-
kie zmiany umowy wymagają 
formy pisemnej pod rygorem 
nieważności”. 

Po pół roku okazało się, że 
rozwiązanie nie spełnia oczeki-
wań Pol-Investu i są potrzebne 
zmiany w oprogramowaniu. Na 
tym etapie nic nie zapowiada-
ło przyszłych kłopotów, choć 
pojawiły się pierwsze zgrzyty. 
Na razie jednak wzajemne re-

lacje między stronami były partnerskie, 
a zamawiający i dostawca telefonicznie 
ustalili, co ma być zmienione w oprogra-
mowaniu. Te ustalenia następnie potwier-
dzili w Jira. Fo
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Pomoc 
prawna jest 
niezbędna 
już na etapie 
negocjacji 
kontraktu. 

ERP niezgody 
Zamawiający potrzebował określonego systemu IT, a wykonawca 
obiecał, że taki mu dostarczy. Niestety, wdrożenie nie poszło po 
myśli żadnej ze stron i sprawa trafiła do sądu. O jej przebiegu 
opowiedzieli prawnicy z kancelarii Kochański & Partners podczas 
webinaru z cyklu „Spory IT”. 

n Tomasz Gołębiowski 

Case study:  
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(serwerów), koniecznego do pracy nad 
wdrożeniem. 

W odpowiedzi na pozew przedstawi-
ciele DERF-a wraz z prawnikami przy-
gotowali kontrargumenty, z  których 
pierwszy dotyczył wynagrodzenia pra-
cowników zatrudnionych przez Pol-
-Invest do realizacji projektu. Zdaniem 
integratora wykonawca wdrożenia nie 
jest odpowiedzialny za decyzje o zatrud-
nieniu podjęte przez zamawiającego. Sto-
sunek zatrudnienia to stosunek pomiędzy 
pracodawcą a pracownikiem, gdzie odpo-
wiedzialnym za zapłatę wynagrodzenia 
jest pracodawca. Umowa wdrożeniowa 
i  licencyjna w tej sprawie nie zawiera-
ła postanowień dotyczących zwiększe-
nia liczby pracowników do wykonania  
projektu. 

Zdaniem DERF-u wykonawca projek-
tu nie jest również odpowiedzialny za za-
kup sprzętu informatycznego po stronie 
użytkownika. Postanowienia umowne nie 
stwierdzały, że wdrożenie wymagać bę-
dzie zakupu dodatkowego sprzętu przez 
zamawiającego. Wykonawca jest jedynie 
dostawcą oprogramowania, na podstawie 
którego będzie funkcjonować zamawia-
jący. Podjęcie decyzji o zakupie sprzętu 
(serwerów) wynika wyłącznie z potrze-
by podłączenia odpowiednich działów 
pod zamówiony system, natomiast  to, 
ile działów czy osób będzie korzystało 
z oprogramowania, jest jedynie decyzją 
biznesową zamawiającego i nie wchodzi 
w zakres odpowiedzialności wykonawcy  
oprogramowania. 

Obie firmy, realizując wdrożenie, poro-
zumiewały się telefonicznie. Wszystkie 
ustalenia dotyczące tego, co ma być zmie-
nione w  oprogramowaniu były podej-
mowane w tej właśnie formie. Z punktu 
widzenia prawa, takie „dogadanie się” 
jest nieważne ze względu na zastrzeże-
nie, które znalazło się w zawartej przez 
strony umowie, że: „wszelkie zmiany 
umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności”. 

Strona zamawiająca zatem niedo-
statecznie zabezpieczyła swoje intere-
sy, gdyż wykonawca – pomimo nowych 
ustaleń – był wciąż związany pierwotną 
umową. Zatem w praktyce zastrzeżenia 

Pol-Investu mogły dotyczyć wyłącz-
nie projektu w  pierwotnym kształcie, 
a podnoszenie na etapie postępowania 
sądowego argumentów, że system infor-
matyczny nie został wdrożony na czas 
w  formie ustalonej telefonicznie było 
chybione.

Salomonowy wyrok 
Sąd, ważąc argumenty obu stron, zdecy-
dował się częściowo uwzględnić żądanie 
Pol-Investu dotyczące zwrotu wynagro-
dzenia pracowników zatrudnionych do 
realizacji projektu. W  ocenie sędzie-
go koszt ten był niezbędny do realiza-
cji projektu, natomiast powodowie nie 
udowodnili, że nowo zatrudnieni pra-
cownicy pracowali tylko nad kwestia-
mi związanymi z wdrożeniem projektu. 
Zasądzono więc częściowy zwrot wyna-
grodzenia projektu za czas faktycznie 
spędzony nad projektem (w pierwotnej 
formie) do dnia odstąpienia od umowy. 
Podobnie, jak w  przypadku pracow-
ników, sprzęt, którym posługiwał się 
Pol-Invest, był niezbędny do realizacji 
projektu, ale nie był wykorzystywany 
wyłącznie w tym celu. Sąd zatem zasą-
dził częściowy zwrot kosztów zakupu in-
frastruktury IT. Z kolei argumentem za 
częściowym zwrotem zapłaty za prze-
prowadzenie wdrożenia był fakt, że sys-
tem częściowo działa. W przypadku kary 
umownej wynikającej z niewykonania 
umowy sąd ją przyznał, ale wyraźnie ob-
niżył, gdyż była rażąco wygórowana. 

Kluczowe wnioski, jakie płyną z po-
wyższej historii, są co najmniej dwa. Po 
pierwsze, niezbędne jest przemyślenie 
postanowień kontraktu, nawet, jeśli do-
tyczą teoretycznie prostego wdrożenia. 
Po drugie, na każdym z etapów projektu 
warto konsultować poszczególne posta-
nowienia i działania z prawnikami, któ-
rzy specjalizują się w obsłudze projektów 
IT. Gdyby obie firmy tego dopilnowały, 
ich pozycja w późniejszym sporze była-
by zdecydowanie silniejsza, a sprawa być 
może w ogóle nie trafiłaby do sądu. 

Artykuł został opracowany na pod-
stawie webinarium prowadzonego przez 
Agnieszkę Chajewską, Piotra Kaniewskie-
go i Mateusza Ostrowskiego z kancelarii 
Kochański & Partners. Nazwy obu stron 
kontraktu zostały zmienione.

www.linkedin.com
/company/crn-polska

twitter.com/crn_polska

facebook.com/crnpolska

ZNAJDŹ NAS 
W INTERNECIE:

54_55_CRN_02_2022 prawo_rozwiązywanie sporów technologicznych.indd   55 15.02.2022   10:19:39



CRN nr 2/202256

Niedawno akcjonariusze Meta usłyszeli silny huk i niestety dla nich, okazało się, że 
miał on związek ze spadkiem wartości walorów koncernu Marka Zuckerberga. Do sytuacji 
odniósł się Marcin Sokołowski, CEO Sharebee: „Pierwszy raz w 18-letniej historii nieustan-
nego wzrostu FB, a właściwie Meta zaraportowała spadek liczby użytkowników. Dotychczas 
brak wzrostu i spadki w Stanach i Europie były <<zasypywane>> wzrostem w Azji, natomiast we 
wczorajszym raporcie pierwszy raz spadki przekroczyły wzrosty (…). Nie pomogły wyniki działu 
zajmującego się Metaverse. Wprawdzie przychody wzrosły do 2 mld, ale cały unit ma 10 mld straty. 
Wygląda na to, że Mark potrzebuje jakiegoś dobrego doradcy, który weźmie ten biznes w garść”. 
I trudno się z tym nie zgodzić, skoro na ten rok prognozowany jest spadek przychodów Mety 
o 10 mld dol. Według Jakuba Skałbanii z Netwise ma to związek z nowymi zasadami prywatno-
ści i blokowaniem przez Apple’a śledzenia danych użytkowników Facebooka przez inne aplikacje. 
„To nie odpływ użytkowników spowodował dzisiejsze spadki. To informacja, że FB właściwie 
przegrał już na urządzeniach Apple i nie ma pomysłu kompletnie jak dalej śledzić ruchy na skle-
pach i skuteczność reklam na iPhone’ach” – podsumowuje Jakub Skałbania. 

Leszek Ślazyk, właściciel 
portalu Chiny24.com, podsumo-
wał okres pandemii w Państwie 
Środka. Jak się okazuje: „inflacja 

w Chinach w roku 2021 osiągnęła 

poziom 0,9 proc. (zakładano do 

3 proc.); ceny producentów wzrosły 

za to średnio o 13,114 proc. – ko-

lejny czynnik inflacyjny dla nas; 

80 proc. chińskich deweloperów 

nie zrealizowało swoich planów na 

2021 – oddali 20 do 40 proc. mniej 

mieszkań niż zakładano; Tesla 

wyprodukowała w zeszłym roku 

w Szanghaju 484 130 samochodów 

– większość na eksport; rok 2022 dla 

chińskiej branży motoryzacyjnej ma 

być dobry – ma być też rokiem po-

czątku prawdziwej ekspansji chiń-

skich aut na świat; menadżerowie 

firmy z DaLian poszli do więzienia 

za łamanie regulacji koronawiruso-

wych”. Wszystkim ciekawym odpo-

wiedzi na postawione przez Czepca 

pytanie „czy Chincyki trzymają 

się mocno?”, odsyłamy na portal 

Chiny24.com. 

LINKEDIN PARK   

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

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

Raz jeszcze sięgnijmy po wpis Jakuba Skałbanii, tym razem na temat blockchaina.
Jak z przekąsem zauważa autor wpisu, każdy fanatyk blockchaina na świecie twierdzi, że 
„dzięki odpowiednim blockchainom możliwe będzie wszystko – od śledzenie historii chorób 
osób, przez śledzenie historii żywności aż po śledzenie historii zgłoszeń w ubezpieczeniach 
między organizacjami, w spójny i niepodważalny sposób”. Tymczasem, kontynuuje Jakub 
Skałbania: „każda firma robi swój prywatny blokchain i nie ma zamiaru udostępniać danych 
o zgłoszeniach swoich klientów innym firmom, w rezultacie czego mamy setki blockchainów”. 
Wniosek? „Blockchain-srokczejn. W obecnym i przyszłym podejściu, w którym każda firma 
i każde państwo buduje swój blockchain, blockchain to NIC innego jak osobne bazy danych 
gwarantujące spójność wpisów. Ot, taki dobrze zrobiony SQL z podpisaną kluczem historią 
update’ów trzymaną na wielu komputerach. Tylko że bez interfejsów, żeby szybko połączyć ją 
z innymi bazami i z ogromnym hype’em wokół”. A miało być tak pięknie… 
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Andy Brandt, założyciel Code Sprinters, przyznał, że przy okazji rozgryzania 
„Nowego Wału” dowiedział się o istnieniu Krajowego Systemu E-faktur. „Jest to idea cen-
tralnej bazy danych wszystkich faktur, w formie elektronicznej – czyli logiczna konsekwencja 
VAT-u (...), do korzystania z której zostaniemy stopniowo przymuszeni poczynając już od 2023 
roku. Jak się okazuje stosowny system już działa i nawet można zacząć korzystać z jego dobro-
dziejstw. Zaglądam więc na stronę https://bit.ly/3Fi3tCE i czytam teksty tam napisane. (...) Po 
pierwsze dowiaduję się, że system jest wzorowany na rozwiązaniach z takich sprawnych, tanich 
państw jak Hiszpania, Portugalia oraz Włochy. Twórcy KSF  zapewniają, że <<nie będziemy 
eksperymentować, a wyłącznie wprowadzone rozwiązania uwzględnimy z praktyką innych 
krajów>> (…). Po drugie dowiaduję się, że <<wiąże się to z ogromnym nakładem obowiązków ad-
ministracyjnych na podatników>>. (...) Boję się, jak ten system będzie wyglądał, jeśli nawet jego 
strona jest ewidentnym przykładem <<roboty wykonanej na odp…ol>>”. Kolejnej, dodajmy. 

Oj, dostało się resortowi cyfryzacji od Tomasza Domalewskiego, Head of Sales 
w Leadenhall Insurance. „Dzisiaj po raz pierwszy od dłuższego czasu zderzyłem się ze 
ścianą w administracji państwowej. Do tego przypomniały mi się najlepsze filmy Stanisława 
Barei. Czynność wydawałoby się zwykła… odbiór paszportu mojego małoletniego syna. Od 
ponad roku używam aplikacji mObywatel w praktycznie większości czynności formalnych: 
mam tam swój dowód, prawo jazdy, e-recepty, że o certyfikacie covidowym nie wspomnę. 
Dzisiaj przy odbiorze paszportu w urzędzie paszportowym w Gdańsku obsługująca mnie 
urzędniczka powiedziała, że mObywatel to nie dowód osobisty i że oni nie uznają mTożsa-
mości, jako dowodu osobistego i wydadzą paszport wyłącznie jak zobaczą plastikowy dowód. 
Poprosiłem o rozmowę z naczelnikiem wydziału i tu najlepsze… Pani wykręca numer we-
wnętrzny i mówi: szefie, mamy tu kolejnego mObywatela… Naczelnik powagą swego autory-
tetu rzucił mi przed nos pismo z Ministerstwa Cyfryzacji, w którym wyjaśnia, iż… mimo że 
mTożsamość to cyfrowe, zweryfikowane i potwierdzone dane oraz dokumenty, to nie mogą 
być one traktowane jako dokument tożsamości i tam, gdzie przepisy szczególne nakładają 
obowiązek weryfikacji tożsamości to jedynym takim dokumentem jest jego fizyczna (czytaj 
plastikowa) wersja”. Jak podsumowała Anna Streżyńska, była minister cyfryzacji: „5 lat po 
uruchomieniu mObywatela nadal nie ma skonstruowanych podstaw prawnych. Co tu komen-
tować, w 2017 miałam 4 ustawy zablokowane w rządzie, bo śmiałe innowacje nie były w ce-
nie”. Nadal, zdaje się, nie są...
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Marcin Babiak, 
właściciel Kordo Edukacja, 
odniósł się do nieznanego 
do niedawna zjawiska 
określanego w USA mia-
nem „Big Resignation”, 
a w Europie „Big Quit”. Ma 
ono związek z – jak to okre-
śla autor wpisu – nowym 
społeczeństwem, które „nie 
potrzebuje własnych miesz-
kań, bo może żyć u rodzi-
ców lub w wynajętych. Nie 
potrzebuje dobrych samo-
chodów, bo żyje w centrach 
miast lub korzysta z carsha-
ringu. (…) Praca w <<modelu 
996>> (od 9:00 do 9:00 przez 
6 dni w tygodniu) lub nawet 
(naszym polskim) 9–17/5 
jawi się tylko jako żmudny 
przerywnik świata wirtu-
alnego. (…) Po miesiącach 
stresu, lęku o przyszłość, 
świat młodych ludzi za-
czyna odreagowywać. Na 
całym świecie miliony ludzi 
miesięcznie rezygnowało 
w tym roku z pracy.  (…) Czy 
widzisz objawy „Big Quit” 
w Polsce?”. Szczerze mó-
wiąc, my nie widzimy. 

Czy widzisz 
objawy „Big 
Quit” w Polsce?
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n Jak sobie radzicie? 
Korzystamy z  sieci roz-
ległej WAN. Prawie do 
każdego nadleśnictwa do-
prowadzony jest światło-
wód, ale około pięćdziesiąt 
nadal korzysta z  dostępu 
radiowego. W leśniczów-
kach, które są poza siecią 
WAN LP, jest trudniej, bo 
znajdują się przeważnie 
na terenach oddalonych od 
większych skupisk ludz-

kich. Wykorzystujemy więc to, co jest akurat 
tam dostępne, korzystamy z sieci lokalnych 
operatorów bądź sporadycznie z łączy sate-
litarnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
stosujemy zawsze tunelowanie komunikacji 
poprzez VPN-y. 

n A co z tymi, którzy pracują bezpośred-
nio w lesie? 
Leśniczowie i podleśniczowie korzystają w te-
renie z aplikacji mobilnych. Mają do dyspozy-
cji ponad 12 tysięcy urządzeń mobilnych, które 
zapewniają im dostęp i możliwość wymiany 
danych z systemami centralnymi. Tam, gdzie 
akurat nie ma dostępu do sieci, mogą korzy-
stać z aplikacji w formie offline. Na urządze-
niu jest instalowany potrzebny fragment bazy 
danych, co pozwala na bieżące wprowadza-
nie danych w terenie. Po uzyskaniu dostępu do 
sieci następuje synchronizacja zasobów z sys-
temem centralnym. Pracownicy mogą korzy-

CRN nr 2/202258

CRN Na czym polega specyfika wykorzy-
stania systemów informatycznych w La-
sach Państwowych?  
Paweł Pogoda Zarządzamy terenami leśny-
mi, które stanowią 1/3 powierzchni kraju. Ma-
my 470 jednostek organizacyjnych, w tym 429 
nadleśnictw, rozmieszczonych w całej Polsce. 
Połowa naszych pracowników to są leśniczo-
wie i podleśniczowie, którzy większość swo-
ich zadań wykonują w lasach. To wszystko 
ma wpływ na kształt wykorzystywanych 
przez nas rozwiązań informatycznych. Na-
sze placówki nie są zlokalizowane w ośrod-
kach miejskich. Nie mamy więc dostępu do 
superinfrastruktury teleinformatycznej. Sy-
tuacja sukcesywnie się poprawia, ale wiele 
nadleśnictw znajduje się wciąż na obszarach 
tzw. wykluczonych cyfrowo. W naszej pracy 
korzystamy z systemów centralnych, więc ja-
kość transmisji danych ma dla nas kluczowe 
znaczenie. 

stać ze stanowisk stacjonarnych w siedzibach 
nadleśnictw lub w leśniczówkach. Gros pracy 
wykonywane jest jednak bezpośrednio w le-
sie. Nie możemy więc ograniczać się tylko do 
interfejsów przeglądarkowych. 

n Z jakich urządzeń mobilnych korzysta-
ją leśniczowie i podleśniczowie? Czy jest 
to specjalnie do tego celu przystosowany 
sprzęt?
Mamy listę urządzeń dopuszczonych do użyt-
kowania. Są na niej urządzenia specjalne, bar-
dziej odporne, wytrzymałe na warunki pracy. 
W większości jednak pracownicy korzystają 
obecnie z tradycyjnych smartfonów, które mu-
szą spełniać ściśle określone wymagania. Jest 
to, przykładowo, minimalna wielkość ekra-
nu, aby aplikacja była widoczna, minimalna 
pojemność baterii, aby zapewnić odpowied-
ni czas pracy w terenie leśnym. Tam, gdzie do 
identyfikacji ściętego drewna stosowane są 
kody kreskowe, smartfon musi być wyposażo-
ny w odpowiedni skaner. Zasadniczy warunek 
dla wszystkich urządzeń jest taki, aby posia-
dały Android Enterprise Recommended, bo 
nasze aplikacje funkcjonują w środowisku An-
droid. Pozostałe wymagania wynikają w dużej 
mierze z potrzeb leśniczych i podleśniczych. 
Dostają oni często nowe modele do testowania 
i rekomendują ich zakup bądź nie.

n Proszę wymienić najważniejsze aplika-
cje czy systemy, które stanowią cyfrowe 
środowisko codziennej pracy leśników. Fo
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

Informatyka

„Lasy Państwowe są jedną z nielicznych w kraju 

organizacji, gdzie na tak dużą skalę wykorzystywany 

jest system elektronicznego zarządzania obiegiem 

dokumentów” – mówi Paweł Pogoda, naczelnik 
Wydziału Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych. 

w lasach
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w  masowym użyciu, a  po-
tem zaspokajać sukcesywnie 

potrzeby mniejszych grup użyt-
kowników. Przykładowo, obecnie pra-

cujemy nad stworzeniem Elektronicznej 
Książki Polowań, która ma być oddana do 
użytku w tym roku. Będzie wykorzystywa-
na przez około 70 jednostek Lasów Państwo-
wych, które same gospodarują obwodami 
łowieckimi. W planach mamy też stworze-
nie systemu obsługi Straży Leśnej. Tutaj 
jest do rozwiązania wiele ważnych kwestii 
prawnych, na przykład możliwość korzysta-
nia przez strażników z systemu CEPiK przy 
kontroli transportu drewna. Przymierzamy 
się ponadto do zbudowania aplikacji wspo-
magającej leśniczych przy inwentaryzacji 
obszarów leśnych. Będzie zawierała specjal-
ne formularze usprawniające pracę w tere-
nie, tak żeby można było tylko raz wpisywać 
potrzebne dane. Z drugiej strony, ważnym 
zadaniem jest dla nas cały czas utrzymanie 
i rozwój tych aplikacji, którymi już dysponu-
jemy. Praca w lasach ciągle się zmienia, poja-
wiają się wciąż nowe potrzeby, więc musimy 
dbać, aby w naszych systemach pojawiały się 
też nowe funkcje i rozwiązania, które odpo-
wiadają nowym wymaganiom. 

n Czy widzicie również miejsce na współ-
pracę z firmami informatycznymi?
Korzystamy i będziemy korzystać z usług firm 
zewnętrznych. Pewne rzeczy kupujemy na 
rynku, bo nie mamy tylu informatyków, żeby 
wszystko robić samemu. Kluczowe rozwiąza-
nia chcemy jednak mieć w swojej gestii, żeby 
nie tracić niezbędnych kompetencji. 

prac w terenie, bo cała nasza, podstawowa 
działalność jest prowadzona w terenie. SILP 
jest zintegrowany zarówno z Leśnikiem + jak 
i z Brakarzem+. Jest udostępniony w chmu-
rze prywatnej działającej na infrastruktu-
rze centralnej utrzymywanej przez 
Zakład Informatyki – dyspo-
nujemy dwoma centrami 
przetwarzania danych. 
Sprzedaż drewna odby-
wa się natomiast przez 
dwa portale aukcyjne 
– Portal Leśno-Drzew-
ny i portal e-Drewno. 

n Jakie systemy wspie-
rają pracę biurową? 
Warto zwrócić uwagę na elek-
troniczny obieg dokumentów. Lasy 
Państwowe są jedną z nielicznych w kraju 
organizacji, gdzie na tak dużą skalę wyko-
rzystywany jest system elektronicznego za-
rządzania obiegiem dokumentów. Jest to 
rozwiązanie udostępnione nam przez Podla-
ski Urząd Wojewódzki, który stworzył je w ra-
mach własnego projektu. 

n Jakie są relacje między kierowanym 
przez Pana Wydziałem Informatyki 
w Dyrekcji Generalnej a Zakładem In- 
formatyki Lasów Państwowych? 
Zakład Informatyki jest jednostką usługową, 
realizuje zadania zlecane przez Dyrekcję Ge-

neralną. W gestii kierowanego 
przeze mnie działu jest wy-
znaczanie strategicznych kie-
runków rozwoju systemów 
informatycznych w  Lasach 
Państwowych i  koordyna-
cja ich realizacji. Zajmujemy 
się również zarządzaniem 
siecią oraz cyberbezpie-
czeństwem. Wdrażamy roz-
wiązania zapobiegające nie 
tylko zagrożeniom wynikają-
cym z zewnętrznych ataków, 

lecz także z nieświadomości użytkowników. 
Zarządzamy centralnymi stykami z siecią in-
ternet jak i ochroną danych na urządzeniach 
mobilnych – jest wiele płaszczyzn działania. 

n Na co stawiacie w planach rozwoju in-
formatyki w Lasach Państwowych?
Nasza strategia bazuje na założeniu, aby 
najpierw tworzyć rozwiązania, które będą 
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Podstawowymi, informatycznymi narzę-
dziami pracy leśniczych i podleśniczych są 
systemy: Leśnik + oraz Brakarz+. Aplikacja 
Brakarz+ służy do planowania pozyskania 
sortymentów na danym terenie przeznaczo-
nym do użytkowania. Pozwala to oszacować, 
jaki towar będzie do pozyskania w danym 
miejscu. Zebrane informacje są wykorzy-
stywane do sporządzania planów sprzedaży 
drewna. Potem cała obsługa procesów zwią-
zanych z  pozyskiwaniem drewna w  nad-
leśnictwie czy leśnictwie – od jego ścinki, 
przez przyjęcie na stan magazynowy, po od-
biór przez klienta – odbywa się w systemie 
SILP oraz zintegrowanej aplikacji Leśnik +. 
Na przykład z aplikacji Leśnik + generowany 
jest automatycznie kwit przewozowy dla kie-
rowcy pojazdu odbierającego drewno z lasu. 
Leśniczy ma w systemie dane identyfikacyjne 
uprawnionych do wywózki drewna. 

n Czy tworzycie potrzebne do pracy w le-
sie aplikacje sami, czy też zlecacie ich wy-
konanie na zewnątrz? 
Mamy własny, wewnętrzny software house, 
który zajmuje się pracami deweloperskimi. 
Jest to Zakład Informatyki Lasów Państwo-
wych, który zatrudnia około 60 osób. Reali-
zuje on większość prac programistycznych 
związanych z tworzeniem i rozwojem na-
szych kluczowych systemów informatycz-
nych. Jego dziełem są wspomniane już przeze 
mnie systemy Leśnik + oraz Brakarz+. Zaj-
muje się również utrzymaniem 
oprogramowania oraz wspie-
ra wszystkie jednostki Lasów 
Państwowych w korzystaniu 
z rozwiązań informatycznych, 
w tym poprzez obsługę syste-
mu zgłaszania awarii. A to jest 
wyzwanie, bo w Lasach Pań-
stwowych jest zatrudnionych 
ponad 26 tysięcy osób. 

n A co z obsługą biznesowej 
części działalności? Wszak 
Lasy Państwowe to również duże przed-
siębiorstwo produkcyjno-handlowe…. 
Mamy własny system klasy ERP – System In-
formacyjny Lasów Państwowych (SILP). To 
nasze autorskie rozwiązanie, rozwijane od 
ponad dwudziestu lat. Ma wiele różnych mo-
dułów. Jednym ze specyficznych rozwiązań 
jest wykorzystanie map numerycznych po-
zwalających na orientację i umiejscowienie 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

Kluczowe 
rozwiązania 
chcemy mieć 
w swojej gestii, 
żeby nie tracić 
niezbędnych 
kompetencji.

PAWEŁ POGODA   
– od 28 lat związany z Państwowym Gospo-
darstwem Leśnym Lasy Państwowe. Karie-
rę rozpoczynał w Nadleśnictwie Brzeziny, 
od 9 lat na stanowisku Naczelnika Wydziału 

Informatyki Dyrekcji Generalnej. 
Absolwent Wydziału Leśnego 

i studiów podyplomowych 
na SGGW w Warszawie. 
Ceni sobie dobry film 
i literaturę, wolny czas 
spędza w mazurskich 
lasach. 
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Wacław Iszkowski 
Autor w latach 1993–2016 był 

prezesem Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji. Pracował też 

w firmach: Oracle, DEC Polska, 2SI, 
EDS Poland, TP Internet. Obecnie 

jest senior konsultantem przemysłu 
teleinformatycznego. 

W informatyce 
należy się 

posługiwać
językiem 
polskim.

Przeczytaj wreszcie ten mejl. Tego 
mejla nie mam. Może poszukaj go 
między innymi mejlami. Zamejluj 

do niego o powtórzenie tego mejla. Za-
cznij kontaktować się z nim mejlowo. 
Przemejluj mu również mejle otrzyma-
ne ode mnie. W tej fi rmie działa mejlowy 
system przekazu informacji… Tak, uży-
łem tutaj poprawnej formy „mejl”, zgod-
nie z  uchwałą Rady Języka Polskiego 
(z roku 2002!): „Poprawna forma nazwy 
listu elektronicznego to e-mail, potocz-
nie mejl”. 

Wielu woli używać formy „e-mail”.
Proszę więc ten pierwszy akapit napisać 
z „e-mail”, a potem go poprawnie prze-
czytać, gdy „e-mail” należy wymawiać 
„imeil”. Jest też wielu, którzy używają 
formy „mail” (nie zalecanej przez RJP), 
którą według „Słownika gramatyczne-
go języka polskiego” należy wymawiać 
„mejl”. Hmm, prawda, że to ciekawe? 

Informatycy, będąc aktywnymi 
uczestnikami rozwoju techniki, w ślad 
za kształtowaniem się terminologii an-
gielskiej tworzyli –  często wspólnie 
z  polonistami –  terminologię polską 
i dzięki temu pojawiły się takie terminy, 
jak: komputer, informatyka, magistrala, 
szyna, asembler, debuger, debugować, 
kompilator, konsolidacja, implementa-
cja, interfejs, mysz, konsolidacja, folder, 
katalog, plik, pamięć wirtualna, pamięć 
kieszeniowa, przepytywanie, instancja, 
krotka, klikać, zakleszczenie, kapsuł-
kowany, serwer, ruter, systemy wbu-
dowane, systemy teleinformatyczne, 

teleinformatyka, przetwarzanie w chmu-
rze i wiele innych. 

Ciekawym przykładem tych działań 
był polski termin „zbiór”, odpowiada-
jący angielskiemu „fi le”. Od początku 
użytkowania komputerów oznaczał on 
zbiór danych na nośnikach, między inny-
mi zbiór kartowy, bębnowy, na taśmach 
magnetycznych, na dysku. Jednak w dru-
giej połowie lat 70-tych pojawił się język 
Pascal, w którym wśród typów danych 
wprowadzono typ: „set of” <elementy> 
oraz „fi le of” <typ danych>. I zrobił się 
problem w odróżnieniu tych typów w ich 
opisie (bo słów kluczowych „set” i „fi le” 
nikt nie zamierzał tłumaczyć). 

W CO PAN odbyło się seminarium, 
gdzie po dyskusjach przyjęto, że „set” 
jest to oczywiście zbiór w sensie mate-
matycznym, a „fi le” trzeba przetłuma-
czyć inaczej – zaproponowano „plik”. 
Podjęto przy tym zobowiązanie, aby ta 
zmiana została szybko wdrożona. Roz-
poczęto od podręczników do Pascala. Ale 
też wszystkie inne „zbiory” musiały się 
teraz nazywać plikami. Udało się nam 
tego dokonać w ciągu roku wśród infor-
matyków i studentów. Jedynie starsi ope-
ratorzy w ośrodkach długo się dziwili, że 
dawne zbiory taśmowe stały się plikami. 
A gdybym teraz was poprosił o załado-
wanie zbioru nowego programu do kom-
putera – czy ktoś by to zrozumiał? 

Wzorem naszych starszych kolegów 
z mechaniki czy chemii, w informaty-
ce należy się również posługiwać języ-
kiem polskim – tak jak Irlandczycy chcą 

Odbierz 
Z dniem 1 stycznia 2022 r. język irlandzki stał się 

ofi cjalnym językiem urzędowym w Unii Europej-

skiej. Wszystkie dokumenty unijne będą tłumaczone na irlandzki. W samej 

Irlandii tylko 36 proc. populacji zna ten język, ale wszyscy dbają o jego za-

chowanie. Przy okazji, dla 8 proc. populacji UE językiem ojczystym jest polski 

(obecnie jest to piąty ofi cjalny język UE). 
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się posługiwać swoim językiem irlandz-
kim. Początkowo pojęcie „poczta elek-
troniczna” (będąca usługą przesyłania 
listów elektronicznych) próbowano na-
zywać „el-poczta” czy „listel”. Te formy 
jednak się nie przyjęły. Brak jednoznacz-
nego polskiego terminu spowodował 
wspomnianą decyzję podjętą przez RJP 
bez konsultacji z informatykami. Ale też 
wkrótce w wyjaśnieniach językoznaw-
ców podkreślano, że jej anglojęzyczna 
forma „e-mail” jest zapewne tymczaso-
wa i powinna być zastąpiona spolszczo-
ną formą „mejl”.

Dlatego też Zespół Terminologii In-
formatycznej przy RJP wystąpił z pro-
pozycją podjęcia nowej uchwały przez 
RJP, zgodnie z którą poprawna forma li-
stu elektronicznego to „mejl”, wyjątko-
wo „email”. 

Forma „mejl” dobrze wpisuje się w fo-
netyczną strukturę języka polskiego, 
nie sprawiając kłopotu w jej wymowie, 
w przeciwieństwie do formy „e-mail”,
różnie wymawianej, od poprawnej 
„imeil”, ale też często „e-mail”, „emajl”, 
„emailem”, „emalią”… Forma „mejl” jest 
anglicyzmem, ale umożliwia prostą de-
klinację. Można też jej używać jako cza-
sownika, przymiotnika, przysłówka 
z  odpowiednimi odmianami. Pozwala 
również tworzyć literackie opisy zwią-
zane z  wysyłaniem czy odbieraniem 
„mejli”: „w powodzi mejli szukałem te-
go zamejlowanego tylko do mnie…”. Dla 
postaci „e-mail” i „mail” takie odmiany są 
sztuczne, obce  językowo. Nie powinny 
nawet podlegać polskiej odmianie. 

Proponując poprawną formę „mejl”, 
dopuszczamy też używanie formy 
„email”, ale nie „e-mail”. Dlaczego? 
W słownikach brytyjskich i amerykań-
skich preferowana jest forma „email”, 
która też jest częściej używana (według 
Google Ngram Viewer). Należy również 
brać pod uwagę regułę tworzenia skró-
tów w języku polskim, a wtedy zamiast 
„e-mail” należałoby napisać „e.mail”, 
a więc już lepiej wyjątkowo ( jak ktoś mu-
si) pisać „email”, bezpośrednio przeno-
sząc go z języka angielskiego. 

Jesteśmy* za usunięciem z języka pol-
skiego formy „mail” (czasem też używa-
nej), gdyż forma ta nie była dopuszczona 
przez RJP, a przede wszystkim popraw-

ne tłumaczenie terminu „mail” to: pocz-
ta, list, przesyłka, system pocztowy, 
a dopiero z przymiotnikiem „electronic 
mail” staje się polskim terminem: pocz-
tą elektroniczną oraz listem elektro-
nicznym ( jeszcze często używanymi), 
a po ang. „electronic mail”, w skrócie 
„e-mail” lub poprawniej „email”. Słow-
niki brytyjskie i amerykańskie wyraź-
nie stwierdzają, że w Wielkiej Brytanii 
„mail” oznacza Pocztę Królewską (Royal
Mail), zaś w USA (i Kanadzie również) 
list lub paczkę przesyłaną pocztą już od 
1827 r. 

Proponując polską formę nazwy pocz-
ty i listu elektronicznego – „mejl”, liczę 
na Wasze zaangażowanie w jej rozpo-
wszechnienie we własnych tekstach oraz 
wśród rodziny, przyjaciół, znajomych, 
współpracowników i korespondentów. 
Podobny apel kierujemy do redaktorów 
tekstów blogów, artykułów, książek itp. 

Korzystając z okazji informuję o moż-
liwości poparcia apelu o powszechnym 
używaniu formy mejl, przez przesyła-
nie swojego imienia i nazwiska na adres 
mejlowy: popieram-mejl@pti.org.pl,
co będzie oznaczać zgodę na jego pu-
blikację. Możemy mieć istotny wpływ 
na powszechne przyjęcie formy „mejl”. 
Nie zwlekaj – napisz ten mejl poparcia 
i namów do tego swoją rodzinę i znajo-
mych… Warto dbać o nasz rodzimy język! 
Jeszcze w szkole uczono nas o powie-
dzeniu Mikołaja Reja „A niechaj naro-
dowie wżdy postronni znają, iż Polacy 
nie gęsi, iż swój język mają”. 

*Felieton został napisany na podstawie 
artykułu A.J. Bliklego, W. Cellarego oraz 
W.  Iszkowskiego pt. „Wysyłamy wam 
mejl”, zamieszczonego w Biuletynie In-
formacyjnym PTI 2021/4 (portal.pti.org.
pl/zasoby/biuletyn-pti). 
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W Wielkiej 
Brytanii „mail” 

oznacza 
Pocztę 

Królewską.
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Rozwój chmury publicznej popycha dostawców infrastruktury 

do sprzedaży w modelu as-a-service. Jak przewidują analitycy 

Canalysa „obsesja branży na punkcie modeli ITaaS wzrośnie w 2022 

roku”. Już teraz większość resellerów ma w portfolio oferty usługo-

we. Jedynie 16 proc. firm IT ankietowanych globalnie przez Canalys 

na koniec 2021 r. nie prowadziło żadnej sprzedaży w modelu as-a-

-service, przy czym dla większości to wciąż niewielka część bizne-

su. Z drugiej strony 58 proc. firm z kanału sprzedaży prognozuje 

wzrost przychodów z IT as-a-service w 2022 r., w tym blisko jedna 

trzecia o ponad 10 proc. Te liczby nie oddają jednak w pełni obrazu 

rynku. ITaaS obejmuje różne rzeczy, od usług zarządzanych i ho-

stowanych przez partnerów, poprzez modele oparte na subskrypcji 

i usługi chmury publicznej, aż po rozwiązania dostarczane przez 

producentów. Tempo wzrostu w tych obszarach może być zupełnie 

inne. Na dodatek 22 proc. sprzedawców spodziewa się, że ich przy-

chody z ITaaS spadną w 2022 r. 

O ile producenci naciskają na as-a-service, to różnie bywa z popy-

tem ze strony klientów i zainteresowaniem partnerów (w zależności 

od regionu i marki poszczególnych rozwiązań). Analitycy Canalysa 

uważają, że edukacja rynku i marketing są niezbędne, aby w pełni 

wykorzystać potencjał IT-as-a-service.

Są też bariery i obawy, które mogą wstrzymywać partnerów przed 

wejściem w ITaaS, nawet tam, gdzie jest popyt na takie rozwiązania. 

Bez możliwości negocjowania zniżek u dostawców, partnerzy mogą 

nie mieć motywacji do przedkładania usługowego IT nad sprzedaż 

transakcyjną. Ponadto część firm IT obawia się, że producenci będą 

odbierać im przychody i zmniejszać swoją zależność od kanału 

sprzedaży. Jednak z drugiej strony bez ITaaS partnerzy mogą stra-

cić znaczenie dla klientów, którzy chcą modelu usługowego. Tak czy 

inaczej, według analityków większa część sprzedaży ITaaS będzie 

ostatecznie realizowana za pośrednictwem kanału partnerskiego.
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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
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„Obsesja branży na punkcie as-a-service” 

Jaki udział w Twoich 
przychodach w 2021 r. 

miała oferta as-a-service?

Mniej niż  
10 proc.

11–20  
proc.

21–30  
proc.

Ponad  
30 proc.

Nie mamy 
oferty  

as-a-service
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25 proc. polskich firm w chmurze
Ponad jedna czwarta polskich firm korzysta z usług przetwarzania w chmurze 

– wynika z danych UKE. Pytano głównie mikro przedsiębiorstwa (54 proc. respon-

dentów) i JDG (12 proc.). Co ciekawe, to wynik dużo niższy niż w raporcie z 2021 r., 

gdzie 49 proc. ankietowanych firm twierdziło, że sięga po usługi cloud. Z nowego 

badania wynika, że (podobnie jak rok wcześniej) większość korzystających z chmu-

ry bazuje na własnej infrastrukturze. Aż 84 proc. dostrzega korzyści z przetwarza-

nia danych w chmurze. O zagrożeniach wspomina jedna piąta. Jako główne zalety 

chmury wskazano: zabezpieczenie przed utratą danych (70,9 proc.), wiarygodność 

i niezawodność (51,2 proc.) oraz bieżący monitoring procesów (42,3 proc.). Rok 

wcześniej numerem 1 była łatwość obsługi, którą teraz wymieniono 

dopiero na 4 miejscu (34,4 proc.). Z kolei największe ryzyka 

według pytanych dotyczą wycieku danych z powodu awarii 

(51,9 proc.), naruszenia prywatności chmury związane 

z niedostatecznym uregulowaniem tej kwestii (41,8 proc.) 

oraz wycieku danych wskutek włamania (41,1 proc.). 

31%

20%

15%

19%

16%

20,4%

5%

Czy korzystają Państwo w firmie z przetwarzania 
danych w chmurze?

Tak, korzystając z własnej infrastruktury

Tak, korzystając z infrastruktury firm zewnętrznych

Nie

Nie wiem/trudno powiedzieć 1,7%

72,9%
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Firmy będą inwestować w automaty-
zację i szybkie sieci
Gigabitowe sieci Wi-Fi, automatyzacja oraz Internet 

Rzeczy to nowe technologie, które będą najczęściej 

wdrażane w najbliższych 2 latach – wynika z zapo-

wiedzi europejskich organizacji przepytanych przez 

Spiceworks Ziff Davis. Tym samym gigabitowe 

Wi-Fi w 2024 r. powinno działać już w około 3/4 

firm na Starym Kontynencie (pozostałe nie planują 

wdrożeń w najbliższych 2 latach lub nie potrafiły 

odpowiedzieć na tak zadane pytanie). Nowości 

będą przyswajać przede wszystkim duże przed-

siębiorstwa, dysponujące większymi budżetami. 

Plany znacznie różnią się w zależności od branży. 

Przykładowo, edukacja i przemysł zamierzają 

szeroko korzystać z 3D (62 proc. i 45 proc. – dane 

światowe), a retail z blockchainu (45 proc.).
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Zastosowanie nowych technologii i plany wdrożeń 
w organizacjach w Europie (proc.)

Już używają Planują używać 
w ciągu 12 mies.

Planują używać 
w ciągu 1–2 lat

Gigabitowe sieci Wi-Fi 40 18 15

Automatyzacja IT 44 16 12

Internet Rzeczy 32 18 11

VDI (virtual desktop 

infrastructure)
33 15 13

Kontenery 33 17 11

Infrastruktura konwergentna/

hiperkonwergentna
25 18 14

5G 17 23 14

Trudna zmiana podejścia 
w zarządzaniu zasobami IT
Wiele praktyk ITAM (zarządzanie zasobami IT) 

priorytetowo traktuje zapewnienie zgodności. 

Jednak te wysiłki nie przyczyniają się do rozwoju 

narzędzi i procesów, obejmujących nowe techno-

logie. Zespoły ITAM muszą więc zmienić podejście 

i dostosować się do hybrydowych środowisk IT 

i wdrażanych nowych technologii – twierdzą spe-

cjaliści z Flexery. Tymczasem najważniejszą inicja-

tywą na 2022 r. dla zespołów ITAM zajmujących 

się SAM (zarządzanie zasobami oprogramowania) 

jest optymalizacja i oszczędności na wydatkach 

na software (54 proc.). Prawie połowa (49 proc.) 

zespołów skupia się na wyłuskaniu niewykorzy-

stanych albo mało wykorzystanych licencji na 

oprogramowanie. Przy czym aż 83 proc. czasu 

pochłaniają im audyty (dane za 2021 r., wzrost 

o 20 proc. wobec 2020 r.). Ekipom od SAM zaję-

cia dostarczają głównie Microsoft, Oracle i IBM, 

którzy najczęściej przeprowadzali audyty licencji 

w ostatnich 3 latach. Zmiana podejścia jest jednak 

niełatwa ze względu na brak zasobów i narzędzi 

do obsługi nowych środowisk. Ź
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MŚP gotowe są wydać 26 zł miesięcznie na cyberochronę
Tylko 34 proc. MŚP deklaruje, że planuje zwiększyć wydatki na cyberbezpieczeństwo 

w 2022 r. Z kolei 40 proc. zachowa budżet na poziomie z ub.r., a 22 proc. ograniczy 

wydatki. Nie wróży to dobrze sprzedawcom takich rozwiązań, zwłaszcza że najczęściej 

wskazywanymi przez MŚP barierami na drodze do lepszej ochrony są koszty związane 

z pracą specjalistów albo wydatkami na oprogramowanie. Generalnie firmy nie są skłon-

ne do dużych inwestycji. Według respondentów, miesięczne koszty za kompleksową 

ochronę własnej sieci nie powinny przekroczyć 6,5 dol., czyli około 26 zł. Żeby było cie-

kawiej, nie jest to średnia odpowiedzi z Polski, lecz 400 firm z USA i Europy Zachodniej. 

Takiej ochrony MŚP oczekują od swojego dostawcy usług IT (35 proc. wskazań), operato-

ra telekomunikacyjnego lub ISP (27 proc.), ewentualnie specjalistycznej firmy (26 proc.).

Pracownicy są zbyt zajęci, żeby zawracać sobie głowę 
kwestiami bezpieczeństwa IT

Koszty technologii i usług

Brak menedżera ds. cyberbezpieczeństwa IT w fi rmie

Koszty zatrudnienia specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa

Brak wiedzy, co należy robić

Za dużo produktów i usług do zabezpieczenia

31%

30%

25%

24%

22%

Główne bariery poprawy bezpieczeństwa MŚP 

Nie ma takich 
barier

Te kwestie mają dla nas niski priorytet

Nie znamy dobrej usługi, która by pomogła w tym 
obszarze 20%

17%

4%

24%
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Kto z czytelników pamięta taki twór 
i produkt światowego giganta – fi rmy 
Microsoft – jak Windows Vista? No, 

jeszcze jest paru pamiętliwych. Tym o słab-
szej pamięci, albo młodszym pokoleniowo, 
którzy nie mieli okazji z tym produktem się 
spotkać, powiem tyle: był to produkt na osi 
czasu umieszczony pomiędzy Windows XP 
oraz Windows 7. Wersje serwerowe i siecio-
we pomijam, by nie zbudować tu muzeum 
produktów fi rmy z Redmond. Warto dodać, 
że Vista, jako pierwsza w tej stajni, starała 
się oferować klientom rozbudowany inter-
fejs grafi czny, a jej zadaniem było zastąpienie 
produktu, który z dzisiejszego, historyczne-
go już punktu widzenia, jest uważany za 
najlepszy produkt Microsoftu, jaki wyszedł 
spod klawiatur i myszek programistów fi r-
my Gates’a i jego następcy Ballmera – czyli 
Windowsa XP. 

Te dwa elementy percepcji powodowały, 
że Vista była produktem ocenianym użytko-
wo słabo, o dużej liczbie błędów i zwykłych 
dziur i nie zdobyła serc użytkowników. Nie 
zdobyła do tego stopnia, że fi rmy produku-
jące komputery i dokonujące preinstalacji 
systemu operacyjnego odmawiały instala-
cji Visty i z uporem dostarczały wersję XP. 
Mało tego, największymi fanami starego 
systemu byli sami pracownicy Microsof-
tu, którzy trzymali się poprzedniej wersji 
Windowsów z uporem maniaka. Widząc to 
Steve Ballmer, którego zdecydowanie, pasja 
i bezpośredniość granicząca z  grubiań-
stwem są słynne w świecie IT do dziś, pod-
jął jednoosobowo „stalinowską” – można 
powiedzieć – decyzję z czasów kampanii 
obrony Stalingradu: „ani kroku w tył”. I tak 
w ciągu kilku tygodni nikt z pracowników 
producenta Visty nie mógł mieć na swoim 
komputerze innego systemu operacyjnego. 
Marketingowo jedyne słuszne rozwiązanie, 
bo: a) zwiększało gwałtownie ilość przymu-
sowych testerów systemu niedostatecznie 
dopracowanego we wcześniejszych fazach 
produkcji; b) zmieniało optykę pracowni-

ków, którzy przestali żyć w błogim świecie 
stabilności i weszli w buty niezadowolo-
nych klientów i c) dodatkowo już bez na-
dziei byli zmuszeni zachwalać nie do końca 
doskonały produkt. Operacja ta w żargonie 
pracowników i wewnętrznej komunikacji 
w fi rmie Microsoft otrzymała kryptonim 
„Share the pain”, co posłużyło mi za tytuł 
niniejszego felietonu. Ze wstrząsu związa-
nego z jakością Visty Microsoft wyciągnął 
wiele wniosków taktycznych, operacyj-
nych i strategicznych. Dość powiedzieć, że 
potem nigdy nie podejmował decyzji stra-
tegicznych w oderwaniu od rzeczywisto-
ści produktowej, jak również wielokrotnie 
opóźniał daty premier, jeśli tylko uznawał, 
że nie dysponuje czymś, co można uznać 
za produkt gotowy do przekazania w ręce 
użytkownika. 

Anegdota ta przyszła mi do głowy 
w związku z projektem naszego rządu, któ-
remu po kilku zmianach nadano ostatecznie 
tytuł Polski Ład. Wcześniej przymierzano 
się do nazwy Nowy Ład, na wzór programu 
prezydenta Roosvelta w oryginale zatytuło-
wanego New Deal i rzeczywiście skierowa-
nego do amerykańskiej klasy średniej. Inna 
nazwa, która ze dwa dni żyła medialnie, to 
Wielki Ład, ale widać już ktoś się kapnął, że 
z tym „wielkim” to przesada i może skończyć 
się klapą, więc wybrano hasło wizerunkowo 
otrzaskane historycznie w okolicach Polni-
sche Wirtschaft. Miało być pompatycznie, 
zamaszyście, w stylu „Misia”, dzięki które-
mu mieliśmy coś przekazać całemu wrogie-
mu nam światu. Wyszło nie jak zwykle, czyli 
źle. Wyszło tragicznie! Wcale nie dlatego, że 
w rozwiązaniu są błędy, dziury, niejasności 
etc. Najgorszym jest ukazanie mizerii wła-
dzy w sposobie stanowienia prawa i miał-
kości zaplecza merytorycznego gotowego 
pracować dla tego typu programów. 

A teraz kilka pytań do czytelników, aby 
odpowiadając sobie na nie w duchu mo-
gli wyciągnąć wnioski, a może i lepiej zro-
zumieli dziedzinę zarządzania projektami. 

Share
Co ma wspólnego Polski Ład z Windowsem Vista? 

Więcej niż moglibyście pomyśleć. 

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Steve Ballmer 
podjął 

„stalinowską” 
decyzję. 
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Miało być 
pompatycznie  
i zamaszyście.

Wyobraźmy sobie, że realizujemy duży pro-
jekt w naszej firmie i musimy rozważyć: 
czy zaczynamy od zwolnienia większości 
wykształconych i  doświadczonych pra-
cowników, którzy pozwolili sobie na cień 
zwątpienia w sens tego projektu, albo po-
wiedzieli gdzieś na korytarzu, czy w kafete-
rii, że prezes to abnegat, bo ma brudne buty? 
Czy po ich zwolnieniu zatrudniamy rzeszę 
licencjatów, w tym posiadających dyplomy 
z historii lub socjologii, w przypadku niektó-
rych uzyskane na uczelni typu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Nikodema 
Dyzmy? Czy najbardziej z nich wygadanym 
i aroganckim powierzamy samodzielne i de-
cyzyjne pozycje w projekcie, jak choćby Pro-
ject Manager, Stream Manager? Czy przed 
uruchomieniem projektu mamy przez eks-
pertów (choćby zewnętrznych, jeśli nie 
mamy własnych) policzone warianty, opra-
cowane modele i wyznaczone cele, a nade 
wszystko stwierdzone, że to co robimy bę-
dzie zmniejszać entropię, czyli całość będzie 
mieć sens? Czy prezes firmy jest w ten pro-
jekt osobiście, zarówno merytorycznie, jak 
i emocjonalnie zaangażowany i z regularną 
częstotliwością zapoznaje się ze stopniem 
zaawansowania, przyjętymi rozwiązaniami, 
oraz ma stuprocentowe przeświadczenie, że 
projekt jest zharmonizowany i zakorzenio-
ny w bieżących operacjach firmy? Czy komi-
tet sterujący ma opracowany plan testów ze 
szczególnym uwzględnieniem ścieżek kry-
tycznych; czy ma plan i zakres niezbędnych 
przed uruchomieniem projektu szkoleń 
oraz komunikacji – zarówno wewnętrznej, 
jak i zewnętrznej? Czy jest scenariusz B, C 
etc. na wypadek niewypału scenariusza A? 

Intuicja mówi mi, że na żaden z powyżej 
postawionych problemów nie ma rozwią-
zania w przypadku „ładu”. Cóż pozostaje? 
Ano rozwiązanie klasy „Share the pain”, tyl-
ko niestety wygląda na to, że „pain” pozosta-
nie po stronie milionów obywateli, a twórcy 
„ładu” dokonają podziału zysków (czyli 
„share”), zamiast wziąć baty. Wszak każ-
dy z nich spełniał tylko polecenia, a wśród 
autorów ( jak się przyznali wewnątrz i po 
cichu) nie było ani jednego, który z uprzed-
nio przygotowanym schematem przepły-
wów i zazębień legislacyjnych spokojnie 
by przeczytał i przeanalizował cały, liczący 
około 700 stron dokument. W takim stanie 
ta „cegła” trafiła do Sejmu i tam, przy od-
rzuceniu wszelkich poprawek, uwag, czy 

choćby wskazań niekonsekwencji sygnali-
zowanych nie tylko przez opozycję, ale też 
różne organizacje, stała się obowiązującym 
prawem. Prawem, które musi być prostowa-
ne przez premiera, wszak konstytucyjnie 
odpowiedzialnego za ten „ład”, komplet-
nie niekonstytucyjnym stwierdzeniem, że 
„jeśli ktoś spośród zarabiających poniżej 
12 800 miesięcznie w wyniku zastosowa-
nia rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie  
straci, to będzie mógł się rozliczyć wedle za-
sad z roku 2021”. 

Generalnie przestrzegam przed uwierze-
niem w jakiekolwiek stwierdzenie tej wła-
dzy, które przez nieuwagę lub przypadek 
byłoby dla nas korzystne. Bo oto nasz ból, 
którego nie wyleczymy ani w tygodniach, 
ani w miesiącach po zastosowaniu kuracji 
polega na tym, że skutecznie zerwaliśmy 
więzi i relacje społeczne polegające na po-
dziale funkcji, praw i kompetencji pomię-
dzy różne podmioty z  założenia, nawet 
jeśli o sprzecznych interesach, to ze sobą 
współpracujące. I tak rząd albo sam, albo 
za sprawą „grupy posłów” zgłasza do la-
ski Marszałka Sejmu ustawę. Ten (a dziś 
w  zasadzie: ta) zgodnie ze wskazaniem 
przewodniczącego partii, do której należy, 
udziela, bądź nie aktu łaski i ustawę kieru-
je do procedowania albo do „zamrażarki”. 
Trzeba wiedzieć, że ten wybór dokonywa-
ny jest bez żadnego planu prac Sejmu, czy 
rządu, bez koniecznego sprawdzenia czy 
rządowe i sejmowe biura legislacyjne są go-
towe do prac nad takim projektem. 

I tu mamy kolejny nieład, bo pojawiło się 
nowe zjawisko konfliktu prawników zatrud-
nionych w państwowych instytucjach z pra-
wodawcami, które sprowadza się do tego, że 
prawnicy protestują, ostrzegają, upominają, 
a Sejm mimo tego ustawy uchwala. Nie mó-
wię już o opozycji, ekspertach, czy innych 
lemingach, których zastrzeżenia przyjmo-
wane są z uśmiechem na ustach. To wszyst-
ko sprawia, że ustawy tracą swój charakter 
prawa stanowionego w warunkach mądrości 
zbiorowej, a stają się dekretami, czyli ema-
nacją woli władzy sprawowanej przez jakieś 
tam grono działaczy jednej koalicji rządzą-
cej. Jestem do głębi przekonany, że to, co 
spowoduje Polski Ład w sądach, jeśli cho-
dzi o ilość kierowanych tam spraw, to będzie  
Armagedon i zapaść. 

I tego bólu nie mamy już z kim podzielić, 
ale tak długo być nie może… 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska 
Wraz z nadejściem pandemii Sta-

ny Zjednoczone prawie na dwa 
lata zamknęły granice przed 

przybyszami ze Starego Kontynentu. Mój 
własny rozbrat z Ameryką miał swoje plu-
sy – pozwolił chociażby odpocząć od nie-
co męczących podróży za ocean. Był też na 
tyle długi, że zacząłem nawet trochę tęsk-
nić za wzgórzami San Francisco, rozkrzy-
czanym Las Vegas czy wietrznym Chicago. 
W końcu, w listopadzie minionego roku, 
otrzymałem zaproszenie na spotkania 
z kilkoma startupami z Doliny Krzemo-
wej. Miałem pewne wątpliwości, czy war-
to odwiedzić Wujka Sama, tym bardziej, że 
media od rana do wieczora bombardowały 
informacjami o nowej, wyjątkowo zaraź-
liwej wersji koronawirusa. Ostatecznie 
zwyciężyło coś, co Anglosasi określają ja-
ko „Zoom fatigue”. 

O  ile lądowanie w San Francisco było 
miękkie, o tyle przekraczanie granicy przy-
pominało zderzenie ze ścianą. Amerykanie 
nie należą do nacji, które witają gości chle-
bem i solą. Wręcz przeciwnie. Upierdliwy 
urzędnik imigracyjny potrafi  popsuć szam-
pański humor i wyprowadzić z równowagi 
nawet osobników obdarzonych wyjątkową 
cierpliwością. I tak miałem sporo szczęścia, 
bowiem mój samolot z Amsterdamu wylą-
dował jako pierwszy, w związku z tym nie 
stałem w kilometrowej kolejce, tak jak moi 
koledzy, którzy przylecieli po mnie z Londy-
nu i Paryża. Zanim przyszło im stanąć oko 
w oko z funkcjonariuszem urzędu imigra-
cyjnego, musieli odstać najmniej dwie go-
dziny. Choć kolejkowiczów obowiązywały 
maseczki, to tzw. dystans społeczny nie obo-
wiązywał – ludzie wchodzili sobie niemal 
na plecy. Co wcale nie oznacza, że Ame-
rykanie, a  przynajmniej Kalifornijczycy, 
nie przestrzegają nakazów i zakazów epi-

demicznych. Na autobusach na przemian 
pojawiają się numer linii oraz ostrzeżenie: 
no mask, no drive. W sklepach nie spotka-
łem osoby bez maseczki. Za ocean nie do-
tarła też rozpowszechniona u nas moda 
noszenia maseczki pod nosem. Natomiast 
wśród maseczek niepodzielnie króluje mo-
del N95. Przy okazji dowiedziałem się, że 
badacze z Northwestern University zdą-
żyli opracować chip montowany przy rze-
czonej maseczce. Po co? Układ mierzy puls, 
alarmuje o przyspieszonym oddechu i wy-
krywa nieszczelności. Świetna zabawka dla 
hipochondryków. 

W każdym razie umęczeni i poniewiera-
ni przez amerykańskich urzędników przy-
stąpiliśmy do spotkań z przedsiębiorcami 
z Doliny Krzemowej. Jedną z ciekawszych 
osób był z pewnością David Flynn – postać 
doskonale znana, nie tylko zresztą w Kali-
fornii, przede wszystkim dzięki Fusion-io. 
Nieco starsi czytelnicy z pewnością znają tę 
fi rmę, młodsi mogą ją sobie wygooglować. 

Flynn to doskonały orator, ale tym razem 
to nie on zrobił największe wrażenie na 
dziennikarzach z Europy. Gwiazdą stycz-
niowego IT Press Tour został Albert Chen 
– założyciel i CEO Kalista IO. Choć określe-
nie gwiazda nie najlepiej oddaje osobowość 
tego przedsiębiorcy, bo jednak początek je-
go wystąpienia nie był „wejściem smoka”. 
Jednakże czas pracował na jego korzyść 
– im bardziej odsłaniał tajniki opracowa-
nej technologii pozwalającej zwiększyć 
wydajność dysków mechanicznych, z tym 
większym uznaniem na niego patrzyliśmy. 
Pomimo tego, że nie była to efektowna pre-
zentacja z fajerwerkami w tle, nikt z nas 
nie ziewał ani nie patrzył na smartfona. 
A chyba każdy przyzna, że w dzisiejszych 
czasach to prawdziwa rzadkość. Szczerze 
radzę, obserwujcie Chena i jego Kalistę. 

Po dwóch latach przerwy  miałem okazję odwiedzić Dolinę Krzemową. To była 

doskonała okazja, żeby spotkać się twarzą w twarz z przedsiębiorcami i odkleić 

od Zooma.
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