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Polska 
jest „pułapką”   

„Od początku koncentrowaliśmy się na współpracy z międzynarodowymi korporacjami” 
–  Sebastian Stygar, Co-CEO Lingaro Group. 
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Microsoft, o ile wiem, ma najwięk-
szy kanał partnerski na świecie, 
który liczy około 470 tysięcy fi rm. 

Tym bardziej wszelkie zmiany, które tej 
społeczności dotyczą, odbijają się szero-
kim echem. Ostatnio przybrało ono formę 
dwóch petycji krytykujących podwyżki 
cen i wprowadzenie zasad New Commerce
Experience (NCE). I choć kilka tysięcy 
podpisów pod obydwiema petycjami to za-
ledwie niewielki odsetek całej, blisko pół-

milionowej, społeczności, to 
należy pamiętać o tym, że rzad-
ko który reseller czy integrator 
chce ryzykować otwartą kryty-
kę swojego ważnego, a nierzad-
ko najważniejszego czy wręcz 
jedynego dostawcy. 

Do grona tych, którzy się od-
ważyli, zalicza się Piotr Ka-

wecki, prezes ITBoom. Według niego 
wprawdzie „nowy model rozliczeń pakie-
tów Microsoft 365, który premiuje dłuż-
szy okres subskrypcji, jest standardem na 
rynku”, niemniej „jednak ‘oryginalność’ 
podejścia Microsoftu polega na tym, że za-
miast obniżki stawki dla subskrypcji rocz-
nej – zastosowano podwyżkę dla opłaty 
miesięcznej. Widać dysproporcję i brak 
dywersyfi kacji cennika, który mógłby być 
uzależniony od rynku. Wciąż 1 euro dla 
polskiej fi rmy to znacząco wyższa kwota 
niż dla niemieckiej, francuskiej czy brytyj-
skiej. Chmura jest za droga! Trzeba jasno 
powiedzieć, że gdyby chmura w Polsce by-
ła tańsza, to transformacja cyfrowa nabra-
łaby właściwego tempa”. 

Nowe pomysły Microsoftu ocenił także 
Jakub Skałbania z Netwise’a: „Microsoft 
zachowuje się w kontekście chmury jak 
polski rząd, czyli mówi dokładnie odwrot-
nie niż robi. Jak ogłaszali NCE (taki ‘Nowy 
Ład’), to wiadomo było, że pod płaszczy-
kiem ‘zwiększenia elastyczności klien-
tom i rentowności partnerom’ kryje się 
nic innego jak zabranie marż partnerom 
i podwyżka cen. W niektórych produktach 
całkowite zabranie marż. Przykład z dzi-
siaj – cena Power BI Premium, którą ma 
partner w NCE, jest identyczna z tą, 

jaką klient widzi na stronach Microsoft. Po 
co więc partner miałby teraz sprzedawać li-
cencje, utrzymywać siły, generować faktury 
itd.? Nie wiem”. 

Ja także nie wiem, natomiast jestem 
przekonany, że duzi i mali dostawcy usług 
chmurowych uważnie przyglądają się dzia-
łaniom Microsoftu, który przy okazji pod-
wyżek zastępuje dotychczas istniejące  
standardowe poziomy partnerskie typu 
Silver i Gold nowymi algorytmami, które 
na bieżąco oceniają poszczególnych part-
nerów pod różnymi kątami. Jestem przeko-
nany, że taki sposób współpracy z kanałem 
partnerskim będzie się w nadchodzących 
latach upowszechniał, co będzie służy-
ło optymalizacji biznesu u producentów, 
a jednocześnie podwyższy poprzeczkę in-
tegratorom. I wcale nie jestem pewien, czy 
z korzyścią dla klientów końcowych… 
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PERYSKOP

na minusie  na plusie
TD Synnex w I kw. roku fi nansowego 2022 (zakończonym 28 lutego) uzyskał przychód 

w wysokości 15,5 mld dol., co stanowi wzrost o 1,5 proc. w porównaniu z łącznymi przycho-

dami Tech Daty i Synnexu w tym samym okresie ubiegłego roku. Z kolei zysk netto wzrósł aż 

o 10 proc., do poziomu 132,3 mln dol. Uwagę zwraca silny wzrost sprzedaży w segmencie 

„advanced solutions”, w szybszym tempie niż w przypadku urządzeń końcowych. Wyniki naj-

większego na świecie dystrybutora IT wskazują też na spory popyt na serwery, pamięć masową 

i sieciówkę, po okresie covidowego spowolnienia w wyniku opóźnień w realizacji projektów. 

Średnie zarobki w branży IT zwiększyły się o około 8 tys. zł w ciągu 

8 lat, czyli o 86 proc. – wynika z danych Antal. Zwłaszcza w 2021 r. płace poszły ostro w górę 

– przeciętne wynagrodzenie IT wyniosło 17,6 tys. zł brutto, co oznacza podwyżkę o przeszło 

3,5 tys. zł (+25 proc.) wobec 2020 r. Dla porównania, w styczniu 2022 r. przeciętne wyna-

grodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 064,24 zł. To oznacza, że specjaliści 

z branży IT zarabiali w 2021 r. niemal trzy razy tyle, co przeciętny Polak. Wśród najlepiej wy-

nagradzanych znaleźli się także pracownicy sprzedaży i marketingu, specjaliści od HR, 

fi nansów oraz księgowości. 

Grupa Action w marcu 2022 r. wykręciła obroty na poziomie 208 mln zł, co ozna-

cza 2-procentowy wzrost rok do roku. Marża grupy utrzymała się na tym samym poziomie, co 

w lutym br. Podsumowując wstępne dane o obrotach grupy Action za styczeń, luty i marzec br., 

w I kw. 2022 r. suma sprzedaży wyniosła szacunkowo 553 mln zł. Jeśli liczba ta potwierdzi się, 

oznaczałoby to wzrost o 5 proc. wobec I kw. 2021 r. 

Exclusive Networks w 2021 r. osiągnęło sprzedaż brutto na poziomie 3,3 mld 

euro, co oznacza poprawę o 29,5 proc. wobec 2020 r. Zdaniem zarządu francuskiego VAD-a

w 72 proc. uzyskany wzrost można przypisać producentom, z którymi dystrybutor aktualnie 

współpracuje, w 13 proc. poszerzeniu oferty vendorów, a w 15 proc. przejęciom. Firma nadal 

korzysta z zapotrzebowania na cyberbezpieczeństwo. W 2021 r. VAD pozyskał ponad 1250 no-

wych resellerów (wzrost 7 proc.), a liczba klientów końcowych zwiększyła się o  4 tys.

(do 110 tys.). 

Asseco Poland poprawiło rentowność na lokalnym rynku. W 2021 r. integrator osią-

gnął w Polsce 1,56 mld zł przychodów (czyli 10,8 proc. obrotów całej grupy) oraz 206,6 mln zł 

zysku netto przypisanego dominującej jednostce (44 proc. zysku grupy). Wobec 2020 r. zysk 

netto na krajowym podwórku poprawił się o 23 proc. (ze 167,9 mln zł). Niemal tak samo urósł 

zysk operacyjny (z 214,8 mln zł do 263,3 mln zł). W skład krajowego segmentu wchodzą m.in.: 

Asseco Poland, Asseco Data Systems, DahliaMatic, ZUI Novum, Asseco Services, ComCERT, GSTN 

Consulting, Asseco Cloud, Krajowy Operator Chmury Medycznej, a także grupa Asseco 

Innovation Fund.

„Notujemy znacznie lepsze 
wyniki, niż przed rozpo-
częciem sanacji” – Piotr 
Bieliński, prezes Action. 

„Po moim odejściu z UKE prze-
stali dzwonić nawet ci, któ-
rych uważałam za przyjaciół” 
– Anna Streżyńska, CEO 

MC2 Innovations. 

Huawei w minionym roku osiągnął około 100 mld dol. przychodów, co oznacza spadek 

o 28,6 proc. wobec 2020 r. (licząc w juanach). Zysk poprawił się jednak o prawie 76 proc., do 

około 7,9 mld dol. W regionie EMEA sprzedaż stopniała o 27,3 proc., do około 20,6 mld dol. 

„Mamy większą zdolność radzenia sobie z niepewnością” – komentuje dyrektor fi nansowa 

Huawei, Meng Wanzhou (która niedawno została uwolniona po trzech latach aresztu domowego 

w Kanadzie). Spadek sprzedaży wyjaśnia problemami z ciągłością dostaw wskutek embarga oraz 

spowolnieniem wydatków na 5G w Chinach. 

Yasser Elabd, były dyrektor Microsoftu, twierdzi, że pracownicy tego koncernu dawa-

li łapówki za podpisanie umów wdrożeniowych w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. Podaje 

przykład z 2016 r., kiedy to łapówka miała wynieść 40 tys. dol., a zgłoszenie tej sprawy miało 

skutkować jego zwolnieniem w 2018 r., po 20 latach pracy w Microsofcie. Według wiceprezes 

koncernu, Becky Lenaburg, nagłośniona sprawa nie jest nowa. Chodzi według niej o naduży-

cia sprzed lat, którymi koncern już się zajmował i w efekcie zwolnił niektórych pracowników 

w tamtym regionie w związku z informacjami o korupcji. Zakończył też współpracę z niektórymi 

partnerami biznesowymi. Amerykańskie władze upoważnione do badania takich spraw (Depar-

tament Sprawiedliwości i nadzór giełdowy – SEC) odmówiły wszczęcia dochodzenia. 

Oprogramowanie Kaspersky Lab zostało wciągnięte na czarną listę 

przez federalną komisję komunikacji (FCC). Według niej rosyjski producent generuje „niedopusz-

czalne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA lub bezpieczeństwa i ochrony obywateli 

Stanów Zjednoczonych”. Dopisanie do indeksu to zatem rodzaj ostrzeżenia dla użytkowników. 

Ponadto amerykańskie fi rmy nie mogą teraz kupować oprogramowania Kaspersky’ego, korzysta-

jąc z subsydiów FCC, które pozwalają dotować zakupy obejmujące wybrane regiony. 

Agresja na Ukrainę będzie brzemienna w skutki dla branży ICT nawet, jeśli za-

kończy się jeszcze w tym roku – wynika z analizy IDC. Należy spodziewać się większego niż 

dotąd zakładano spadku nakładów na rozwiązania informatyczne. Według nowych danych aż 

57 proc. CIO ponownie analizuje plan wydatków w związku z niepewnym otoczeniem geopolitycz-

nym. Trzeba też liczyć się z tym, że skutkami wojny będą zaburzenia w łańcuchu dostaw, zwłaszcza 

brak komponentów i elementów takich jak neon i pallad, importowanych z Ukrainy i Rosji. 

S4E podlega audytowi przez KPMG Audyt, które analizuje sprawozdanie fi nansowe dystrybu-

tora za 2021 r. „Według audytora przychody oraz marża z usług świadczonych przy współudzia-

le producenta powinny być rozliczane w okresie świadczenia usługi, a nie tak jak dotychczas 

w okresie wystawienia faktury. Zmiana sposobu prezentacji przychodów oraz marży może 

negatywnie wpłynąć na poziom prezentowanych przychodów oraz na wynik fi nansowy spółki 

za 2021 r.” – komunikuje zarząd S4E. Obecnie trudno jest określić wpływ tej zmiany na wynik 

fi nansowy spółki za 2021 r., ale nie można wykluczyć, że zmiana będzie istotna. 

„Korzystanie z chmury staje 
się standardem” – Paweł 
Dudek, dyrektor zarzą-
dzający Pionem Informa-

tyki Banku Pocztowego.  
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n   Nowe informacje z branży IT  n   

n  Elko wychodzi z Rosji 
Po zawieszeniu sprzedaży na rynku 

rosyjskim dystrybutor sprzeda swoje 

udziały w tamtejszych spółkach. Jak 

czytamy w oficjalnym komunikacie: 

„obecność na rynku rosyjskim ha-

muje rozwój działalności na innych 

rynkach również z powodu ryzyka 

utraty reputacji”. Warto podkreślić, 

że Elko – dystrybutor z centralą 

w Rydze (Łotwa) – prowadziło w Rosji 

dużą część swojego biznesu. Według 

danych sprzed wojny grupa miała 

na rynku rosyjskim blisko połowę ze 

swoich ponad 10 tys. klientów, trzy 

oddziały i dwa magazyny. Była tam 

obecna od 1995 r. Oddział w Polsce 

powstał natomiast w 2017 r.  

n  HP kupi Poly za 3,3 mld dol. 
HP ogłosiło zakup Poly. Wartość transakcji to 3,3 mld dol. Oczekuje się, że jej finalizacja nastąpi do końca 2022 r. Plan jest taki, że po fu-

zji obie firmy stworzą połączoną ofertę dla pracy hybrydowej, obejmującą rozwiązania do komunikacji i współpracy, a także komputery 

i peryferia. HP zamierza prowadzić sprzedaż krzyżową wspólnego asortymentu zarówno na rynku 

komercyjnym, jak i konsumenckim. Dzięki fuzji oczekuje synergii przychodów obejmujących peryferia 

i rozwiązania do sal konferencyjnych. Jak podaje HP, około 75 proc. pracowników inwestuje w poprawę 

wyposażenia w swoich biurach domowych. Zmiany obejmują także tradycyjne powierzchnie biurowe, 

aby lepiej nadawały się do pracy hybrydowej i współpracy. Dotyczy to zwłaszcza sal spotkań, które jak 

na razie jedynie w mniej niż 10 proc. są wyposażone w sprzęt wideo. 

n  Koniec sprzedaży Kaspersky 
w Polsce 

Kaspersky Lab Polska zakończył współpracę z ro-

syjską firmą Kaspersky, producentem rozwiązań 

bezpieczeństwa cyfrowego. „Decyzja zarządu 

polskiej spółki jest podyktowana trwającymi dzia-

łaniami wojennymi zainicjowanymi przez Rosję 

na Ukrainie” – poinformowały władze Kaspersky 

Lab Polska. Polski podmiot nadal jednak będzie 

świadczył wsparcie dla wdrożonych już wcześniej 

produktów. Jak zapowiedział Piotr Kupczyk, dy-

rektor biura komunikacji z mediami, spółka zmieni 

nazwę. „W wyniku występowania w jej nazwie 

słowa Kaspersky firma i jej pracownicy byli atako-

wani w Polsce po wybuchu wojny” – dodał dyrek-

tor dla crn.pl. Na razie firma nie dzieli się planami 

na temat dalszej działalności. Piotr Kupczyk nie 

wyklucza, że kiedyś w przyszłości oprogramowa-

nie Kaspersky’ego 

wróci do oferty, 

choć spółka już 

na pewno będzie 

działać pod inną 

marką. 

n Nie będzie fuzji Atende i Sevenet 
Miał powstać trzeci największy partner Cisco w Polsce, ale nic 

z tego nie będzie. W końcu marca br. Atende i Sevenet zarzuciły 

pomysł połączenia i postanowiły zakończyć negocjacje. „Strony nie 

doszły do porozumienia w sprawie kluczowych warunków połą-

czenia i wspólnie postanowiły odstąpić od dalszych rozmów” – po-

informował zarząd Atende. Negocjowana fuzja miała objąć zorganizowaną część przedsiębiorstwa 

Atende, specjalizującą się w integracji ICT oraz spółkę Sevenet (której głównym udziałowcem jest 

APN Promise). List intencyjny w tej sprawie podpisano w październiku ub.r. Połączenie miało umoż-

liwić zaoferowanie kompleksowych kompetencji, rozwiązań i dotarcie do nowych klientów. Nowy 

gracz na rynku integracji ICT osiągałby łączne obroty na poziomie około 250 mln zł rocznie. 

n  Holenderski koncern chce 
kupić Sygnity 

Rośnie apetyt TSS Europe na polskie 

spółki. Holenderska firma ogłosiła 

wezwanie na 100 proc. akcji Sygnity, 

oferując 12 zł za sztukę (w sumie 

273,1 mln zł). TSS Europe należy do 

kanadyjskiej grupy software’owej 

Constellation Software. Na początku roku 

koncern sfinalizował przejęcie Simple 

kosztem ponad 60 mln zł. TSS inwestuje 

w spółki tworzące oprogramowanie dla 

przedsiębiorstw, zapewniając wsparcie 

finansowe i know–how. Warunkiem po-

wodzenia wezwania będzie objęcie za-

pisami na sprzedaż co najmniej 66 proc. 

udziałów. Wybór inwestora zamyka 

proces przeglądu opcji strategicznych, 

uruchomiony przed rokiem przez 

Sygnity. W roku finansowym 2020/2021 

(1.10.2020 – 30.09.2021) Sygnity miało 

204 mln zł skonsolidowanych przycho-

dów. Zysk netto integratora wyniósł 

w tym czasie 46,6 mln zł.

Jak podaje Elko, zaplanowane dzia-

łania pozytywnie wpłyną na działal-

ność firmy. W wyniku reorganizacji 

zmniejszą się ryzyka w związane 

z rynkiem rosyjskim i polepszą się 

wskaźniki kapitalizacji bilansu spółki. 

Według danych nieaudytowanych, 

w 2021 r. koncern AS Elko Grupa 

miał obroty na poziomie 1,853 mld 

euro. 
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K ilkanaście lat temu Dmitrij Mie-
dwiediew zapowiedział techno-
logiczną ofensywę, której celem 

było między innymi opracowanie rosyj-
skiego odpowiednika Windowsa. Być 
może już wtedy „bestia ze Wschodu” pla-
nowała, na wypadek wojny z Zachodem, 
własną wersję północnokoreańskiej 
doktryny „dżucze”, czyli samowystar-
czalności – w tym przypadku techno-
logicznej. Jednak po agresji na Ukrainę 
mrzonki o Dolinie Krzemowej pod Mo-
skwą stają się bardziej mgliste niż kiedy-
kolwiek. Wojna skłoniła bowiem bardzo 
wielu rosyjskich specjalistów IT do bły-
skawicznej emigracji, a trzeba pamiętać, 
że już przedtem Rosja cierpiała na ich 
niedobór. 

Wykształconych uciekinierów inne 
kraje przyjmą z  otwartymi ramionami 
i zrobią wiele, aby ich zatrzymać u sie-
bie. Jeśli więc rosyjskie władze nie użyją 
jakiegoś brutalnego szantażu (na przy-
kład prześladując pozostałych w kra-
ju członków rodziny), programiści 
i informatycy na stałe osiedlą się 
w  Finlandii i  innych krajach 
europejskich. W efekcie Ro-
sja stanie się technologicz-
ną pustynią i to w czasie, 
gdy na świecie mamy do 
czynienia z kolejną re-
wolucją przemysłową, 
w  której prym wiodą 
już nie tylko Stany Zjed-
noczone (z innowacyjnością 
wpisaną w swoje DNA), ale także 

Chiny, które w pewnych dziedzinach ICT 
są już teraz globalnym numerem 1. 

Być może rosyjskie władze zapatrzyły 
się na Chińczyków, którzy wykazują się 
niesamowitą inicjatywą, cyfryzując się 
w stachanowskim (nomen omen) tempie. 
Być może na Kremlu sądzą, że 
skoro jeden komunistyczny 
niegdyś kraj dał radę, to i Ma-
tuszka Rasija wyda na świat 
nowe pokolenie rosyjskich 
Jacków Ma. Jednak Chiny to 
nie tylko wielokrotnie więk-
sza populacja ambitnych, 
głodnych sukcesu młodych ludzi, ale 
przede wszystkim autentyczny i oddolny 
kult ciężkiej pracy oraz ponadprzeciętna 
otwartość na nowinki techniczne. Rosja 
nie może się poszczycić ani jednym, ani 
drugim, a agresja na Ukrainę stawia Kreml 
w jeszcze gorszym położeniu. Teraz na-
wet najlepsze rosyjskie innowacje będą 

n Tomasz Gołębiowski 

Masowa emigracja programistów i informatyków, którzy nie chcą życia 
na modłę Korei Północnej, oznacza defi nitywny koniec rosyjskiego 
marzenia o budowie mocarstwa technologicznego.   

Dżucze 
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traktowane przez cywilizowany świat 
z dużą dozą podejrzliwości, co w świetle 
minionych tygodni jest uzasadnione. 

Dokładnie odwrotnych reakcji należy 
spodziewać się wobec ukraińskich fi rm 
i startupów technologicznych. Co zresz-
tą widać już teraz, po stopniu zaanga-
żowania ludzi dobrej woli w inicjatywy 
takie jak Tech For Ukraine czy Polish-
-Ukrainian Startup Bridge. Można mieć 
nadzieję, że po wojnie Ukraina będzie się 
odbudowywać z pomocą zachodniego ka-
pitału i przyciągnie do siebie wielu zna-
komitych specjalistów, którzy pomogą 
stworzyć nowoczesne państwo, któremu 
znacznie bliżej będzie do Polski i Niemiec 
niż do wschodnich satrapii. Tymczasem 
Rosja będzie dalej odcinać się od zachod-
nich mediów społecznościowych, legali-
zować piractwo i wydawać niezmierzone 
kwoty na odbudowę potęgi militarnej, 
z których większość i tak trafi  na konta 
skorumpowanych oligarchów, generałów 
i biznesmenów. 

Rynek IT, jako taki, zawsze 
zadziwiał zmiennością, ale to, 
co wydarzyło się na rosyjskim 
rynku IT w minionych tygo-
dniach, mogło najbardziej 
nawet doświadczonych obser-
watorów wprawić w osłupie-
nie, ale nie tempem rozwoju, 

tylko szybkością zwijania się… I chociaż 
część tamtejszych mediów przekonuje, 
że dzięki wojnie rosyjskie fi rmy IT mają 
znacznie więcej przestrzeni do rozwoju 
ze względu na wycofywanie się zagra-
nicznej konkurencji, to prawda jest taka, 
że Rosja skokowo osłabła w światowej 
rozgrywce mocarstw technologicznych. 

Straty 
nie do 
odrobienia. 
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WYDARZENIA

Wojenne kalendarium   
  15 lutego (dziewięć dni do wybuchu wojny)  

n Ukraińskie instytucje padły ofi arą masowych ataków DDoS. Zaniepokojone tym polskie 
władze wprowadziły pierwszy stopień alarmu w cyberprzestrzeni (Alfa-CRP).

  21 lutego 
n W Polsce podwyższono stopień alarmu w cyberprzestrzeni do trzeciego stopnia 
(Charlie-CRP) w 4-stopniowej skali. To sygnał o zagrożeniu dla systemów państwowych 
i infrastruktury krytycznej. 

  23 lutego
n „Eskalacja konfl iktu na wschodzie sprawia, że polski rynek mógłby stać się miejscem rozwoju 

dla innowacyjnych ukraińskich spółek z branży” – Witold Wiliński, prezes zarządu GPW Tech, 
podczas briefi ngu prasowego Polish-Ukrainian Startup Bridge. 

  24  lutego (wybuch wojny)
n Zarząd APN Promise poinformował, że nie zawiesza działalności spółki 
zależnej APN Promise Ukraina z siedzibą w Lwowie: „z uwagi na panującą sytuację 
przeprowadzono ewakuację pracowników z biura spółki, działalność spółki 
prowadzona jest zdalnie”.   25 lutego

n Organizacje ICT z Europy Środkowej i Wschodniej, zrzeszone w Digital Europe, 
reprezentującym w sumie 36 tys. fi rm z regionu (w tym polskie: KIGEiT, PIIT, Cyfrowa Polska), 
wydały oświadczenie, w którym zaapelowały o wsparcie Ukrainy przez NATO i UE w zakresie 

cyberbezpieczeństwa: „Nie ma już wymówek – wszyscy ludzie są potrzebni na pokładzie. 
W Europie brakuje 200 000 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Musimy przyspieszyć prace 
nad Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa w Bukareszcie w Rumunii, oraz zapewnić mu 

znacznie więcej zasobów i uczynić z niego prawdziwe centrum krajowych agencji bezpieczeństwa 
cybernetycznego”. 

n Doszło do próby ataku na stronę Krajowej Izby Rozliczeniowej i pocztę elektroniczną na 

serwerach rządowych. Dzięki wprowadzeniu 21 lutego alarmu trzeciego stopnia (Charlie-CRP), 

odpowiedzialni za kluczowe systemy w administracji i infrastrukturze krytycznej byli w stanie 

szybko zareagować (obowiązują całodobowe dyżury administratorów i odpowiedzialnych za 

cyberbezpieczeństwo osób w tych podmiotach, dokonano przeglądu zapasowej infrastruktury). 

  1 marca 
n Zortrax wycofał się z negocjacji z Rosatom – Additive Technologies (RusAT), 

rosyjską spółką należącą do Rosatom Group. Zaoferowała on 65 mln dol. za nie więcej 
niż 50 proc. akcji polskiej fi rmy. List intencyjny z akcjonariuszami olsztyńskiej spółki 

podpisano w lipcu 2021 r. 

  8 marca 
n Polskie Towarzystwo Informatyczne zaapelowało do obywateli, przedsiębiorstw i jednostek 

publicznych, aby zaprzestać kupowania i wykorzystywania programów komputerowych i innych 
produktów pochodzących z Rosji.

n Hakerzy powiązani z Białorusią próbowali wykraść dane logowania do polskich kont 
wojskowych – ustalili specjaliści Google’s Threat Analysis Group (TAG). Za atakiem phishingowym 

miała stać grupa UNC1151 (Ghostwriter). 

  2 marca 
n Tech To The Rescue, globalna platforma łącząca fi rmy IT z organizacjami non-profi t, 

zaangażowała blisko 300 fi rm i ponad 600 freelancerów gotowych do działania. 
Rozwiązania budowane w ramach projektu mają na celu pomoc milionom uchodźców. 

Platforma działa również na rzecz zabezpieczenia przed cyberatakami organizacji 
pozarządowych pomagających Ukrainie w terenie. 

  4 marca
n Accenture i Microsoft dołączyły do fi rm, które zaprzestały działalności w Rosji 

(między innymi do Amazona, AMD, Della, DXC Technology, Ericssona, HP, HPE, Intela, 
Nokii, TSMC). 

  7 marca 
n Korea Południowa wstrzymała dostawy strategicznych produktów do Rosji i na Białoruś, 

w tym elektroniki, zarówno sprzętu (komputerów, rozwiązań telekomunikacyjnych, sensorów, 
laserów i in.), jak również półprzewodników. 

  9 marca 
n Dziennik „Kommiersant” poinformował, że rosyjskie władze rozważają zniesienie 
kar za korzystanie z nielicencjonowanych kopii oprogramowania. Chodziłoby 
o software z krajów, które poparły międzynarodowe sankcje, związane z inwazją 
na Ukrainę (sprzedaż software’u do Rosji wstrzymały m.in. IBM, Microsoft, Oracle 

i VMware). Oznaczałoby to de facto legalizację piractwa. 

n Pod adresem StartupydlaUkrainy.pl ruszyła zbiórka środków, które w pierwszej 
fazie były przeznaczane na najpilniejsze potrzeby (jak pomoc matkom z dziećmi 
przyjeżdżającym do Polski), a w dalszej perspektywie mają wesprzeć founderów 
z Ukrainy w odbudowaniu ich biznesów, które wstrzymały działalność ze względu na 
udział ich zespołów w walce z wojskami rosyjskimi. 
  

  27 lutego 
n Cyberataki na ukraiński sektor rządowo-wojskowy w pierwszych trzech dniach 
wojny wzrosły niemal trzykrotnie, o 196 proc. w porównaniu z początkiem lutego 
– wynika z analiz Check Point Research. Natomiast skala ataków na podmioty 
rosyjskie zwiększyła się w tym czasie jedynie o 4 proc.

  28 lutego  
n Powstała platforma internetowa Tech For Ukraine. Z jej pomocą polscy specjaliści IT 
i przedsiębiorstwa z branży mogą zaangażować się w pomoc ukraińskim organizacjom, 
dzieląc się kompetencjami, udostępnianiem oprogramowania czy informacjami. Chodzi 
o nieodpłatne działania. Z drugiej strony ukraińskie podmioty mogą zgłaszać się po 

wsparcie na platformie. 

n Intel i AMD zapowiedziały wstrzymanie dostaw procesorów do Rosji. Decyzje są 
związane z sankcjami ogłoszonymi przez departament handlu USA. 
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Wojna będzie kosztować 
branżę ICT w Europie 
143 mld dol. utraconych 
przychodów.
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 portalu CRN.pl

  4 kwietnia 
n Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał ostrzeżenie w sprawie korzystania 
z oprogramowania rosyjskich i białoruskich fi rm. Wskazuje na możliwe zagrożenia 
w związku z nasilaniem się działań mających znamiona cyberwojny, a także zwraca uwagę 
na ryzyka biznesowe – między innymi możliwość wystąpienia braku ciągłości aktualizacji 
oprogramowania lub nawet nagłego przerwania jego funkcjonowania. 

  11 marca 
n Grupa Elko poinformowała, że wstrzymała dostawy do Rosji. Międzynarodowy 
dystrybutor z centralą w Rydze (Łotwa) ma oddziały zarówno w Rosji, jak i w Ukrainie. 

 12 marca 
n W życie wchodzi specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, wprowadzająca 

ułatwione zasady zatrudniania osób, które opuściły kraj w wyniku działań wojennych 
i przekroczyły granicę Polski od 24 lutego br. Uproszczenie procedur dla pracowników 

ze wschodu należało do głównych postulatów branży IT w celu załatania luki kadrowej 
w sektorze informatycznym.

  14 marca 
n Po zablokowaniu sprzedawców z Rosji i Białorusi Allegro postanowiło zbanować 
wszystkie nowe oferty z produktami z tych krajów. Dzięki tej decyzji na platformie nie 

można wystawiać ofert z produktami rosyjskich lub białoruskich marek.

  15 marca 
n Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej na Security Startup Welcome 

Day w Moskwie jedna trzecia rosyjskich startupów specjalizujących się 
w cyberbezpieczeństwie zamierza przenieść się za granicę. Pozostałe młode fi rmy 

zamierzają jednak pozostać w Rosji licząc na to, że embargo na światowe produkty 

technologiczne będzie impulsem do powstawania lokalnych innowacyjnych rozwiązań. 
n Niemiecki federalny urząd ds. cyberbezpieczeństwa (BSI) ostrzegł przed używaniem 

oprogramowania Kaspersky Lab, gdyż „może ono zostać użyte do cyberataków 
i szpiegowania”. 

  17 marca 
n Dziennik „Kommiersant” podał, że za dwa miesiące rosyjski chmurowy storage będzie 
zapełniony „pod korek” (mają to być wnioski z narady w kremlowskim ministerstwie 
cyfryzacji z udziałem największych lokalnych fi rm IT). To skutek zachodnich sankcji, które 
wstrzymały dostarczanie technologii serwerowych do Rosji. Tamtejsze władze uznały, że 
w tej sytuacji jedną z opcji jest przejęcie kontroli nad zasobami serwerowymi zagranicznych 
fi rm, które wycofały się z Rosji. 

  21 marca 
n IDC zakłada trzy scenariusze rozwoju sytuacji wojennej: w optymistycznym wojna 

zakończy się najwyżej po 3 miesiącach, część sankcji zostanie zniesiona w br.; 
w  neutralnym wojna potrwa jeszcze od 3 do 12 miesięcy, sankcje pozostaną do końca 
2022 r.; w pesymistycznym wojna przeciągnie się na czas dłuższy niż rok. Biorąc pod 

uwagę neutralny scenariusz, wojna będzie kosztować branżę ICT w Europie 143 mld dol. 
utraconych przychodów w latach 2022–2025 (kwota łącznie z Rosją).

  25 marca 
n UE i USA muszą podjąć współpracę na rzecz cyberbezpieczeństwa dzięki swobodnemu 
przepływowi danych, tworzeniu wspólnych standardów technologicznych i budowie ram 
prawnych ochrony prywatności w sieci i aktywności na rynku cyfrowym UE. 

  23 marca 
n W związku z doniesieniami o Białorusinach planujących ucieczkę z kraju z obawy 
przed dalszymi represjami i masowym poborem, związek Przedsiębiorców i Pracodawców 
zaapelował do rządu o wprowadzenie – w ramach nowelizacji specustawy o uchodźcach 
– możliwości szybkiej legalizacji pobytu i zatrudnienia również dla Białorusinów, na takich 
samych zasadach jak dla Ukraińców.

  28 marca
n Oprogramowanie Kaspersky Lab zostało dodane do czarnej listy przez federalną 

komisję komunikacji (FCC). Oznacza to, że według rządowej komisji rosyjska fi rma 
generuje „niedopuszczalne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA lub 

bezpieczeństwa i ochrony obywateli Stanów Zjednoczonych”. 

  24 marca
n Na wezwanie do dołączenia do cyberwojny z Rosją odpowiedziało pół miliona 

hakerów – twierdzą ukraińskie władze. Na ich prośbę rekrutacją ochotników zajęła się 
jedna z ukraińskich fi rm informatycznych. 

  30 marca 
n 9 na 10 pracodawców z sektora IT chce zwiększyć zatrudnienie o pracowników 

z Ukrainy – wynika z badania Antal. To więcej niż średnia dla wszystkich ankietowanych 
sektorów (77 proc.). 

  22 marca  
n W Dumie odbyła się debata poświęcona exodusowi specjalistów IT z Rosji. Już co 
najmniej 70 000 takich osób uciekło zagranicę, a władze Rosji spodziewają się, że 
uciekinierów będzie drugie tyle.

 10 marca 
n Rosja ogłosiła restrykcje wobec Zachodu w odpowiedzi na embargo nałożone na 

ten kraj. Sporządzono listę ponad 200 zagranicznych produktów wwiezionych do Rosji, 
które nie będą mogły opuścić tego kraju co najmniej do końca roku. Kreml wciągnął 
na ten indeks sprzęt IT i telekomunikacyjny, wymieniono także monitory, projektory 

i konsole. 
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Wraz z wybuchem wojny na Ukra-
inie Stany Zjednoczone wpro-
wadziły zakaz sprzedaży do 

Rosji oraz na Białoruś produktów wysokich 
technologii, w tym półprzewodników i sys-
temów telekomunikacyjnych wykorzysty-
wanych w przemyśle obronnym, lotniczym 
i morskim. Restrykcje objęły również część 
zagranicznych produktów wyprodukowa-
nych przy użyciu amerykańskiego sprzętu 
i oprogramowania. Do USA szybko dołą-
czyły Tajwan i Korea Południowa – państwa 
odgrywające kluczową rolę w produkcji za-
awansowanych układów elektronicznych, 
a także Japonia, będąca ostoją materiałów 
półprzewodnikowych i narzędzi służących 
do wytwarzania chipów. Tom Rafferty, dy-
rektor regionalny ds. Azji w Economist In-
telligence Unit, uważa, że sankcje dotyczące 
wysokiej klasy półprzewodników bardzo 
mocno uderzą w  Rosję, bo nikt na świe-
cie nie jest w stanie zapewnić poziomu do-
staw realizowanych przez Tajwan i Koreę  
Południową. 

Zasadniczy problem Rosji polega na 
tym, że w znacznym stopniu bazuje ona 
na zagranicznych technologiach przy pro-
jektowaniu chipów. Federacja Rosyjska im-
portowała urządzenia półprzewodnikowe 
o wartości około 440 mln dol., w tym kom-
ponenty, takie jak diody i tranzystory oraz 
elektroniczne układy scalone o wartości 
około 1,25 mld dol. – wynika z danych ONZ 
Comtrade. Jak na razie nic nie wskazuje na 
to, że azjatyccy producenci sprzeciwią się 
sankcjom. Taiwan Semiconductor Manu-
facturing Company (TSMC), największy  
na świecie producent chipów kontrakto-
wych, zobowiązał się do przestrzegania 

to może zaboleć 

mentu Obrony USA półprzewodniki używa-
ne w przemyśle zbrojeniowym opracowuje 
się przy wykorzystaniu specjalistycznych 
materiałów i projektów obwodów pozwa-
lających wytrzymać promieniowanie przy 
jednoczesnym zachowaniu wydajności. Ale 
produkcja najnowocześniejszych pocisków, 
radarów czy systemów obrony przeciwlotni-
czej to nie jedyny problem, z jakim będą mu-
sieli zmierzyć się Rosjanie. Już od pewnego 
czasu jednym z priorytetów Władimira Pu-
tina jest modernizacja i dywersyfikacja go-
spodarki, co wiąże się z rozwojem sztucznej 
inteligencji, usług internetowych, 5G i robo-
tyki. Jednak eksperci są zgodni co do tego, że 
rosyjskie ambicje nie mogą być zrealizowa-
ne bez dostępu do zaawansowanych chipów. 
Rosjanie z pewną nadzieją spoglądają w stro-
nę Chin, aczkolwiek potencjalna pomoc 
z Państwa Środka nie rozwiąże ich bolączek 
związanych z niedostępnością złożonych 
układów elektronicznych. Zdaniem Jame-
sa Lewisa, starszego wiceprezesa Center for 
Strategic and International Studies, wpraw-
dzie część chińskich producentów może 
zastąpić dostawców kondensatorów i tran-

zystorów, jednak nie 
posiadają oni zdolno-
ści w zakresie masowej 
produkcji najnowo-
cześniejszych chipów. 
Z  kolei Tom Rafferty 
ma wątpliwości co do 
tego, czy chińskie firmy 

w ogóle wesprą swojego sojusznika. Więk-
szość z  nich obawia się eskalacji napięć 
z USA, tym bardziej, że ZTE czy Huawei 
przekonały się, że amerykańskie sankcje po-
trafią poważnie uprzykrzyć życie. 

nowych zasad kontroli eksportu. Z  ko-
lei Samsung poinformował o zawieszeniu 
wysyłki do Rosji wszystkich swoich pro-
duktów z powodu sytuacji geopolitycznej 
i monitoruje sytuację na Ukrainie, aby w ra-
zie potrzeby podjąć dodatkowe kroki. 

Zdaniem branżowych specjalistów rosyj-
ska technologia wytwarzania chipów jest 
opóźniona o 15 lat w stosunku do lidera ryn-
ku, jakim jest TSMC. Mikron Group, jeden 
z czołowych producentów chipów w Rosji, 
chwali się, że jest jedyną lokalną firmą zdol-
ną do masowej produkcji półprzewodników 
z 65-nanometrowymi obwodami – techno-
logii wprowadzonej do masowej produkcji 
około 2006 r. Tymczasem część z kluczo-
wych chipów projektowanych przez Rosję 
produkuje TSMC i niewykluczone, że proces 
ten zostanie zatrzymany, choć trudno usta-
lić, czy sankcje dotyczą również tego kon-
kretnego rodzaju układów. Przedstawiciele 
TSMC oraz Mikron Group odmówili dzien-
nikarzom The Wall Street Journal komenta-
rza na ten temat. 

Zdaniem międzyna-
rodowych analityków, 
choć sankcje technolo-
giczne wchodzą w ży-
cie natychmiast, to ich 
skutki w  strategicz-
nych branżach Rosja-
nie odczują dopiero po upływie miesięcy, 
a nawet lat. Jednym z takich obszarów jest 
sprzedaż broni, której Rosja jest drugim co 
do wielkości eksporterem na świecie (po 
Stanach Zjednoczonych). Według Departa-

Eksperci twierdzą, że międzynarodowa blokada technologiczna pozbawi Rosję 
dostępu do zaawansowanych półprzewodników niezbędnych do zasilania prze-
mysłu zbrojeniowego i najnowocześniejszych technologii, takich jak 5G, sztuczna 
inteligencja czy robotyka.
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Produkcja 
najnowocześniejszych 
pocisków czy radarów 
to nie jedyny problem.

n Wojciech Urbanek 

Szlaban na chipy dla Rosji: 
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Od początku 2020 r. jesteśmy świad-
kami przyspieszonej transformacji 
cyfrowej, kiedy to wiele firm zmienia 

się praktycznie z dnia na dzień. W tym kon-
tekście Dell przygotował raport „Rola dzia-
łów zakupów i infrastruktury IT w cyfryzacji 
firm w Polsce”, prezentujący zjawisko cyfry-
zacji i opisujący procesy wpływające na funk-
cjonowanie zarówno całych organizacji, jak  
i działów zamówień.  

Ekspresowe tempo cyfrowej transforma-
cji pokazują również dane Gartnera. O ile 
w latach 2010–2020 światowe wydatki na 
technologie cyfrowe rosły w średnim tem-
pie 1,3 proc. rocznie, o tyle w latach 2020–
2022 ma to być 7 proc. rocznie. Szczególnie 
duże zmiany widać w segmencie centrów 
danych i oprogramowania dla firm. W przy-
padku obu tych segmentów rynku IT skumu-
lowany roczny wskaźnik wzrostu w latach 
2020–2022 wyniesie 10,9 proc. 

W ostatnich dwóch latach prawdziwy 
renesans przeżywają komputery. Według 
danych IDC światowe dostawy kompute-
rów osobistych (PC, laptopy, tablety) były 
w trzecim kwartale 2021 r. niemal o 25 proc. 
wyższe niż w analogicznym kwartale dwa 
lata wcześniej. Natomiast w Polsce popyt na  
komputery wzrósł o 50 proc. w 2021 r. w po-
równaniu z rokiem 2019. Autorzy raportu 
wskazują na dwa zjawiska, które przyczy-
niły się do tak spektakularnych wzrostów. 
Po pierwsze większość firm musiała gwał-
townie dostosować się do warunków pra-
cy zdalnej, a to wzmogło popyt na sprzęt dla 
pracowników. Po drugie zmieniła się struk-
tura wydatków w gospodarstwach domo-
wych. Konsumenci zamiast wydawać na 
restauracje, hotele czy kina, przeznaczali je 
na elektronikę, sprzęt AGD czy meble. 

Autorzy raportu zauważają, że choć ada-
ptacja technologii cyfrowych w Polsce jest 
słabsza niż w Europie Zachodniej, to powoli 
zbliżamy się do poziomu krajów rozwinię-
tych. Jednym z przykładów jest rozwój usług 
chmurowych. Przed pandemią z chmury pu-
blicznej korzystało zaledwie 10 proc. firm, 
zaś w 2021 r. już 30 proc. Według Della niż-
szy poziom cyfryzacji w Polsce jest funkcją 
kilku czynników. W naszym kraju przewa-
żają małe i średnie przedsiębiorstwa, w któ-
rych wdrożenie technologii zwykle następuje 
później niż w dużych organizacjach. 

Z badania przeprowadzonego przez Dell 
Technologies wynika, że w najbliższych la-
tach rodzimi przedsiębiorcy planują posta-
wić na cyfryzację w trzech obszarach. Na 
pierwszym miejscu znajdują się zdalne kana-
ły kontaktu z klientem (w tym e-commerce, 
ale nie tylko) – aż 65 proc. respondentów de-
klaruje chęć inwestycji w tego typu rozwią-

zania. Na kolejnych miejscach znajdują się: 
bezpieczeństwo cyfrowe (64 proc.), cyfry-
zacja łańcucha logistycznego (55 proc.), re-
dukcja kosztów środowiskowych (45 proc.), 
automatyzacja produkcji (36 proc.) oraz cię-
cie kosztów poprzez cyfryzację procesów 
wewnętrznych (36 proc.).

Choć liczba rodzimych organizacji korzy-
stających z chmury publicznej stale rośnie, 
odpowiednia kalkulacja kosztów i korzyści 
wynikających ze stosowania tego modelu 
usługowego nadal pozostaje sporym wy-
zwaniem. Choć tego typu usługi pozwalają 
obniżyć wydatki kapitałowe, zużycie ener-
gii, a także redukują ryzyko zmiany techno-
logicznej, to liczne przykłady pokazują, że 
koszt operacyjny usług chmurowych nie jest 
niski. Coraz częściej słyszy się też o dużych 
firmach, które powracają z chmury, a taka 
„wędrówka” kosztuje. 

Dlatego aktualnie przedsiębiorstwa 
poszukują rozwiązań pośrednich, hybry-
dowych lub w formie chmury prywatnej. 
Przy czym rozwój usług chmurowych nie 
wpłynął negatywnie na sprzedaż sprzętu. 
Urządzenia klasy enterprise, obejmujące 
serwery, osprzęt sieciowy czy pamięci ma-
sowe, zaczynają się opierać na modelach  
hybrydowych. 

Ostatnie dwa lata przyniosły zmiany w zakresie preferencji 
klientów i zakupów infrastruktury IT. Dell w raporcie przed-
stawia najważniejsze trendy występujące na polskim rynku.

Nowy raport Dell Technologies: 
ekspresowe tempo cyfrowej transformacji

Klaudiusz Zagański,
Account Executive,  
Dell Technologies

Obecnie stawiajmy 
sobie pytanie, kiedy 
zostaniemy zaatakowani 
przez hakerów, a nie czy 

-

mobilnym naszych klientów – od oprogra-
-

Iryna Szwabowska,
Senior Sales Manager,  
Dell Technologies

-
ców w ramach odpo-

oraz realizowanie zasad 

-

-
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Otym, jak ważne są dane dla gospo-
darki i rozwoju Chin, pisałem na 
łamach CRN Polska już dwukrot-

nie – opisując pierwszą na świecie giełdę 
handlu danymi w Szanghaju i wspomina-
jąc o planach stworzenia 8 regionalnych 
węzłów danych łączących w sobie 10 cen-
trów danych. W niniej-
szym tekście chciałbym 
nieco rozwinąć ten ostat-
ni temat.

Jeśli przyjmiemy me-
taforę, że dane są w XXI 
wieku tym, czym w po-
przednim stuleciu była 
ropa, to najnowszy plan 
utworzenia w  Chinach 
centrów i węzłów danych można porównać 
do budowy rafi nerii i ropociągów. Centra 
danych to „rafi nerie”, a węzły to „ropocią-
gi”. Pierwsze mają zapewnić odpowiednią 
moc obliczeniową, z której będą korzystać 
inne podmioty do przetwarzania danych, 
drugie natomiast – zagwarantować odpo-
wiednią przepustowość i sieć łączącą ze so-
bą wszystkich uczestników rynku danych, 
czyli tych, którzy je produkują, tych, którzy 
je przetwarzają i tych, którzy chcą je kupo-
wać lub z nich korzystać. 

To ostatnie warte jest podkreślenia 
– mam na myśli faktyczne korzystanie, po-
nieważ obecnie rząd chiński podjął wiele 
działań mających na celu zagwarantowa-
nie, że część danych uważanych za istotne 

mu kraj zapewni sobie odpowiednią moc 
ośrodków obliczeniowych i  odpowied-
nią przepustowość sieci do obsługi gigan-
tycznych transferów danych. Dla połączeń 
end-to-end z centrami danych przewidu-
je się opóźnienia w transmisji nie większe 
niż 20 milisekund, natomiast dla usług ty-
pu V2X (vehicle to everything), inteligent-
nych sieci energetycznych, inteligentnych 
fabryk itp. – maksymalnie 10 milisekund. 
Brak jeszcze konkretnych informacji do-
tyczących mocy obliczeniowych naro-
dowych centrów danych, ale widziałem 
wzmianki, że będą to instalacje rzędu oko-
ło 4 milionów serwerów na centrum, czyli 
40-krotnie więcej niż we wszystkich cen-
trach obliczeniowych China Unicom. 

Różnica w  poziomie rozwoju pro-
wincji wschodnich i zachodnich (patrz: 
punkt 2 planu) ma podłoże historyczne 
i jest efektem świadomych decyzji pod-
jętych na początku procesu transforma-
cji Chin w latach 80-tych. Uznano wtedy, 
że należy najpierw pozwolić bogacić się 
innym nieco szybciej, żeby potem resz-
ta mogła na tym skorzystać. Ci „inni” to 
prowincje nadmorskie, wschodnie. To 
tam powstawały pierwsze specjalne stre-
fy ekonomiczne i to tam kierowane były 
fundusze rządowe na rozwój. Teraz przy-

dla rozwoju gospodarki, ale i dla społe-
czeństwa (dane rządowe z  ministerstw 
i agend) nie będą „chomikowane” przez 
określone podmioty, tylko udostępniane 
w przestrzeni publicznej. 

Projekt 8 węzłów i 10 centrów (Chiń-
czycy uwielbiają takie „wyliczanki”) jest 

niezwykle interesujący również 
dlatego, że stanowi doskonałą ilu-
strację zarówno złożoności takich 
projektów, jak i wielokierunkowego 
oraz wielopoziomowego działania 
chińskiego rządu. Łączy 
on w sobie, po pierw-
sze, wspieranie roz-
woju infrastruktury 
dla danych, po dru-

gie wyrównywanie po-
ziomu rozwoju bogatych 
prowincji wschodnich i bied-
nych zachodnich, po trzecie 
zmniejszanie kosztów przetwa-
rzania danych, po czwarte reali-
zację celów redukcji emisji CO2, 
a wreszcie, po piąte, zachętę dla przed-
siębiorstw prywatnych, żeby dołączyły się 
do tej inicjatywy. 

40 milionów nowych 
serwerów 
Odnośnie do pierwszego punktu można 
powiedzieć, że narodowy projekt budo-
wy infrastruktury danych to jak narodowy 
program budowy autostrad. Dzięki nie-

n Albert Borowiecki, Instytut Badania Chin Współczesnych

Zgodnie z założeniami chińskiego rządu w planowanych 10 naro-
dowych centrach danych może stanąć łącznie nawet 40 milionów 
serwerów, czyli 40-krotnie więcej niż we wszystkich centrach 
obliczeniowych China Unicom.

Chińska 
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Koszty 
przetwarzania 
danych 
znacząco 
spadną. 

Projekt 8 węzłów 
i 10 centrów 
– lokalizacje
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szła kolej na prowincje zachodnie. Tym 
bardziej, że dotychczasowy rozwój cen-
trów danych koncentrował się na prowin-
cjach wschodnich. Odpowiadały one za 
65,3 proc. rynku (Guangzhou 13,5 proc., 
Szanghaj – 25,3 proc., Pekin 26,5 proc.). 
Teraz ma się to zmienić. 

Narodowe centra danych 
powstaną w  Pekinie, Tianji-
nie, Hebei, Guandongu, Hong 
Kongu, Makau, Chengdu, 
Mongolii Wewnętrznej, Gu-
izhou, Gansu i Ningxia i zo-
staną zgrupowane w  osiem 
węzłów. Jak widać na mapce 
poniżej, trzy węzły powstaną 
we wschodnich prowincjach, 
a pięć w zachodnich. Oczywiście budowa 
centrów i węzłów wiąże się z ogromny-
mi strumieniami pieniędzy – szacuje się, 
że co roku w ciągu pięciu lat inwestowane 

będą środki rzędu 400 miliardów juanów 
(około 271 mld złotych, czyli ponad połowa 
budżetu Polski na rok 2022). 

Projekt „dane na wschodzie, przetwarza-
nie na zachodzie”, to również znaczące 

oszczędności kosztów prze-
twarzania danych. Cena za 
metr kwadratowy w  Pekinie 
to 981 juanów, podczas gdy w 
Ningxia ponad 10 razy mniej, 
bo zaledwie 79 juanów. Różnica 
w cenach energii elektrycznej 
dla tych dwóch miejscowości 
jest dwukrotna (koszty ener-
gii to około 50 proc. kosztów 

operacyjnych centrów danych). Więk-
szość odnawialnych źródeł energii mieści 
się w Chinach na zachodzie – szacuje się, 
że dzięki wdrożeniu omawianego projektu 

do 2025 r. zaoszczędzonych zostanie do 30 
milionów ton węgla. 

Wszystkie powyższe informacje doty-
czą narodowych centrów i węzłów danych. 
Jednakże państwowe i  prywatne fi rmy 
uważnie analizują, jakie są aktualne prio-
rytety rządu w zakresie rozwoju państwa 
i  odpowiednio modyfi kują swoje plany. 
W tym zaś konkretnym przypadku mamy 
również ewidentne korzyści fi nansowe. 
Należy się zatem spodziewać kolejnej fa-
li inwestycji w prowincjach wschodnich 
–  tym razem ze strony biznesu. Będzie 
to zarówno relokacja centrów danych ze 
wschodu, jak i budowa nowych. Alibaba 
i Tencent już ogłosiły plany budowy takich 
centrów. Ostatnio dołączyli do nich chiń-
scy operatorzy telekomunikacyjni, China 
Unicom (880 centrów danych – łącznie mi-
lion serwerów) i China Telecom (794 cen-
tra danych). 

Inner 
Mongolia 

Hub

Horinger Data Center

Zhongwei Data Center

Zhangjiakou Data Center

Beijing 
Tianjin 
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Gansu 
Hub

Cheng-yu 
Hub
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Wuhu Data Center

Yangtze River Delta Data Center
Yangtze 

River Delta 
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Guizhou 
Hub
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Greater 

Bay Area 
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Co roku przez 
pięć lat inwe-
stowanych
będzie ok.400
mld juanów.

Ningxia 
Hub
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CRN To już 15 lat współpracy MWT 
Solutions z ManageEngine. Co de-
cyduje o wyjątkowości tej marki? 
Oktawiusz Środa Przede wszyst-
kim to, że ManageEngine bardzo 
sprawnie reaguje na potrzeby ryn-
kowe. Przykładowo, gdy wobec 
szybkiego na całym świecie wzro-
stu zainteresowania zarządzaniem 
komputerami pojawia się jakiś spe-

cyfi czny obszar, w którym brakuje 
odpowiedniego narzędzia, to w nie-

długim czasie pojawia się dopraco-

wany produkt ManageEngine z wygodnym 
interfejsem i  możliwościami integracji. 
Wielkim atutem jest sama oferta i stale roz-
wijane portfolio, które obejmuje już bli-
sko 60 produktów do zarządzania. Wyjście 
do klienta z bardzo obszernym katalogiem 
zwiększa prawdopodobieństwo zaadreso-
wania potrzeb. Przy takim bogactwie poru-
szanych wątków, a jednocześnie tak dużej 
korelacji poszczególnych narzędzi, szansa 
na sukces sprzedażowy bardzo rośnie.

n A jak postrzegacie swoją rolę w suk-
cesie ManageEngine? 
O sile marki decyduje w dużej mierze opar-
cie sieci sprzedaży na takich dystrybutorach 
jak my. Jako fi rma działająca na lokalnym 
rynku staliśmy się „prawą ręką” producenta, 

Rozmowa z Oktawiuszem Środą, 
szefem kanału partnerskiego 

w MWT Solutions. 

to gwarancja  sukcesu
Bogate portfolio 

ManageEngine Partner Summit 
2022, piąta edycja spotkania part-
nerów ManageEngine w Polsce, 

była okazją do podsumowania ubiegłego 
roku i przedstawienia planów działania na 
najbliższą przyszłość. Ważną częścią wy-
darzenia było nagrodzenie najlepszych 
partnerów MWT Solutions, wyłącznego 
dystrybutora ManageEngine w Polsce, po-
siadającego w swoim portfolio imponują-
cy zestaw narzędzi do zarządzania niemal 
wszystkimi obszarami IT, takimi jak: sie-
ci, aplikacje, service desk, usługa Active 

Directory, bezpieczeństwo, desktopy, ser-
wery, urządzenia mobilne. 

Teraz czas na 
samodoskonalenie
Dla polskiego dystrybutora ManageEngine
rok poprzedni oraz początek bieżącego to 
stały proces udoskonalania i  usprawnia-
nia tego, co wynika ze znaczących zmian 
wprowadzonych w kanale sprzedaży w roku 
2020. Przed zmianami działało w nim blisko 
100 partnerów o bardzo różnych poziomach 
sprzedaży. Dlatego sieć partnerska została 

przebudowana tak, aby ci, którzy sprze-
dają najwięcej, mogli liczyć na największe 
wsparcie dystrybutora, a partnerzy o małej 
aktywności nie musieli się martwić o narzu-
cone wymagania.

Obecnie, w rezultacie zmian, poprawił 
się komfort pracy wszystkim, zarówno naj-
większym partnerom, jak i fi rmom, które 
mają zaledwie jeden czy dwa projekty w ro-
ku. Tych mniejszych skutecznie obsługuje 
dzisiaj niemal 20 działających w modelu 
subdystrybucji partnerów MWT Solutions 
o statusie Gold Partner. 

Po przeprowadzonej dwa lata temu rewolucji w sieci partnerskiej dystrybutora przyszedł czas na 
ewolucję, której celem jest stała poprawa komfortu współpracy i możliwości rozwoju. 

MWT Solutions:
przyjazny kanał współpracy partnerskiej

ADVERTORIAL
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opiekującą się kompleksowo tutejszym ka-
nałem sprzedaży. Potrafimy zbudować wo-
kół rozwiązań tej marki wiele usług, także 
niestandardowych. Dostarczamy wsparcie 
w języku polskim z wysokim SLA, a to ma 
na tym rynku duże znaczenie, szczególnie 
w sektorze publicznym.

n W obszernym portfolio ManageEn-
gine można wydzielić kilka głównych 
obszarów tematycznych. Czego one  
dotyczą?
Granulacja portfolio jest duża. Niemniej 
na potrzeby zbudowania certyfikacji dla 
partnerów wydzieliliśmy pięć takich ob-
szarów. Pierwszy to ITSM –  IT Service 
Management, a więc zestaw narzędzi uła-
twiających zarządzanie działem pomocy 
technicznej, obsługą klienta, a także zaso-
bami IT. Tu sztandarowym rozwiązaniem 
jest ServiceDesk Plus. Kolejnym obszarem 
jest UEM – Unified Endpoint Management, 
gdzie na pierwszy plan wybija się Desktop 
Central – narzędzie służące do centralne-
go zarządzania nie tylko komputerami, ale 
także serwerami czy urządzeniami mobil-
nymi. W ostatnich latach w tym obszarze 
bardzo ważny stał się aspekt zabezpiecza-

nia urządzeń końcowych –  szyfrowania 
dysków i  zarządzania bezpieczeństwem 
znajdujących się na nich danych. Manage-
Engine oferuje narzędzia dedykowane do 
tych właśnie celów. 

n Czy te dwa obszary cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem klientów?
Tak, bardzo rośnie zwłaszcza sprzedaż  
Desktop Central. Widać, że zapotrzebo-
wanie na ten produkt wciąż znajduje się na 
wysokim poziomie. Bardzo dobrze przyj-
mują go zarówno użytkownicy, jak i nasi 
partnerzy, którzy chętnie inwestują w coś, 
co cieszy się szczególnym zaufaniem klien-
tów i co daje gwarancję dużej skuteczności 
sprzedaży. Na pewno sukces Desktop Cen-
tral zwiększyło upowszechnienie się pracy 
zdalnej, ale nie jest to decydujący czynnik. 

n Co z pozostałymi trzema kategoriami 
rozwiązań? Na co warto zwrócić uwagę? 
ITOM – IT Operations Management – to 
produkty do monitorowania infrastruktury, 
aplikacji i usług. W tym obszarze panuje na 
rynku duża konkurencja i często wybiera-
ne są bezpłatne rozwiązania o niewielkich 
możliwościach. My mamy w tym segmencie 

produkt klasy enterprise. Następną ka-
tegorią produktów ManageEngine jest  
Security, w  której znajdziemy nasze-
go PAM-a, SIEM-a czy rozwiązanie DLP 
– w ich przypadku sprzedaż systematycz-
nie rośnie. Podobnie jak w ostatnim obsza-
rze, w którym czujemy się mocni na rynku, 
a mam tu na myśli rozwiązania stworzo-
ne wokół Active Directory. Środowisko  
Microsoft 365 staje się standardem, więc 
potrzeba zarządzania nim stale rośnie, tak 
jak konieczność przeprowadzania jego 
audytów. Nasze produkty stanowią odpo-
wiedź na takie zapotrzebowanie. 

n Coraz więcej mówi się o usługach za-
rządzanych i partnerach działających 
w modelu Managed Service Provider. 
Co ManageEngine ma im do zapropo-
nowania? 
Portfolio ManageEngine jest dobrze przy-
gotowane do pracy w tym modelu. Znajdu-
je się w nim kilka produktów, które mają 
wersje stworzone właśnie z myślą o MSP. 
Można w  oparciu o  nie budować usłu-
gi zarządzane i obserwujemy rosnące za-
interesowanie partnerów tego rodzaju  
działaniami. 

jekty klasy Enterprise. Jest to efekt zbudo-
wania kompetencji przez partnerów oraz 
wiary w możliwości produktów Manage-
Engine. O wzroście dojrzałości partnerów 
świadczy także odnotowywany u dystrybu-
tora spadek liczby zgłoszeń, jakie trafiają 
do jego działu zajmującego się wsparciem 
przedsprzedażowym. Partnerzy stali się 
bardziej samodzielni i skuteczni, szukając 
pomocy u dystrybutora głównie wtedy, gdy 

Początkowe obawy o to, jak 
wprowadzone w 2020 roku 
zmiany wpłyną na wyniki 
sprzedaży, okazały się nie-
uzasadnione. Już w pierw-
szym roku sprzedaż licencji 
wyraźnie się zwiększyła, 
a zmiany nadal procentują. 
Inwestycja w wybraną gru-
pę partnerów, którzy bez-
pośrednio współpracują 
z dystrybutorem, przynio-
sła efekt. Porównując wyni-
ki z 2020 i 2021 r. nastąpił wzrost sprzedaży 
w kanale partnerskim o 39 proc. Wyraźnie 
wzrosła skuteczność sprzedaży – przy po-
dobnej liczbie ofert w 2020 i 2021 r. liczba za-
mówień zwiększyła się o 34 proc. Warto też 
odnotować nie tylko bardzo wysoką, 97-pro-
centową skuteczność odnowień, ale także 
wyraźny wzrost sprzedaży nowych licencji. 

Co ważne, w kanale partnerskim coraz 
mocniej zaznaczają swoją obecność pro-

potrzebna jest bardzo specjalistyczna wie-
dza z wąskich obszarów specyfiki oferowa-
nego oprogramowania. 

Jak zauważają przedstawiciele MWT  
Solutions, bardzo pozytywnym zjawiskiem 
jest coraz częstsza współpraca pomiędzy 
partnerami. W  niedużym gronie dobrze 
działa networking –  co również wywie-
ra znaczący wpływ na finalną skuteczność 
sprzedaży.

ManageEngine  
Partner Summit 
2022  
Nagrodzeni partnerzy:
n  Największy projekt:  

OpTeam

n  Najwięcej sprzedanych 

licencji: PLC Doradztwo 
Informatyczne

n  Najlepszy wynik sprzedaży:  

TEKERIUM 
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Spory odsetek przedstawicieli pol-
skich fi rm IT zapina pasy, przygo-
towując się na zderzenie z  zapo-

wiadaną przez ekonomistów stagfl acją. 
Na pytanie o to, czy trudności gospodar-
cze odbiją się negatywnie na prowadzo-
nym biznesie, twierdząco odpowiedziała 
ponad połowa pytanych, podczas gdy je-
dynie 17 proc. ankietowanych twierdzi, 
że obecna sytuacja gospodarcza nie ma 
wpływu na ich wyniki sprzedażowe. 
Co ważne, całkiem sporo, bo niemal co 
trzeci respondent spodziewa się jednak 
wzrostu zamówień. 

I chociaż kumulacja negatywnych 
czynników ekonomicznych spędza sen 
z oczu wielu przedsiębiorcom w Polsce, 
to aż 67 proc. uczestników naszej ankiety 
deklaruje zaangażowanie ich fi rm w po-
moc uchodźcom z Ukrainy. Zapytaliśmy 
ich też, czy zatrudnili uchodźców wojen-
nych i okazało się, że w 23 proc. fi rm takie 
osoby już zaczęły pracować. Co zresztą 
nie dziwi i należy spodziewać się wzro-
stu tego wskaźnika. 

w sektorze IT 
Z niedawnego badania Antal wynika, że 
9 na 10 pracodawców z sektora IT chce 
zwiększyć zatrudnienie o pracowników 
z Ukrainy. To więcej niż średnia dla wszyst-
kich ankietowanych sektorów (77 proc.). 
Co istotne, największa grupa pracodaw-
ców ze wszystkich branż (41 proc.) widzi 
możliwość zatrudnienia Ukraińców na 
stanowiskach specjalistycznych lub me-
nedżerskich IT. Do branż, w których naj-
więcej fi rm chce zwiększyć zatrudnienie, 

należy również transport 
i  logistyka (100 proc.), a tak-
że bankowość i ubezpieczenia (86 proc.). 
Średnio fi rmy mają 15 wakatów na stano-
wiska niższego szczebla i 5 wakatów dla 
specjalistów. Funkcje, które mogliby ob-
jąć Ukraińcy, czekają w niemal każdym 
obszarze działania polskich fi rm.
Antal zapytał pracodawców o niezbędne 
warunki rozpatrzenia aplikacji kandyda-
tów ukraińskich na stanowiska specja-
listyczne. Najczęściej wymieniana jest 
znajomość języka angielskiego (73 proc.), 
a dopiero w drugiej kolejności polskiego 
(59 proc.). Dla ponad połowy responden-
tów kluczowe będzie również doświad-
czenie w danej branży (58 proc.) oraz na 
analogicznym stanowisku (54 proc.). 
Preferowana przez fi rmy forma zatrud-
nienia to umowa o pracę (79 proc.) na 
czas dłuższy niż rok (56 proc.). Co piąty 
respondent dopuszcza też zatrudnienie 
w oparciu o umowę zlecenie lub contrac-
ting. Pracodawcy liczą przy tym na dłu-
goterminową współpracę ze względu na 

Choć większość respondentów naszej ankiety spodziewa 
się spadku zamówień w związku z pogarszającą się 
sytuacją gospodarczą Polski, to jednocześnie masowo 
zaangażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy.   

biznes sumienia 

konieczność wdrożenia pracownika i wy-
nikające z tego koszty. Jest to też aspekt 
wymieniany jako główna bariera na dro-
dze do zatrudnienia osób z Ukrainy.
Poza obawą o  krótki czas pracy, głów-
ną barierą jest dla pracodawców ryzyko 
związane z jakością pełnienia obowiąz-
ków bez znajomości języka polskiego 
(51 proc. wskazań), a także problemy na-
tury formalno-prawnej (38 proc.). Pra-
codawcy widzą jednak więcej szans niż 
barier w zatrudnianiu obywateli z Ukra-
iny na stanowiskach specjalistycznych 
i  menedżerskich. Otóż 62  proc. wiąże 
nadzieje z  większą dostępnością pra-
cowników, 57  proc. widzi możliwość 
pozyskania niezwykle zmotywowanej ka-
dry, a 36 proc. liczy na pozytywne efekty 
zwiększania różnorodności w pracy. 

W omawianych ankietach CRN.pl wzięło 
udział 121 osób. 

n Tomasz Gołębiowski  

Ankieta CRN.pl:  
BADANIE ONLINE
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Czy trudności gospodarcze odbiją się negatywnie na Twojej fi rmie?

Tak, spodziewam się 
spadku zamówień 

Nie, obecna sytuacja gospodarcza nie ma wpływu na naszą sprzedaż

Wręcz przeciwnie, oczekuję wzrostu zamówień

54%

17%

29%
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gdzie powinna trafi ć. Dlaczego nie potra-
fi my korzystać z  tak pięknych polskich 
pomysłów? 

Tomek jest jedną z najbardziej praco-
witych osób, jakie poznałem. Jego projekt 
pokazuje jedną z najpiękniejszych stron 
algorytmów. Nauczmy się szanować i ko-
rzystać z naszych rodzimych pomysłów. 
Zanim zaczną zmieniać świat, niech zmie-
niają naszą polską rzeczywistość! Toma-
szowi i jego braciom życzę wiatru w żagle, 
a Czytelników z całego serca proszę o po-
moc w dystrybucji ich historii. Niech po 
10 latach, od kiedy Ci młodzi ludzie roz-
poczęli bieg za swoim marzeniem, ułatwia 
życie innym. 

li z naszego kraju. Spółka tu płaci podat-
ki, właśnie tu zatrudnia blisko 100 osób 
i walczy, by ich projekt był u nas wreszcie 
dostrzeżony. 

Udostępniam historię Tomka właśnie te-
raz i całkowicie bezinteresownie nie bez 
przyczyny. Robię to nie tylko z wielkiej du-

my, poruszony pracowitością, 
skromnością i  konsekwen-
cją działania jego i  jego bra-
ci. Robię to, bo ich projekt ma 
dziś naprawdę szansę zmienić 
życie setek tysięcy obywate-
li Ukrainy, ale absolutnie nikt 
ich nie słucha. Składając doku-

menty legalizujące pobyt i pracę w Polsce, 
każdy z obywateli Ukrainy musi doręczyć 
zdjęcie biometryczne. Ludzie wymęczeni 
wojną stoją więc godzinami w kolejkach 
do wybranych punktów fotografi cznych, 
z  którymi samorządy mają podpisane 
umowy. Potem spędzają godziny w urzę-
dach, co paraliżuje też życie urzędników 
i obywateli Polski. 

A wystarczyłoby jedno selfi e, które każ-
dy uchodźca mógłby zrobić sobie zwykłym 
telefonem. Mamy ten system! Tomek stwo-
rzył nawet cały model zarządzania w ta-
kich sytuacjach fotografi ą, by trafi ła tam, Fo

t. 
Ad

ob
e 
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Tomasz Młodzki i jego dwóch braci 
w 2012 roku zamarzyli, by uspraw-
nić procedury urzędnicze, w któ-

rych potrzebne jest wykonanie zdjęć. 
Rozpoczęli rodzinną pracę nad swoim wła-
snym algorytmem i aplikacją. Po 7 latach 
konsekwentnej walki, robiąc dziesiątki ty-
sięcy zdjęć w jednym z garaży 
na warszawskim Mokotowie 
(który zresztą odwiedziłem) 
– udało się! Stworzyli go! 

Ten chłopak wraz ze swoim 
zespołem wykreowali w 2019 
roku unikalne na światową 
skalę oprogramowanie umoż-
liwiające wykonywanie zdjęć biometrycz-
nych przy pomocy domowych smartfonów. 
Ich aplikacja jako jedyna na świecie sama 
wycina tło, kadruje twarz oraz zapisuje 
zdjęcie biometryczne gotowe do wydruku 
lub przesłania online. 

Dziś narzędzie tego chłopaka, nazwa-
ne PhotoAiD, jest wykorzystywane przez 
kilka milionów użytkowników na ponad 
80 rynkach (od USA, przez Wielką Bry-
tanię, Francję, Hiszpanię, Włochy, Niem-
cy, Japonię po Australię)! Ale nie w Polsce, 
a przynajmniej nie tak, jak powinno. Mimo 
to Tomek i jego zespół nigdy nie wyjecha-

Maciej Kawecki 
Autor jest dziekanem Wyższej Szkoły Bankowej 

w Warszawie, doradcą w Kancelarii Maruta 
Wachta i prezesem Instytutu Polska Przyszłości 

im. Stanisława Lema.  

Polak stworzył pierwszy na 
świecie algorytm pozwalający 
zamienić zwykłe selfi e w profe-
sjonalne, urzędowe zdjęcie bio-
metryczne w sekundę! To pięk-
na historia o wiedzy, 
pasji i zaangażowaniu.

OPINIE

Polak potrafi: 
PhotoAiD 

Dlaczego nie 
korzystamy
z polskiego 
pomysłu? 
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  Angielski to wasz fi rmowy „język 
urzędowy”. Macie oddziały na trzech 
kontynentach. Zatrudniacie specjali-
stów ponad dwudziestu różnych naro-
dowości. Co przy tym ciekawe, Lingaro 
od początku miało być fi rmą globalną, 
a nie lokalną. Dlaczego? 
Sebastian Stygar Polska jest na tyle du-

żym rynkiem, że istnieje pokusa, aby 

skupić się na rozwoju właśnie tutaj, 

a dopiero z czasem wyjść poza jej gra-

nice. Oczywiście nie ma w tym nic złe-

go, liczne fi rmy tak robią, i wiele z nich 

odnosi sukcesy. Są jednak takie kra-

je, jak chociażby Estonia czy Czechy, 

gdzie wielu przedsiębiorców od po-

czątku musi myśleć o działaniu zagra-

nicą. Dzięki temu jest im potem łatwiej 

zdobywać klientów w innych krajach. 

Dlatego Polska jest w jakimś sensie pu-

łapką. Ustawiając biznes jedynie z my-

ślą o lokalnym rynku, po latach ciężko 

jest wyjść na zewnątrz, gdzie mamy do 

czynienia z innym środowiskiem pracy 

i innymi sposobami działania. 

Sebastian Stygar, Co-CEO oraz Jacek Warchoł, szef działu 
Supply Chain Analytics Practice w Lingaro Group w rozmowie 
na temat prowadzenia biznesu na kilku kontynentach, przewadze 
biznesowej, jaką daje sztuczna inteligencja, a także o tym, dlaczego 
Filipiny to azjatycka… Polska. 
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  Centrala Lingaro mieści się w War-
szawie i przez pierwsze kilka lat działal-
ności nie mieliście oddziału za granicą. 
Na czym wtedy polegało wasze globalne 
podejście do biznesu?
Sebastian Stygar Od początku koncen-

trowaliśmy się na współpracy z między-

narodowymi korporacjami, rozwijając 

ofertę w języku angielskim i organizując 

procesy biznesowe zgodnie z oczekiwa-

niami światowych korporacji, które wy-

magają obsługi na określonym poziomie. 

  Waszą pierwszą międzynarodo-
wą lokalizacją była Manila na Filipinach. 
Dlaczego akurat ten kierunek?
Sebastian Stygar To – obok Singapu-

ru – znakomita baza do prowadzenia 

działalności w Azji. A dlaczego akurat 

Manila? Zadecydowały nasze osobiste 

doświadczenia, co nie zmienia faktu, 

że miało to swoje biznesowe uzasad-

nienie. Małżonka Tomka Roguckiego, 

współzałożyciela i  członka zarządu 

Lingaro, jest Filipinką, stąd jego bli-

skie relacje rodzinne z tym krajem. Ja 

z kolei bezpośrednio po studiach pra-

cowałem w Procter & Gamble, w mię-

dzynarodowym zespole składającym 

się z osób z Polski i Filipin właśnie. 

W latach 90-tych nie mieliśmy jeszcze 

VoIP-a ani wideokonferencji, więc ca-

łe dnie spędzaliśmy na telefonach, re-

gularnie podróżując pomiędzy oboma 

krajami i ucząc się zdalnej pracy nad 

różnymi aplikacjami IT.

  Z polskiego punktu widzenia to eg-
zotyczna lokalizacja. Co trzeba wiedzieć, 
żeby poruszać się umiejętnie w mean-
drach tamtejszego biznesu? 
Sebastian Stygar Filipiny oczywiście 

mają swoją specyfi kę. Pod wieloma 

aspektami są nam bliższe niż więk-

szość innych krajów w Azji. Filipińczy-

cy, oprócz swojego języka, lepiej niż my 

w Polsce posługują się angielskim czy 

hiszpańskim, a kulturowo mają wiele 

związków z Europą i Stanami Zjedno-

czonymi. To niedoceniany w Europie 

Polska 
JEST „PUŁAPKĄ” 

KANAPA CRN POLSKA
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rynek i mało kto wie, że na przykład 

fi lipiński sektor usług call center jest 

większy niż indyjski czy chiński, czy 

że największe studia fi lmowe produ-

kują fi lmy w tutejszych studiach ani-

macji. Dla nas oczywiście znaczenie 

ma dostępność talentu – świetnie wy-

kształconych ludzi, dla których potra-

fi my stworzyć atrakcyjne miejsce do 

rozwoju kariery. 

Jacek Warchoł Filipiny 

mają dużą populację, 

przekraczającą 100 

milionów osób, a fakt, 

że mamy tam biuro, 

pomaga nam realizo-

wać projekty dla klien-

tów po tamtej stronie 

świata. Lokalna obec-

ność wzmacnia naszą 

wiarygodność, a poza 

tym wiąże się z pew-

nymi optymalizacjami 

podatkowymi. Przykładowo, możemy 

korzystać z miejscowych, fi lipińskich 

usług call center i nie musimy płacić za 

wysoko opodatkowane usługi świad-

czone z terenu Indii. Co bardzo przy 

tym ważne, to fakt, że Filipińczycy ma-

ją dobrych specjalistów i wysoką kul-

turę pracy oraz współpracy, co bardzo 

doceniamy. 

  A  jak wygląda proces rozwoju 
zagranicznych placówek Lingaro? Czy 

na ich czele zawsze stoi 
Polak? 
Sebastian Stygar Na 

początku tak. Szuka-

my w polskim oddzia-

le osób, które mogą 

na dłuższy czas prze-

prowadzić się, aby na 

miejscu wyszkolić lo-

kalny zespół i  zaini-

cjować naszą kulturę 

organizacyjną i zwią-

zane z  nią wartości. 

W tak dużej fi rmie jak nasza, to wła-

śnie wartości są tym, co nas spaja i po-

woduje, że wiemy, w jakim kierunku 

podążamy. 

  Jedną z waszych specjalności jest 
cyfryzacja usług logistycznych. Czym lo-
gistyka w Azji różni się od europejskiej?
Jacek Warchoł Różni się wyższym po-

ziomem trudności, począwszy od wy-

zwania, jakim są liczne łańcuchy małych 

wysepek aż po tajfuny. To wszystko przy 

nieco niższym poziomie infrastruktury. 

Jednocześnie same Filipiny to bardzo 

duży i chłonny rynek, który w wielu ob-

szarach nie ustępuje chociażby chińskie-

mu. Choć to ten drugi jest powszechnie 

uważany za azjatyckiego lidera. 

Sebastian Stygar Filipiny pod wzglę-

dem biznesowym przypominają nieco 

Polskę. Tak jak my w Europie, tak oni 

w Azji są krajem, który ma wykwali-

fi kowaną i  stosunkowo niedrogą siłę 

roboczą, sąsiadując przy tym z ważny-

mi rynkami. W przypadku Filipin są to 

Japonia, Singapur, Nowa Zelandia czy 

Australia. 

Nierzadko potrafi my 
sami znaleźć 
i wygospodarować 
u klienta pieniądze na 
nasze rozwiązania IT 
– Jacek Warchoł 
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  Jak zdobywa się zaufanie takich 
firm na ich rynkach, poza Polską? 

Jacek Warchoł To, co nas wyróżnia, to 

fakt, że przychodzimy do klienta i mó-

wimy, że możemy usprawnić mu jakąś 

część biznesu, w konkretnej domenie 

i w ramach określonych wskaźników 

KPI. Świadczymy też usługi konsultin-

gowe, w ramach których usprawniamy 

takie czy inne procesy biznesowe, gene-

rując oszczędności, które z kolei klient 

może przeznaczyć na dalszą cyfryzację. 

Można więc powiedzieć, że nierzadko 

potrafimy sami znaleźć i wygospodaro-

wać u klienta pieniądze na nasze roz-

wiązania IT. To unikalne podejście, jeśli 

chodzi o firmy IT w ogóle i wielu klien-

tów jest zaskoczonych, że tak można. 

  W  jaki sposób szukacie tych 
oszczędności? 
Jacek Warchoł Kiedyś, żeby zrealizo-

wać, dajmy na to, projekt na potrzeby 

magazynu, trzeba było tam pójść, zo-

baczyć jak to działa, poczuć zapach pa-

let. Teraz robimy to w taki sposób, że 

siadamy do komputerów i analizujemy 

procesy biznesowe w oparciu o szereg 

danych. Na przykład obserwujemy jak 

przemieszczają się palety w magazy-

nie na podstawie danych z procesów 

transakcyjnych. Na tej podstawie mo-

żemy dokładnie okre-

ślić, gdzie dana paleta 

aktualnie się znajduje 

i dokąd następnie tra-

fi. Po 20 latach zajmo-

wania się łańcuchem 

dostaw oraz logisty-

ką zauważam, że za-

rządzanie projektami 

przeszło z  trybu od-

wiedzin w tryb on-line. 

Cyfrowo, zdalnie jeste-

śmy w stanie znacznie 

lepiej udowodnić i udo-

kumentować oczeki-

wane korzyści, w tym 

oszczędności. Bazujemy bowiem na 

konkretnych danych, a nie na opiniach 

lokalnych pracowników, którzy patrzą 

na  złożone procesy ze swojej, zwy-

kle jednak wąskiej perspektywy. Dys-

kusja z zarządami u naszych klientów 

o innowacjach jest więc dużo krótsza 

KANAPA CRN POLSKA
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  Skoro macie dobrze funkcjonujący 
oddział w Manili, skąd decyzja o otwar-
ciu kolejnego w nie tak znowu odległym 
Singapurze? 

Sebastian Stygar W  Singapurze wie-

lu naszych klientów ma swoje regio-

nalne centra decyzyjne, a my chcemy 

być jak najbliżej nich. Dzięki temu mo-

żemy w jednym miejscu ustalać z nimi 

działania prowadzone w wielu różnych 

krajach. To ważne, bo nierzadko świad-

czymy jednemu klientowi usługi nawet 

w kilkudziesięciu różnych lokalizacjach 

na danym kontynencie. Z tego też po-

wodu otworzyliśmy oddział w Zury-

chu na Europę i w Cincinnati na Stany  

Zjednoczone. 

  Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, 
to Cincinnati nie wydaje się być tamtej-
szym centrum biznesowym. Raczej No-
wy Jork, Boston, Seattle… 

Sebastian Stygar Cincinnati jest znane 

w Stanach Zjednoczonych jako siedzi-

ba główna Procter & Gamble, potężnej 

korporacji, która jednocześnie jest jed-

nym z naszych strategicznych klien-

tów. Zresztą wyjątkowo wymagającym 

pod względem digitalizacji łańcuchów  

dostaw. 

Jacek Warchoł P&G to firma, która zwra-

ca bardzo dużą uwagę na nowoczesne 

technologie. Anality-

cy Gartnera uważają ją 

pod tym względem za 

wzór do naśladowa-

nia. Już kolejny rok 

z rzędu P&G zdobywa 

nagrodę Supply Cha-

in Master. Uogólniając, 

często jesteśmy przez 

klientów pytani o inno-

wacje w zakresie logi-

styki, które mogłyby im 

pomóc w optymalizacji 

łańcuchów dostaw pod 

względem kosztów czy 

szybkości działania. 

Dla nas, jako ich kontrahenta, oznacza 

to nie tylko konieczność dysponowania 

know-how technologicznym na najwyż-

szym poziomie, ale też wiedzą bizneso-

wą. Dlatego też musimy świetnie znać 

się na logistyce i bez przerwy rozwijać 

swoje kompetencje w tym zakresie. 

i zdecydowanie bardziej osadzona na 

konkretnych faktach. 

  Na przykład jakich? 

Jacek Warchoł Wyobraźmy sobie przed-

siębiorcę, który ma kilka tysięcy środ-

ków transportu i był przekonany, że 

utylizacja jego floty znajduje się na po-

ziomie 75 procent. Tymczasem my po 

analizie danych wykazujemy, że w rze-

czywistości jest to nieco ponad 60 pro-

cent. To oznacza, że znacznie mniejszy 

jest rzeczywisty odsetek samochodów, 

które znajdują się w trasie. Żeby taki 

wskaźnik poprawić, należy sprawdzić 

szereg kwestii: czy kierowcy pracują 

optymalnie, czy pojazdy są alokowane 

w najlepszych możliwych lokalizacjach, 

jak długo trwają załadunki bądź jaki jest 

czas oczekiwania na dane produkty… Po-

wodów, dla których logistyka nie działa 

optymalnie może być dużo. 

Sebastian Stygar A ponieważ w logistyce 

są duże pieniądze, poprawa parametrów 

nawet o pół procenta może się bardzo 

opłacić. Przy zastosowaniu sztucznej 

inteligencji czy machine learningu mo-

że się okazać, że poprawa sięgnie pięciu 

procent. A wtedy naprawdę jest o co po-

walczyć i sam projekt może się zwrócić 

nawet w zaledwie kilka tygodni. 

Jacek Warchoł W projektach, które okre-

ślam jako asset heavy, a więc z dużymi 

stanami zapasów magazynowych, na-

wet kilkuprocentowe oszczędności da-

ją ogromne sumy. Wyobraźmy sobie, 

że mamy produkty, które powinny zo-

stać wycofane ze sklepów za tydzień, bo 

kończy się ich data przydatności do spo-

życia. W takiej sytuacji nasze aplikacje 

z komponentem sztucznej inteligencji 

pokazują kontrolerom, które produkty 

należy jak najszybciej rozdysponować, 

czy to za granicę czy w ramach jakiejś 

promocji. 

  W ostatnim czasie, jeszcze przed 
wojną, zapewne odczuliście wzrost po-
pytu na wasze usługi? 
Jacek Warchoł Minione dwa lata z Co-

videm dobitnie pokazały, jak ważna jest 

optymalizacja portfolio SKU w czasie, 

gdy na przykład bardzo szybko trzeba 

było wygenerować miejsce na makaron 

i środki higieniczne. W takim momen-

Stajemy się 
rozpoznawalnym 
globalnie graczem 
od analityki 
danych i w tym 
zakresie budujemy 
swoją pozycję – 
Sebastian Stygar  
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cie aplikacje do zarządzania SKU 

okazały się bardzo przydatne. 

Firmy, które nimi dyspono-

wały, wygrały z konkurenta-

mi, którzy z ołówkiem, kartką 

papieru i telefonem próbowa-

li się jakoś dostosować do no-

wych warunków. Nasze systemy 

są przy tym w stanie same inicjować 

pewne decyzje. Na przykład wysyłać 

komunikaty, że niebawem przyjdzie do-

stawa, na potrzeby której trzeba przygo-

tować określone palety, których nie 

ma na składzie, ale można je ścią-

gnąć z takiego a takiego miejsca. 

Współczesne aplikacje potrafi ą 

naprawdę bardzo dużo. 

  Z innej beczki: pracowni-
cy Lingaro posługują się kilkuna-
stoma obcymi językami i pochodzą 
z wielu kręgów kulturowych. Jak sobie 
z tym radzicie? 
Jacek Warchoł Jesteśmy globalną fi r-

mą, dlatego budowanie zdywersyfi -

kowanych zespołów projektowych 

jest elementem naszego biznesowego 

DNA. Już od momentu, kiedy dołącza-

ją do nas nowi pracownicy, planuje-

my szereg szkoleń z zakresu rozwoju 

oraz pracy w zespołach międzynarodo-

wych, poznawania różnic kulturowych 

oraz efektywnej pracy on-line. Bardzo 

ważna jest również codzienna komuni-

kacja, zrozumienie kultury doceniania 

szacunku dla różnorodności oraz opar-

ciu naszej współpracy z klientem na 

tych samych wartościach. Nasz dział HR 

bardzo wspiera nas w tych działaniach. 

Pracując w mocno międzynarodowym 

środowisku, możemy uczyć się od siebie 

najważniejszych aspektów kulturowych 

w biznesie. Często wykorzystujemy te 

lekcje we współpracy z naszymi klienta-

mi, którzy mają siedziby w różnych czę-

ściach świata. 

  Kilka lat temu zapowiadaliście, że 
do 2022 roku liczba osób zatrudnionych 
w Lingaro przekroczy tysiąc. Udało się?
Sebastian Stygar Tak, przyjęcie do Lin-

garo tysięcznej osoby świętowaliśmy 

w kwietniu ubiegłego roku. Z tym, że 

nasza strategia nie polega na tym, żeby 

jak najszybciej rosnąć, ale żeby coraz 

bardziej specjalizować się w określo-

nych obszarach. Dzięki temu stajemy 

się rozpoznawalnym globalnie graczem 

od analityki danych i w tym zakresie 

budujemy swoją pozycję, zarówno ja-

ko dostawca technologii, jak i wiedzy 

biznesowej. Szukamy przypadków biz-

nesowych, w których ma sens zasto-

sowanie sztucznej inteligencji, w tym 

systemów samouczących się. Nasze 

umiejętności sprawdzają się najlepiej 

tam, gdzie jest bardzo dużo danych 

i gdzie potrzebne są szybkie decyzje. 

Jacek Warchoł Jednym z  obszarów, 

w jakich się specjalizujemy, jest ana-

lityka konsumencka, czyli analiza 

zachowania klientów przy półkach skle-

powych – co nimi kieruje, że sięgają po 

taki, a nie inny produkt. Umiemy doko-

nywać takich analiz i bardzo precyzyj-

nie profi lować konsumentów w różnych 

segmentach rynku. Potrzebujemy tyl-

ko jak największej ilości danych, nad 

którymi siedzą nasi specjaliści – ma-

tematycy, socjolodzy, menadżerowie, 

informatycy, analitycy data science… 

W takich zespołach, z myślą o naszych 

klientach, rodzą się naprawdę znako-

mite pomysły. 

  Z jakimi producentami najchęt-
niej współpracujecie? 

Sebastian Stygar Należą do nich Micro-

soft, Google czy Amazon, jako obecni 

liderzy rozwiązań chmurowych. Przy 

czym technologia to kwestia drugo-

rzędna. Zaczynamy od analizy potrzeb 

klienta i dobieramy najlepsze możliwe 

narzędzia do zaadresowania proble-

mów. Jesteśmy zwolennikami podej-

ścia znanego jako Technology Agnostic. 

Przez lata zbudowaliśmy około 30 sil-

nych partnerstw technologicznych. 

Pracujemy z  producentami techno-

logicznymi wszędzie tam, gdzie wi-

dzimy strategiczną potrzebę naszych 

klientów.

  Minęło kilka miesięcy odkąd prze-
jęliście szwajcarską spółkę eBusiness In-
stitute. Planujecie kolejne akwizycje? 
Sebastian Stygar Tak, w tym celu ako-

modujemy nasze coroczne zyski. Dzię-

ki temu jesteśmy w stanie co dwa-trzy 

lata dokonywać kolejnego przejęcia. 

Dotychczasowe dwa były bardzo uda-

ne i pomogły nam przyspieszyć wzrost 

przychodów. Jednocześnie przykłada-

my dużą wagę do odpowiedniego za-

rządzania tym wzrostem i integrowania 

zespołów. 

SEBASTIAN STYGAR
w branży IT realizuje się zawodowo już od 25 lat, od początku 
w międzynarodowym środowisku jako IT Systems Analyst oraz 
IT Systems Manager w Procter & Gamble Germany. Następne kil-
ka lat spędził w HP, gdzie zajmował się zarządzaniem globalnymi 

projektami, w tym utworzeniem Software Factory w Bratysławie. 
W 2003 r. wraz z Tomaszem Roguckim współtworzył Lingaro Group, 

które obecnie obsługuje światowe korporacje i zatrudnia przeszło
tysiąc pracowników z ponad dwudziestu krajów świata. Ukończył Zachod-

niopomorski Uniwersytet Technologiczny i kierunek ekonomiczny na Uniwersyte-
cie Szczecińskim. Posiada także dyplom EMBA (University of Minnesota). 

JACEK WARCHOŁ
od początku kariery związany z logistyką – jako Export Area Mana-

ger w Famed, skąd przeszedł do Scandinavian Tobacco, gdzie pra-
cował jako International Distribution Coordinator. W kolejnych 
latach realizował się m.in. jako Executive Consultant w KPMG, 
gdzie spędził ponad dekadę, po czym został dostrzeżony i doce-
niony przez zarząd Lingaro. W polskiej fi rmie kieruje działem zaj-

mującym się optymalizacją łańcuchów dostaw z wykorzystaniem 
mechanizmów SI. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

jak też studia podyplomowe na warszawskiej SGH. 
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Niepewna sytuacja geopolityczna i wiążące się z nią zagrożenia zmuszają integratorów do zwrócenia 

większej niż dotychczas uwagi na ryzyko przestojów w partnerskich centrach danych. 

Data center: 

Wciąż nie słabnie zainteresowanie 
inwestorów polskim rynkiem 
data center. Jak twierdzi bada-

jąca ten rynek fi rma PMR, nie ustaje budowa 
nowych obiektów, rozbudowa istniejących, 
adaptacja hal i zakupów atrakcyjnych dzia-
łek –  najlepiej od razu z  pozwoleniami 
i przydziałem mocy. Regiony chmurowe naj-
większych hiperskalerów, pandemia, praca 
zdalna, zachowanie ciągłości biznesu i przy-
spieszona cyfrowa transformacja fi rm tylko 
podsycają ten trend. 

Rok 2020 był wyraźnie najlepszy od 
czterech lat, jeśli chodzi o podaż nowej po-
wierzchni na rynku data center w Polsce. 
Co istotne, ten wzrost można postrzegać ja-
ko początek kolejnej fali dużych inwestycji. 
Ostatni z opublikowanych dotąd raportów 
PMR na temat centrów danych („Rynek cen-
trów danych w Polsce 2021. Analiza rynku 
i prognozy rozwoju na lata 2021–2026”) mó-
wi, że całkowita moc dostępna dla klientów 
na rynku komercyjnych usług data center 
w Polsce w 2020 r. wynosiła blisko 89 MW. 
W perspektywie sześciu lat wartość ta ma 
się podwoić. 

Operatorzy data center chętnie współpra-
cują z VAR-ami i integratorami, poszerzając 
swój zasięg poprzez wykorzystanie kompe-
tencji partnerów w obszarze transformacji 

cyfrowej, ich know-how w zakresie usług 
zarządzanych oraz zdolność do wpływania 
na decyzje zakupowe klientów końcowych. 
Współpraca może polegać na umieszczeniu 
serwerów i sprzętu sieciowego klienta (al-
bo integratora) w centrum danych dostaw-
cy kolokacji, który oferuje powierzchnię, 
zasilanie i chłodzenie. Dostawcy kolokacji 
zapewniają również usługi łączności, które 
w celu zwiększenia redundancji i wydajno-
ści komunikują klientów z wieloma operato-
rami telekomunikacyjnymi, 
a także z dostawcami usług 
internetowych. 

Coraz częściej połącze-
nia międzysieciowe są wy-
korzystywane do dostępu 
do publicznych platform 
chmurowych, takich jak 
Microsoft Azure, AWS czy 
Google Cloud Platform. Ten dostęp mo-
że się opierać na usłudze bezpośrednie-
go połączenia, zapewniającego klientowi 
prywatne łącze do platform w  chmurze, 
z pominięciem publicznego internetu. We 
współpracy z dostawcami usług data center, 
partnerzy mogą również wspierać inicjaty-
wy swoich klientów w zapewnianiu wydaj-
nej i bezpiecznej pracy zdalnej. Integratorzy 
dysponują nie tylko umiejętnościami prze-
prowadzania transformacji cyfrowej, ale 
także systemami, narzędziami oraz plat-

formami do uruchamiania usług w imieniu 
klientów końcowych. 

Operatorzy data center współpracu-
ją z partnerami także na zasadach specja-
lizacji w konkretnych obszarach, w tym: 
sieciowym, przetwarzania hybrydowe-
go i  wielochmurowego, bezpieczeństwa 
i ochrony danych czy analityki. Opierając 
się na dostarczanych przez operatora usłu-
gach data center, partnerzy mogą sprawniej 
wypełniać luki w kompetencjach klientów. 

Przykładowo, mogą im ofe-
rować pomoc w  migracji do 
chmury albo ułatwiać wdraża-
nie coraz częściej wykorzysty-
wanych programowych sieci 
rozległych (SD-WAN). 

Obsługując swoich klientów 
integratorzy w wielu przypad-
kach wnoszą również wiedzę 

operacyjną. Wobec sytuacji na rynku pracy, 
a także w ramach przechodzenia na model 
OpEx, coraz częściej klienci będą oczeki-
wać od VAR-ów i integratorów rozwiązań 
i usług zarządzanych. Mogą one obejmo-
wać modernizację i utrzymanie sieci, za-
soby infrastrukturalne, takie jak serwery 
i pamięć masowa, a także usługi w chmu-
rze. Integratorzy działający w modelu MSP 
(Managed Service Provider) mogą łączyć 
usługi dostawcy data center, tworząc bar-
dziej kompleksową ofertę dla klientów. 

Coraz więcej 
użytkowników 
pyta 
o certyfi katy. 

większy wybór 
przy zwiększonym ryzyku
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Centra danych, sieci i połączenia między-
sieciowe stają się wtedy podstawą zaawan-
sowanych rozwiązań.

Gdy fi rma posiada własne centrum danych, to 
jest najczęściej właścicielem obiektu i sprzę-
tu, buduje i utrzymuje w nim infrastruktu-
rę, zatrudnia i alokuje personel techniczny, 
wdraża reguły i procedury, a także ustala 
priorytety niezbędne do usuwania wszel-
kiego rodzaju przestojów. Kiedy pojawiają 
się kłopoty, wiadomo, do kogo zadzwonić, by 
zespół techniczny zadbał o ciągłość biznesu. 

W przypadku umów z operatorem data 
center ta bezpośrednia kontrola jest prze-
kazywana dostawcy usług, który jest odpo-
wiedzialny za rozwiązywanie problemów 
i utrzymywanie kontaktu z klientem. Re-
alia są takie, że dostawca usług jest niezależ-
ną fi rmą, która przede wszystkim działa we 
własnym interesie biznesowym. Od przemy-
ślanego wyboru operatora zależy, by interes 
ten był w jak najwyższym stopniu zbieżny 
z potrzebami usługobiorcy.

Klientowi rezygnującemu z  własnej 
serwerowni operator data center oferuje 
w modelu kolokacji przestrzeń, zasilanie, 
chłodzenie, komunikację oraz bezpieczeń-
stwo fi zyczne, a w modelu chmury także in-
frastrukturę serwerową i sieciową. Jednakże 
powierzając swoje IT zewnętrznemu pod-

miotowi, trzeba wziąć pod uwagę potencjal-
nie dłuższy czas reakcji na awarię centrum 
danych. Dlatego, aby zminimalizować skut-
ki przestoju data center, decyzja o tym, gdzie 
przechowywać swoje krytyczne dane, musi 
być dobrze przemyślana, a oferowane warun-
ki SLA szczegółowo zrewidowane.

Z jednej strony mamy w Polsce do czynie-
nia z rosnącym wyborem podmiotów, które 
mogą pełnić w obszarze usług data center 
rolę partnera dla integratorów. Z drugiej, nie-
pewna sytuacja geopolityczna i wiążące się 
z nią różnego rodzaju zagrożenia zmusza-
ją w ostatnim czasie do zwrócenia jeszcze 
większej uwagi na ryzyko przestojów data 
center. Kluczowe staje się pytanie: co szcze-
gólnie powinno się uwzględnić przy wybo-
rze operatora DC, by minimalizować ryzyko 
w każdym z obszarów je generujących? 

Główne obszary ryzyka w przypadku data 
center to zasilanie, obsługa techniczna za-
pewniana przez operatora, katastrofy i inne 
krytyczne zdarzenia oraz łączność sieciowa. 
Minimalizacja ryzyka przestoju centrum da-
nych powinna być kojarzona przede wszyst-
kim z eliminacją pojedynczego punktu awarii 
(SPOF – Single Point of Failure) w kluczo-
wych systemach, a więc działaniami pod-
jętymi na etapie projektowym. Nie mniej 

Czy wojna 
wpłynie na postrzeganie 
Polski przez inwestorów?
Zagraniczni turyści rezygnują z wy-

cieczek do Krakowa z powodu nieda-

lekiej wojny. Na razie nic nie wska-

zuje na to, że z podobną rezerwą 

będą do polskiego rynku data center 

podchodzić inwestorzy. W ostatnim 

czasie podkreślano zalety Polski, 

takie jak: lokalizacja w centrum 

Europy, wysokiej jakości infrastruk-

tura IT, niższe koszty nieruchomości 

i energii w porównaniu do rynku 

FLAP-D (Frankfurt, Londyn, Amster-

dam, Paryż, Dublin) oraz Zurychu. 

W najbardziej rozchwytywanych 

lokalizacjach na świecie, takich jak 

Tokio, Zurych czy rynek FLAP-D, 

popyt na nieruchomości przewyższa 

podaż. Dodatkowo na wielu z nich 

zaczyna brakować energii. Przykła-

dowo w Dublinie już w 2019 r. oce-

niano, że wzrost zapotrzebowania na 

usługi data center wymaga rozbudo-

wy tamtejszej infrastruktury energe-

tycznej kosztem 9 mld dol. w ciągu 

8 lat. Raport Turner & Townsend 

zwraca uwagę, że rosnące koszty 

wpływają na zainteresowanie inwe-

stycjami na tańszych, rozwijających 

się rynkach. Zdaniem analityków 

najdroższa pod względem kosztów 

inwestycji jest w tej chwili stolica 

Japonii. Średnio centra danych mu-

szą tam wydać 12,5 dol. na każdy 

zużywany przez nie 1 W mocy. Dru-

gą najdroższą lokalizacją jest Zurych 

(12 dol./W), pierwszą trójkę uzupeł-

nia Dolina Krzemowa ze wskaźni-

kiem 10,3 dol./W. Z kolei Warszawa 

ze stawką 6,4 dol./W należy do naj-

tańszych z analizowanych rynków 

– pod względem tak ujętych kosztów 

uplasowała się pod koniec czwar-

tej dziesiątki w rankingu Turner & 

Townsend.
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ważny jest etap eksploatacji, a więc wdrożone 
procedury operacyjne i właściwe utrzymanie 
obiektu. Klienta powinno zainteresować, czy 
systemy awaryjne data center, na których 
trzeba będzie polegać w sytuacji kryzy-
sowej, są zawsze sprawne i gotowe do 
działania.

– Oczywiście ze SPOF najlepiej wal-
czy się redundancją, stąd w centrach da-
nych korzysta się z przyłączy miejskiej sieci 
energetycznej dostarczających prąd dwiema 
niezależnym drogami, a dwutorowe zasilanie 
jest doprowadzone do szaf rackowych i po-
szczególnych urządzeń. Podobnie operator 
DC powinien zadbać o dwa trakty z łączami 
światłowodowymi wielu operatorów tele-
komunikacyjnych, wchodzące do obiektu 
z różnych stron, podobnie jak kable zasi-
lające. W systemach klimatyzacji i prze-
ciwpożarowych wystarczy redundancja 
N+1, czyli zapasowe moduły na wypadek 
awarii części instalacji lub działań serwi-
sowych – tłumaczy Adam Dzielnicki, kierow-
nik produktu centrum danych w Atmanie.

Operator musi zadbać o zespół obsługi 
technicznej, przeszkolony i  odpowiednio 
duży, aby uwzględnić urlopy, choroby, wy-
padki losowe. Profesjonalne data center nie 
może bowiem działać bez trzyzmianowej ob-
sady technicznej, która zapewnia klientom 
wsparcie 24/7 zarówno w przypadku wizyt 
w kolokacji, jak i zleceń wykonania drobnych 
prac w ramach usługi „zdalne ręce”. 

- Warto zwrócić uwagę, że łączność może 
w znacznej mierze zależeć od klienta. W neu-
tralnych telekomunikacyjnie ośrodkach klient 
nie tylko wybiera dostawcę internetu, ale tak-
że decyduje, czy chce usługę z łączem zapaso-
wym, czyli z redundancją. Takie łącze mógłby 

w dodatku zamówić u innego operatora te-
lekomunikacyjnego niż łącze podstawowe, 
upewniając się przy tym, że ich kable biegną 
do centrum danych różnymi trasami – twier-
dzi Adam Dzielnicki.

Integrator, który dopiero planuje rozpocząć 
współpracę z  centrum danych, może po-

czuć się przytłoczony wielością szczegóło-
wych kwestii, które należy zweryfi kować. 
Pomocą w wyborze może być sprawdzenie 
udokumentowanej rzeczywistej dostępno-
ści centrum danych z kilku ostatnich lat oraz 
jego certyfi kacja. 
Wciąż jednak certyfi katy, które obrazu-
ją poziom obsługi i zabezpieczeń, nie są 
powszechnie wymagane. Z danych PMR 
(„Rynek centrów danych w Polsce 2020. 
Analiza rynku i prognozy rozwoju na la-
ta 2020–2025”) wynika, że tylko co trzecie 
przedsiębiorstwo byłoby gotowe do zapłaty 
wyższej ceny za usługi centrum danych, któ-
re posiada certyfi kat. Większości natomiast, 
czyli dwóch trzecich fi rm, certyfi kacja nie 
przekonuje do tego, aby zapłacić więcej 
za analogiczną usługę. Jednak z upływem 
czasu wyniki będą się poprawiać na ko-
rzyść obiektów, które posiadają certyfi kat. 
Jak twierdzą analitycy PMR, coraz więcej 
przedsiębiorstw zainteresowanych usługa-
mi data center pyta o certyfi katy, nawet jeśli 
jest to tylko dodatkowy ważny czynnik przy 
wyborze dostawcy, a nie kwestia o znacze-
niu kluczowym.   n

n Adam Dzielnicki, kierownik produktu centrum danych, Atman
Jeśli chodzi o utrzymanie centrum danych, to warto zwrócić uwagę 

na to, jak operator podchodzi do przeglądów serwisowych syste-

mów DC. Czy są zaplanowane i wykonywane zgodnie z zaleceniem 

producenta? Czy przeprowadzane są regularne testy systemów, 

które na co dzień znajdują się w trybie czuwania lub są „niewidocz-

ne do czasu”, jak system gaśniczy i system wczesnej detekcji dymu? 

Trzeba też cyklicznie testować na przykład automatykę przepięcia na 

systemy UPS i generatory prądotwórcze. Te ostatnie wymagają regularnego od-

palania ze względu na zgromadzone paliwo. Wszystkie te działania operator 

powinien mieć uwzględnione w procedurach i ustalony harmonogram ich wy-

konywania. Od nich bowiem zależy sprawność systemów na co dzień i w sytu-

acjach kryzysowych, a więc utrzymanie ciągłości działania centrum danych. 

n Robert Paszkiewicz, VP, Central and Eastern Europe, OVHcloud
Szacując ryzyko przestojów data center lub konstruując procedury 

DRP – Disaster Recovery Plan, klienci uwzględniają kilka aspektów, 

począwszy od lokalizacji geografi cznej przez portfolio produktów 

po zapewnienie redundancji, czyli dostępu do zapasowych, nad-

miarowych komponentów w centrum danych, do których zalicza się 

zasilanie, łączność sieciową, systemy monitoringu, zasilanie awaryj-

ne oraz czujniki wilgoci i temperatury. Lokalizacja centrum danych oraz 

centrum zapasowego, które – w razie potrzeby – przejmuje rolę podstawowe-

go ośrodka, są istotne w procesie zapewnienia utrzymania ciągłości działania 

i powinno się je wybierać kierując się odległością od własnej siedziby, a także 

kwestiami dotyczącymi infrastruktury energetycznej, transportowej, telekomu-

nikacyjnej oraz porządku prawnego. 

Zdaniem specjalisty

Wielkość rynku centrów danych 
w Polsce w latach 2020–2026

88,6 MW

107,2 MW

120,9 MW

135,4 MW

152,4 MW

167,9 MW

181,4 MW
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Facebook 
znalazł się 
w sytuacji 

krytycznej. 

Problemy, jakich doświadczał Facebook
w końcu 2021 r., wynikały w jakiejś 
mierze z dokonanych przez Apple’a

zmian w systemie operacyjnym. A konkret-
nie tych, dzięki którym możemy łatwo uni-
kać śledzenia nas przez giganta mediów 
społecznościowych. To jednak nie cały obraz 
sytuacji, w jakiej znalazł się Facebook, a która 
powinna być lekcją dla nas wszystkich. Nie 
twierdzę przy tym, że Facebook (a teraz Me-
ta) upada, ale mamy do czynienia z przykła-
dem kolejnego dużego gracza, który znalazł 
się w sytuacji krytycznej. 

Tak samo powinniśmy się czuć my wszy-
scy, którzy działamy w  świecie strate-
gicznych dostawców usług. Dostawców 
tworzących branżę, która, jak żadna inna, po-
trafi ła się dostosowywać i wprowadzać nowe 
modele. Dziś, po czterech dekadach od mo-
mentu powstania, nasza społeczność może 
wydawać się wciąż niewzruszona. 

Ale wcale tak nie jest, bo po drodze branża 
doświadczyła wielu niepowodzeń. Mógłbym 
wypełnić resztę tej kolumny po prostu wy-
mieniając nazwy wszystkich fi rm, których 
już nie ma. Ale skupmy się lepiej na tych, któ-
re dzięki wielu przemianom ocalały, a z ich 
sukcesu wyciągnijmy właściwe wnioski.

Każda bez wyjątku fi rma staje w pewnym 
momencie w obliczu swojego potencjalnego 
końca. Jeśli jesteśmy bardzo duzi, mamy to 
szczęście, że z początku schyłek jest powol-
ny. Działa to tak, jak opisał Hemingway sło-
wami jednego z bohaterów powieści „Słońce 
też wschodzi”, który, w odpowiedzi na pyta-
nie jak zbankrutował, odrzekł: „na dwa spo-
soby – stopniowo, a potem nagle”. 

Świetnym przykładem do studiowania jest 
Microsoft. Kiedy Netscape wypuścił pierw-
szą przeglądarkę internetową i myślał o kon-
kurowaniu z Microsoftem za pomocą innych 
produktów, to sztab z Redmond spał spokoj-

nie. Byli przekonani, że stworzony przez ich 
fi rmę model będzie trwał wiecznie. Na ich 
szczęście Bill Gates wrócił ze swojego do-
rocznego „tygodnia przemyśleń”, podjął wy-
zwanie i zdecydował, że wszystko, co fi rma 
robi, będzie oparte na internecie. Niedługo 
potem Netscape był już wspomnieniem.  

Rynek, na którym funkcjonuje Facebook, 
zmienia się i Mark Zuckerberg zdaje sobie 
z tego sprawę. Zareagował później, niż by 
chciał, gdyż trudno odejść od modelu, który 
wydaje się działać wyjątkowo dobrze. Obec-
nie jednak wie, że trzeba zmierzyć się z wy-
zwaniem, jakim jest przekierowanie fi rmy na 
Metaverse. Czas pokaże, czy odniesie sukces. 

Przykład Facebooka jest lekcją dla nas 
wszystkich. Ważne, by stale obserwować ry-
nek i modyfi kować swój biznes tak, aby od-
powiadać na bieżące potrzeby. Strategiczni 
dostawcy usług muszą także rozumieć mo-
dele biznesowe swoich klientów, by pomóc 
określić im, w jaki sposób powinni się zmie-
niać, wykorzystując do tego technologię.

Czy Metaverse to kolejna szansa, a zara-
zem wyzwanie dla naszych modeli bizne-
sowych? Na razie trudno sobie wyobrazić, 
dokąd zmierza, ale prawdopodobnie będzie 
ogromną zmianą w sposobie, w jaki korzy-
stamy z internetu. Nie znamy jeszcze wszyst-
kich form, jakie Metaverse przyjmie, ale 
radzę obserwować społeczność graczy – ci są 
liderami w korzystaniu z wirtualnej rzeczy-
wistości i technologii wzajemnych interakcji.

Przyzwyczailiśmy się do wideokonferen-
cji, ale czy czulibyśmy się bardziej zaanga-
żowani w wirtualne spotkania, gdybyśmy po 
założeniu zestawu słuchawkowego znaleź-
li się razem z innymi uczestnikami w jednej 
sali konferencyjnej? Metaverse nadchodzi 
i wszystko zmieni, być może „najpierw nie-
śpiesznie, a potem nagle”. Powinniśmy się na 
to przygotować. 

to nowe wyzwanie dla naszych 
modeli biznesowych
Wraz z nadejściem Metaverse’u zmieni się wszystko: najpierw stopniowo, 
a potem nagle. 

PO DRUGIEJ  STRONIE WIELKIEJ  WODY

CRN nr 4/2022 25

Ry
s. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

Metaverse

25_CRN_04_2022 felieton Faletra.indd   25 12.04.2022   16:04:43



Ostatnie dwa lata o 180 stopni zmie-
niły postrzeganie rozwiązań in-
formatycznych przez działy 

biznesowe. Wcześniej tego typu narzędzia 
oraz komórki IT były postrzegane przede 
wszystkim jako generatory kosztów. Jed-
nak Covid-19 pokazał, że jest zupełnie 
inaczej. Pandemia przyspieszyła adopcję 
pracy w formie cyfrowej, a wiele relacji 
biznesowych przybrało charakter online. 
Nikt nie ma wątpliwości, że cyfrowa trans-
formacja umożliwiła kontynuowanie biz-
nesu w trudnym czasie. Jednak jest i druga 
strona medalu, jako że cyfryzacja posta-
wiła przed organizacjami nowe, poważne  
wyzwania. 

– Rozproszona architektura zwiększa  
złożoność środowisk informatycznych oraz 
ilość danych, co cyberprze-
stępcy umiejętnie wykorzy-
stują. Poza tym, ze względu 
na fakt, że coraz więcej da-
nych jest tworzonych i prze-
chowywanych poza lokalnym 
centrum danych, organizacje 
muszą przestrzegać regula-
cji rządowych, których wcze-
śniej nie miały obowiązku 
uwzględniać – mówi Mar-
cin Tymieniecki, Business Development 
Manager HPE w Also. 

Pokonanie tych przeszkód wymaga nie 
tylko przedefiniowania strategii w zakresie 
ochrony i zarządzania danymi, ale również 
inwestycji w narzędzia nowej generacji, 
które zastąpią konwencjonalne rozwią-
zania. Część firm już zapoczątkowała ten 

proces, a widoczne są też pewne ruchy ze 
strony producentów rozszerzających swo-
ją ofertę, a także wchodzących w alianse, 
co ma im pomóc w realizacji rosnących 
potrzeb klientów. Ciekawym przykładem 
jest współpraca HPE z Cohesity – jednym 
z najbardziej obiecujących nowych graczy 
w segmencie ochrony danych. 

 

Badania IDC pokazują, że korporacyjne 
systemy pamięci masowych rozrastają się 
wykładniczo – 30,9 proc. przy pięcioletnim 
CAGR. Nie ma co liczyć na to, że w najbliż-
szych latach to tempo osłabnie. Co gorsza, 
pojawił się kolejny problem w postaci nad-
miernego rozwarstwiania infrastruktury 

IT. Otwiera to nowe możli-
wości przed hakerami, któ-
rzy mogą atakować coraz 
więcej – na ogół słabo za-
bezpieczonych – punktów 
końcowych. W ostatnich la-
tach prawdziwą zmorą sta- 
ły się gangi ransomware, 
które każą sobie płacić co-
raz wyższe stawki za odszy-
frowanie danych. Według 

Coverware w IV kwartale 2021 r. średnia 
opłata za odszyfrowanie danych wynosiła 
322 168 dol., co oznacza 130 proc. wzrostu 
kwartał do kwartału. 

Napastnicy sięgają przy tym po nowe, 
zaawansowane metody ataków. W prze-
szłości przed ransomwarem można się by-
ło zabezpieczyć przy pomocy dobrej kopii 

bezpieczeństwa, ponieważ jedyną inten-
cją napastników było zablokowanie użyt-
kownikom dostępu do danych. Obecnie 
hakerzy nie tylko usuwają kopię zapaso-
wą, ale również wykradają i upubliczniają 
dane. Przedsiębiorstwa stają przed wy-
borem – płacić haracze czy przeznaczyć 
środki na wzmocnienie fortyfikacji. Przy 
czym sam zakup narzędzi to jeden z kro-
ków, konieczna jest też współpraca działów 
bezpieczeństwa ze specjalistami ds. prze-
twarzania danych.

– Rozwiązania do zarządzania i ochrony 
danych tradycyjnie są systemami zamknię-
tymi, utrudnia to współpracę działów bez-
pieczeństwa oraz IT. Tym samym sąsiednie 
aplikacje, które mogłyby korzystać z anali-
tyki i sztucznej inteligencji, mają z tym pro-
blem. Zamknięty charakter tradycyjnego 
zarządzania danymi prowadzi do nieefek-
tywności i złożoności, a rozproszona infra-
struktura dodatkowo komplikuje sytuację 
- mówi Marcin Tymieniecki.

Choć środowisko IT ewoluuje, nadal ist-
nieje liczna grupa firm korzystających 
z tradycyjnych systemów ochrony danych. 
Utrzymywanie wiekowego sprzętu oraz 
oprogramowania jedynie utrwala funkcjo-
nowanie silosów w centrum przetwarzania 
danych i prowadzi do dalszej segmentacji 
infrastruktury oraz zespołów odpowie-
dzialnych za ich obsługę. Nowoczesne 
narzędzia do zarządzania danymi, takie 
jak Cohesity DataPlatform, są wyposażo-
ne w scentralizowaną konsolę do obsługi 
wielu urządzeń i aplikacji w wielu środo-
wiskach pamięci masowych, co znacząco 
ułatwia pracę ich administratorom. Ponad-
to umożliwiają realizację wielu funkcji IT, 
takich jak tworzenie kopii zapasowych, 
odzyskiwanie danych po awarii, migracja, 
zapewnienie zgodności z wewnętrznymi 
wytycznymi czy archiwizacja. Chyba naj-
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Lawinowy przyrost cyfrowych informacji, popularyzacja usług 

chmurowych i niespotykana nigdy wcześniej liczba cyberataków 

zmieniają reguły gry w zakresie ochrony danych. Wspólna inicja-

tywa HPE oraz Cohesity wychodzi naprzeciw wymaganiom, jakie 

współczesność stawia przed integratorami i ich klientami. 

HPE i Cohesity:  
koniec chaosu w centrach danych

Tradycyjne 
zarządzanie 
danymi 
prowadzi do 
nieefektywności.
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lepiej ideę funkcjonowania tego 
typu rozwiązań oddaje wypo-
wiedź Mohita Arona, założy-
ciela i CEO Cohesity.

– Nie interesują nas aplika-
cje krytyczne, które stanowią 
jedynie wierzchołek góry lodo-
wej. To zaledwie 20 procent da-
nych, cała reszta spoczywa „pod 
powierzchnią wody”. Innymi 
słowy, pozostałe 80 procent sta-
nowią dane porozrzucane po 
różnych urządzeniach służących 
do tworzenia kopii zapasowych, 
przechowywania plików, obiek-
tów, danych analitycznych czy 
pochodzących z testów – tłuma-
czy Mohit Aron.

Analitycy zwracają uwagę na 
fakt, że tradycyjna ochrona kon-
centruje się na przesyłaniu ważnych da-
nych z zasobów lokalnych do chmury, ale 
niebawem się to zmieni. IDC przewiduje, 
że do 2025 r. aż 49 proc. światowych da-
nych będzie przechowywanych w chmu-
rze publicznej. W  związku z  tym nowa 
generacja urządzeń musi uwzględniać, iż 
w nieodległej przyszłości najważniejsze 
aplikacje i dane będą powstawać przede 
wszystkim w środowisku chmurowym. 

Do zbudowania firmy, która potra-
fi  skutecznie odpierać natarcia hakerów, 
niezbędne jest kompleksowe podejście. 
Chociażby takie, jakie proponuje NIST 
Cyber Security Framework (NIST CSF). 
Pięć fi larów stanowią tutaj: identyfi kacja, 
ochrona, reagowanie, odzyskiwanie i wy-
krywanie. Tradycyjna ochrona danych cał-
kowicie pomija ostatni z wymienionych 
obszarów. A najnowsza generacja rozwią-
zań do zarządzania danymi integruje funk-
cje bezpieczeństwa i stosuje odpowiednie 
środki zaradcze na wcześniejszych etapach 
cyberataku – nie tylko po incydencie.

– Obecne narzędzia do zarządzania dany-
mi już wykorzystują sztuczną inteligencję do 
identyfi kowania, z których kopii zapasowych 
można bezpiecznie odtworzyć dane. Zarzą-
dzanie danymi nowej generacji rozszerzy 
wykorzystanie sztucznej inteligencji do wy-
konywania analiz obszaru danych jako ca-
łości oraz oceny podatności na zagrożenia. 
Będzie również wydawać zalecenia doty-
czące poprawy stanu bezpieczeństwa fi rmy 
– dodaje Marcin Tymieniecki.
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Aby zrealizować ten cel, konieczna jest 
integracja systemów do zarządzania dany-
mi z rozwiązaniami partnerskich fi rm tech-
nologicznych i stworzenie ekosystemu do 
komunikacji między programami i do udo-
stępniania ich funkcji. 

z chaosem 
Wspomniany wcześniej Mohit Aron był 
współautorem sukcesu Nutanixa, a więc 
fi rmy, który jako pierwsza opracowała in-
frastrukturę hiperkonwergentną (HCI). 
Jednak w 2013 r. Hinduski biznesmen wy-
startował z nowym projektem o nazwie 
Cohesity. To niejako „powtórka z  roz-
rywki”, bowiem system Cohesity spełnia 
podobną rolę jak HCI, ale w segmencie 
rozwiązań „secondary data”. To cenna ini-
cjatywa, umożliwiająca okiełznanie chaosu 
występującego w centrach danych. Szacuje 
się, że ponad 33 proc. przedsiębiorstw wy-
korzystuje 6 lub więcej rozwiązań na po-
trzeby przechowywania niekrytycznych 
danych, niemal 70 proc. przedsiębiorstw 
posiada od 4 do 15 kopii tych samych da-
nych, a 85 proc. przedsiębiorstw korzysta 
z produktów 2–5 dostawców chmury pu-
blicznej. W  dłuższym ujęciu czasowym 
efektywne zarządzanie pofragmentowany-
mi danymi niekrytycznymi graniczy więc 
z cudem. Dane są kopiowane kilkukrotnie 
w różnych silosach bez centralnej widocz-
ności i kontroli. W rezultacie zarządzanie 
nimi jest nieefektywne i kosztowne, a to 

stwarza potencjalnie źródło ryzyka oraz 
problemów ze zgodnością z regulacjami. 

HPE i Cohesity pomagają rozwiązać pro-
blem masowej fragmentacji danych eli-
minując silosy danych oraz konsolidując 
wszystkie zasoby cyfrowe na jednym, zdefi -
niowanym programowo systemie Cohesity 
DataPlatform. Platforma działa na certyfi -
kowanych serwerach HPE Apollo i HPE 
ProLiant Gen 10 i pozwala tworzyć backup 
środowisk wirtualnych, fi zycznych, baz da-
nych czy środowisk plikowych. 

Kopie zapasowe są dostępne dla wielu 
zastosowań – począwszy od odzyskiwania 
danych, przez archiwizację plików i obiek-
tów, aż po analitykę. Takie rozwiązanie 
pozwala w czasie rzeczywistym przeszuki-
wać, zarządzać i udostępniać pofragmen-
towane dane w jednym logicznym miejscu. 
Globalny interfejs użytkownika Cohesity 
Helios pomaga w zarządzaniu wszystki-
mi danymi wrażliwymi, niezależnie od te-
go, czy rezydują w głównej lokalizacji, na 
brzegu sieci czy w chmurze. Rozwiązanie 
Cohesity i HPE umożliwia w prosty i wy-
dajny sposób chronić, przechowywać i za-
rządzać zasobami cyfrowymi w chmurach, 
centrach danych czy oddziałach, a tym sa-
mym obniżać koszty i ryzyko związane 
z bezpieczeństwem.

Aplikacje 
krytyczne 
stanowią jedynie 
wierzchołek 
góry lodowej.

Kontakt dla partnerów:
Marcin Tymieniecki

Business Development Manager HPE, Also
marcin.tymieniecki@also.com 
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rem wzrostu jest w tym przypadku coraz 
większa objętość danych, zwłaszcza mul-
timedialnych, gromadzonych w domach 
oraz coraz większa popularność monito-
ringu wideo. 

W ocenie analityków motorem wzrostu 
powinny być ponadto wdrożenia związa-
ne z rozwojem środowisk hybrydowych 
i chmurowych, rozwój zdalnych biur i co-
raz większa potrzeba backupu danych. 
NAS-y okazują się być łatwym w dostępie, 
zarządzaniu i rozbudowie rozwiązaniem, 
które umożliwia bezproblemowe magazy-
nowanie danych i korzystanie z nich. Ku-
powane są głównie urządzenia liczące do 
8 zatok na dyski. 

Analitycy zgadzają się również, że istot-
nym czynnikiem sprzyjającym coraz więk-
szym zakupom NAS-ów jest rosnąca liczba 
urządzeń mobilnych, które będą wytwa-
rzać masę treści multimedialnych. Pomaga 

Rozwój zdalnych biur, któremu towarzyszy rosnąca ilość 
danych i połączonych urządzeń w domach, jeszcze długo 
będzie zwiększać zapotrzebowanie na NAS-y.

Po spowolnieniu związanym z wybu-
chem pandemii, zwiększa się popyt 
na NAS-y, choć wyzwaniem –  tak 

jak w przypadku wielu innych produktów 
–  pozostaje dostępność. Kluczowe jest 
jednak to, że w zasadzie wszystkie pro-
gnozy dotyczące popytu na serwery NAS 
przewidują wyraźny i wieloletni wzrost  
sprzedaży tych urządzeń. W latach 2021 
–2028 rynek ten powinien rosnąć w tem-
pie 20,3 proc. rocznie, co w skali światowej 
oznacza ponad 2,5-krotny wzrost wydat-
ków w  ciągu siedmiu najbliższych lat 
(z 25,08 mld dol. do 91,23 mld dol.) – jak wy-
nika z prognozy Fortune Business Insights. 
Z kolei Global Market Insights stawia na 
średni roczny wzrost na poziomie 10 proc. 
w latach 2021–2027, wyceniając wartość 
rynku w 2020 r. na ponad 15 mld dol. Ana-
litycy z tej firmy oceniają między innymi, 
że rynek niemiecki będzie w tym okresie 
rocznie rósł średnio o 15 proc. w segmen-
cie użytkowników domowych. Katalizato-

RYNEK

Rynek NAS: 
„klienci zobaczyli, 
że chmura nie jest idealna”

n Krzysztof Pasławski

 
n  Anna Kozal, właścicielka, serwery-NAS.pl
Do domu i home office najczęściej kupowane są NAS-y dwudyskowe lub czte-

rodyskowe. W tym roku widzimy rosnące zainteresowanie modelami czterody-

skowymi, jak również większymi pojemnościami dysków, takimi jak 8 TB. Klienci 

zamawiają też dodatkowy RAM, na przykład powiększając pamięć z 2 do 6 GB. 

Rośnie więc zapotrzebowanie na pojemność i wydajność serwerów. Z naszych 

obserwacji wynika, że małe NAS-y najczęściej zamawiane są do użytku prywat-

nego, do  przechowywania i udostępniania multimediów. Zwiększa się jednak 

wykorzystanie takich urządzeń w małych biurach oraz jako serwerów do pracy 

zdalnej. 

Zdaniem resellera 
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też rosnąca popularność NAS-ów w sek-
torze MŚP, gdzie dyski sieciowe stanowią 
atrakcyjną kosztowo platformę storage’u 
w małych biurach, wyposażoną w coraz 
większą liczbę funkcji korporacyjnych. 
Utrzymaniu dużego popytu na NAS-y 
w kolejnych latach powinny sprzyjać ta-
kie funkcje, jak łatwy backup i scentralizo-
wany dostęp do danych. W sektorze MŚP 
przeważają rozwiązania scale-up, gdzie 
głównym wymaganiem wobec NAS-ów 
jest przechowywanie danych. 

– W ciągu ostatnich dwóch lat klienci stali 
się bardziej świadomi zagrożeń, więc szuka-
ją bezpiecznego miejsca dla swoich plików, 
ale też zobaczyli, że niestety chmura nie 
jest rozwiązaniem idealnym. Przykładem 
są zmiany w dostępnej przestrzeni w ra-
mach darmowych planów czy wzrosty cen 
pakietów płatnych. W przypadku NAS-ów 
takie problemy nie występują – komentuje 
Łukasz Milic, Business Development 
Representative w polskim oddziale Qnap.

Klienci najczęściej poszukują urządzeń 
uniwersalnych, które pozwolą przecho-
wać duże ilości plików, w tym multime-
dialnych, zapewnią miejsce na kopie 
bezpieczeństwa, ale też zaoferują coś wię-
cej. Przykładowo, coraz popularniejsze 
stają się narzędzia oparte na sztucznej in-
teligencji, dajmy na to umożliwiające wy-
krywanie osób i obiektów na zdjęciach.

W domach, które często pełnią funkcję 
biur i  zdalnych stanowisk 
do nauki, zapotrzebowa-
niu na NAS-y sprzyja coraz 
większa liczba połączonych 
urządzeń: laptopów, smart-
fonów, tabletów czy sprzę-
tu IoT i  generowanych 
przez nie danych. Tempo 
tego wzrostu w najbliższych latach po-
kazuje prognoza IDC, z której wynika, że 
w 2025 r. w użyciu będzie ponad 80 proc. 
więcej „connected devices” (75 mld szt.) 
niż w 2020 r. (41 mld szt.), co przełoży 
się na „produkcję” coraz większej masy 
danych, które trzeba będzie gdzieś prze-
chowywać i udostępniać. Taka liczba po-
łączonych urządzeń za 3 lata wygeneruje 
blisko 80 zetabajtów danych, co stanowi 
dużą szansę na dalszy rozwój rynku NAS-
-ów. Nic dziwnego, że na rynku pojawia się 

więcej NAS-ów wyposażonych w wielogi-
gabitowe łącza. 

– Wszystkie nasze nowe modele zostały 
wyposażone w porty 2,5 GbE, z tego powo-

du, że szybsza sieć powoli sta-
je się standardem – wyjaśnia 
Łukasz Milic. 

Także pojemność dysków, 
a co za tym idzie całych ser-
werów, cały czas rośnie. 
Klienci oczekują przede 
wszystkim dużej wydajno-

ści serwerów i wysokiego poziomu bez-
pieczeństwa danych, ale wymagania w tym 
kierunku mają związek ze zwiększającą się  
liczbą incydentów z ransomware. 

W przypadku Synology widoczne jest 
zainteresowanie modelami z  serii Plus, 
co oznacza, że klienci są w stanie zapła-
cić więcej, by mieć dostęp do zaawanso-
wanych aplikacji biznesowych (Active 
Backup Suite) oraz systemu plików Btrfs. 
Producent odnotował również rosnące za-
interesowanie rozwiązaniami do moni-

Rośnie rola
zaawansowanych 
aplikacji. 

Co jest
najpopularniejsze? 
Do małych biur, liczących do kilku-

nastu stanowisk, a także do domów 

najczęściej kupowane są serwery 

dwu- i czterodyskowe. To się zresztą 

nie zmieniło w porównaniu z po-

przednimi latami. Jak wynika z in-

formacji ITnes.pl, dla użytkowników 

istotna jest integracja z chmurą i udo-

stępnianie plików pracownikom, co 

wskazuje na wykorzystanie NAS-ów 

do pracy zdalnej. W małych fi rmach 

dyski sieciowe są wykorzystywane 

zazwyczaj do backupu. Użytkownicy 

nieczęsto zwracają natomiast uwagę 

na przepustowość łącza czy opcje 

zarządzania.
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toringu wideo. Bardziej poszukiwane są 
również są modele z SSD cache i karty roz-
szerzeń z portami M2 i 10 GbE.

– Bezpieczeństwo danych, prosta ob-
sługa, długi okres wsparcia, jeśli chodzi 
o aktualizacje i poprawki, wysoka jakość 
dostarczanych aplikacji, które w większości 
są darmowe. To są cechy, które cenią odbior-
cy – mówi Przemysław Biel, Sales Channel 
Manager Poland w Synology. 

Jak dodaje, użytkownicy cenią również 
opcje szybkiej naprawy, w ciągu 3 dni ro-
boczych. To nie powinno dziwić, ponieważ 
nawet w małym biznesie awa-
ria i  przestój oznacza straty 
i problemy w działaniu fi rmy. 

Ewolucja, a nie 
rewolucja
Zmiany w  sprzętowej kon-
strukcji NAS-ów nie następu-
ją szybko. W  przyszłości nie 
należy spodziewać się przeło-
mowych nowości, choć będzie 
postępował rozwój poszczegól-
nych komponentów systemu. 

– Rynek NAS jest już dojrzały. Większość 
zmian to bardziej powolna ewolucja niż re-
wolucja. Obejmuje nowe wersje systemów 
zarządzania, integrację z chmurą, większe 
pojemności dysków, szybsze procesory i in-
terfejsy sieciowe – mówi Kamil Guss, Pro-
duct Manager marki Qsan w EPA Systemy.

Rośnie przy tym zainteresowanie 
specjalizowanym oprogramowaniem 
dołączanym do serwerów. Zjawisko spe-
cjalizacji wpisuje się w trend widoczny na 
całym rynku IT, a dopasowanie NAS-ów 
do specyfi cznych wymagań użytkowni-
ków staje się coraz bardziej istotne. 

– Ma miejsce ewolucja rozwiązań w stro-
nę specjalizacji, gdzie użytkownik kupuje 
rozwiązanie do konkretnego zastosowania, 
a nie jak wcześniej, biorąc pod uwagę jedy-
nie określoną liczbę slotów i pojemność – 
stwierdza Piotr Król, Product Manager 
w Stovarisie.

Rynek NAS, tak jak i  cała branża, mu-
si liczyć się z  zaburzeniami w  łańcu-
chach dostaw. Na niektóre rozwiązania 
trzeba czekać nawet 2 miesiące. Dystry-

butorzy, aby zapewnić bie-
żącą dostępność, starają się 
utrzymywać zapasy maga-
zynowe na większych niż 
standardowo poziomach. 
W razie niedostatku pod-
zespołów w lepszej sytuacji 
są dostawcy posiadający 
własne fabryki, co pozwa-
la w dużej mierze kontro-
lować produkcję, choć i tak 
nie da się uniknąć zależno-
ści od poddostawców pro-

cesorów, mikrokontrolerów czy pamięci. 
Co przy tym ciekawe, większość dostaw-
ców na razie nie zauważa wpływu wojny na 
Ukrainie na dostępność urządzeń, jednak 
jest ryzyko, że problemy mogą się pogłębić. 

– W związku z sytuacją na Ukrainie ma-
my już pierwsze sygnały o możliwości po-
gorszenia się dostępności urządzeń w  II 
kwartale tego roku. Dlatego staramy się 
przekonywać klientów do szybszego podej-
mowania decyzji zakupowych. Zwłaszcza, 
że niepewna staje się sytuacja z kursami wa-
lut – mówi Piotr Król.

Do Stovarisu już teraz jednak dociera-
ją informacje o możliwości wydłużenia 
terminów dostaw i mniejszej dostępno-
ści towaru. Jednakże spotkaliśmy się rów-
nież z opiniami, że wojna może poprawić 
dostępność sprzętu, ponieważ dostawy, 
jakie szły dotychczas do Rosji i Ukrainy, 
mogą zostać przekierowane do innych 
krajów. 

Niezależnie jednak od sytuacji za na-
szą wschodnią granicą problemy z podażą 
serwerów, wynikające z niewystarczają-
cej dostępności podzespołów i zachwia-
nia łańcuchami dostaw, w mniejszym lub 
większym stopniu mogą trwać do przy-
szłego roku.  n

RYNEK
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n Przemysław Biel, 
Sales Channel Manager 

Poland, Synology
W tym roku widać 

większe zainteresowa-

nie całymi systemami, 

opartymi o wszystkie 

komponenty pochodzące 

od Synology. Bardzo dużo jest za-

pytań w ramach programu Cyf-

rowa Gmina, zwłaszcza o urządze-

nia, które mają wbudowany pa-

kiet aplikacji do kopii zapasowej 

bez potrzeby kupowania licencji. 

Przy ograniczonym budżecie gmin 

jest to funkcja nie do przecenienia. 

Chmura prywatna uzupełnia takie 

rozwiązanie. Więcej jest zapytań 

także o serwer pocztowy. Dostęp-

ność sprzętu znajduje się na po-

dobnym poziomie, jak w ubiegłym 

roku, choć z niektórymi modelami 

jest gorzej w wyniku braku kompo-

nentów. Zmieniła się przez to spe-

cyfi ka pracy nasza i dystrybutorów. 

Zapotrzebowanie musimy plano-

wać na dużo dłuższy okres do przo-

du. Na szczęście udaje się utrzymać 

ciągłość dostępności dla klientów 

końcowych, zwłaszcza jeśli chodzi 

o mniejsze modele. 

n Łukasz Milic, 
Business Development 

Representative, Qnap
Obecnie nie widzimy 

jeszcze wpływu wojny 

na dostępność, ponie-

waż dostawy komponen-

tów planowane są z dużym 

wyprzedzeniem. Produkujemy na 

Tajwanie, dostawy do Europy reali-

zowane są głównie drogą morską, 

więc tutaj na razie większych 

problemów nie ma. Jednak na 

pewno istotne dla klientów są 

ceny, gdyż wojna spowodowa-

ła znaczące zmiany w warto-

ści złotego, co przekłada się 

na cenę dla klienta końcowego. 

Obecnie trudno jeszcze sza-

cować, jak ta sytuacja przeło-

ży się długofalowo na popyt, 

jednak obecnie nie odnotowu-

jemy spadku zainteresowania 

naszymi rozwiązaniami. 

Zdaniem specjalisty

W związku 
z wojną na 
Ukrainie może 
się pogorszyć 
dostępność 
produktów 
w II kwartale.  
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softu. To ta sama osoba, która w 2019 r. 
stworzyła inną petycję –  w  proteście 
przeciwko ówczesnym planom Microso-
ftu zmierzającym do pozbawienia part-
nerów praw do użytku wewnętrznego 

jego produktów (IUR). 
W rozmowie z CRN-em 
George wyraził obawę, 
że wprowadzane zmiany 
zmierzają do zachęcenia 
klientów do bezpośred-
niej współpracy z  pro-
ducentem, a sposobem 
na to ma być narzucenie 
partnerom wyższych cen 

i mniej korzystnych ofert kontraktowych. 
– Odkryliśmy, że Microsoft chce teraz 

przez dłuższy czas blokować partnerów, 

a także znacznie wyżej ustawia poprzecz-
kę dla MSP, aby wyznaczone cele sta-
ły się niemal nieosiągalne – powiedział 
George.

Twórca petycji zwraca uwagę, że 
Microsoft wprowadził zmiany w swo-
im programie partnerskim w trudnych, 
bardzo wymagających dla partnerów 
czasach (ze względu na konieczność 
nauki nowych technologii, kryzys w za-
trudnianiu, radzenie sobie z Covid-19 
i przystosowanie się do pracy zdalnej). 
A zmiany są daleko idące – począwszy 
od New Commerce Experience (NCE) 
i podwyżki subskrypcji miesięcznych, 
przez nowe zasady oceny zdolności 
partnera, po kryteria desygnacji part-
nerów znoszące statusy gold i  silver. 
New Commerce Experience i  pod-
wyżki subskrypcji miesięcznych mają 
wpływ na sprzedaż popularnych pakie-
tów Microsoftu, w tym Microsoft 365, 
obejmującego Word, Excel, Teams oraz 
SharePoint.

„Jesteśmy bardzo zaniepokojeni planami 
Microsoftu, które ostatecznie zmierzają do 
nawiązania bezpośredniej relacji z użytkownikami końcowymi. 
Nastały bardzo złe czasy dla partnerów” – to jeden z charakte-
rystycznych komentarzy w związku z niedawnymi decyzjami 
producenta. 

Jeden z  australijskich partnerów 
Microsoftu wystosował interne-
tową petycję dotyczącą niedawno 

ogłoszonych zmian w programie part-
nerskim giganta z Redmond. W doku-
mencie kryteria nowego 
systemu punktacji part-
nerów są określane jako 
„niemożliwe do osiągnię-
cia”, ponieważ system za 
bardzo promuje „nową 
sprzedaż”. Twórca opu-
blikowanej na witrynie 
Change.org petycji, iden-
tyfi kujący się jako George, 
poprosił redakcję CRN-a o zachowanie 
anonimowości, by nie narażać się na ja-
kiekolwiek reperkusje ze strony Micro-

„Zmiany rażąco 
naruszają 
zaufanie, jakim 
partnerzy obdarzyli 
Microsoft”.

n Wade Tyler Millward 

PETYCJA
przeciw
„nierealnym” 

wymogom
Microsoftu  
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David Rigdon, administrator systemo-
wy w Computer Helper, amerykańskiej 
fi rmie będącej partnerem Microsoftu, 
zdecydował się podpisać petycję w spra-
wie nowego systemu oceny partnerów, 
nie zgadzając się ze zmianami w progra-
mie partnerskim Microsoftu. 

– Złości mnie to, jak postępuje Micro-
soft z swoimi partnerami, a wszystko to 
robi pod pozorem, że nam pomaga. Wpro-
wadzane zmiany są rażącym narusze-
niem zaufania, jakim fi rmy obdarzyły 
producenta – mówi David Rigdon. 

Rozmówca CRN-a ocenił, że jego 
fi rma nie spełnia jeszcze żadnych no-
wych wymogów wprowadzonych w ra-
mach zmian w Microsoft Cloud Partner 
Program (MCPP), do których ma dojść 
w październiku, w tym poziomów no-
wego systemu punktacji. 

– To kolejna poprzeczka, którą trze-
ba przeskoczyć i nie wiem, czy nam się to 
uda – podkreśla przedstawiciel Compu-
ter Helper. 

George zastanawia się, czy w napiętej 
sytuacji, jaka miała miejsce w dwóch mi-
nionych latach, uda mu się powtórzyć 
sukces swojej petycji z 2019 r. W pro-
teście przeciwko zmianom IUR udało 
mu się zebrać ponad 6 tys. podpisów. 
Nie ma też pewności, czy kierownictwo 
Microsoftu widziało tamtą petycję, ale 
ostatecznie ówczesny szef kanału Mi-
crosoftu zdecydował o  wycofaniu się 
z likwidacji IUR dla partnerów. 

– Pandemia Covid to idealny czas, aby 
ogłosić NCE, ponieważ ten, kogo dotyczy 
zmiana, nie ma woli walki. Ktoś wyczer-
pany psychicznie przyjmie wszystko. Ale 
mimo to znajdzie się parę osób, które będą 
wrzodem na tyłku, nazywając rzeczy po 
imieniu – twierdzi twórca petycji. 

Pod dokumentem, zamieszczo-
nym pod adresem www.change.org/p/
disapprove-october-2022-microsoft-
partner-network-changes, w ciągu kilku 
pierwszych dni podpisało się 500 osób. 

Jak zauważa George, jeden z proble-
mów z nowym systemem punktacji pole-
ga na tym, że kładzie się w nim nacisk na 
nową sprzedaż netto, nie wynagradza-
jąc odpowiednio odnowień oraz rozwo-
ju współpracy z istniejącym klientem. 
Nowy system punktacji nie nagradza też 
właściwie nowej sprzedaży kierowanej 

do małych fi rm, które mają mniej niż 
10 stanowisk. 

– Częścią naszego problemu jest to, że 
Microsoft sprawdza również rodzaj klien-
ta, którego pozyskujemy, a nam się to nie 
podoba. Świadczę taką samą usługę za-
równo dla klienta z pięcioma stanowiska-
mi, jak i takiego, który ma sto stanowisk. 
Traktuję wszystkich moich klientów jed-
nakowo – zapewnia George. 

Szacuje przy tym, że w obecnej sytu-
acji jego fi rma nie osiągnie minimum 70 
punktów wymaganych, aby Microsoft 
uznał go za „solutions partnera”, a nie 
partnera na poziomie podstawowym. 

– Tylko w niewielkiej części punktowana 
jest sprzedaż oparta na tym, co już mam. 
Microsoft kładzie ogromny nacisk na to, 
abyś kupował nowe produkty. Punktacja 
nie wynagradza też właściwie kształcenia 
pracowników i zdobywania certyfi katów. 
Nawet gdybyśmy otrzymali dwa certyfi -
katy pośrednie i jeden certyfi kat eksperta, 
to nie ma znaczenia – podkreśla George. 

Zachęcanie klientów do płacenia rocz-
nych zobowiązań zwiększa ryzyko, że 
partnerzy utkną ze spłatą pozostałej 
części zobowiązania licencyjnego, jeśli 
klient zakończy działalność lub nie bę-
dzie już potrzebował licencji.

REKLAMA
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– Nie chcę kłaść się spać z myślą, który 
klient jutro odejdzie i za ile miesięcy użyt-
kowania Microsoft 365 będziemy musieli 
sami zapłacić — mówi George. 

Co więcej, MSP – przyzwyczajeni do 
kupowania i sprzedawania produktów 
co miesiąc –  będą mieli do czynienia 
z  oddzielnymi platformami rozlicze-
niowymi dla różnych okresów. 

– Nasz cykliczny dochód jest mie-
sięczny, a nie roczny. Nie mamy skom-
plikowanych systemów rozliczeniowych 
Microsoftu, które mogą szczegółowo kon-
trolować wszystko. Żaden MSP tego nie 
ma. Przecież nawet, jeśli klient chce pła-
cić za to co roku, to cały model MSP jest 
zbudowany wokół jego comiesięcznej 
obsługi. W końcu nie płacimy rocznych 
rachunków za prąd ani gaz. Transakcje 
przeprowadzamy co miesiąc – zwraca 
uwagę autor petycji. 

Petycja George’a z 2022 r. wydaje się 
zawierać szczegóły dotyczące nowe-
go systemu punktacji Microsoftu, któ-
re przeczą oświadczeniom Rodneya 
Clarka, szefa kanału partnerskiego  
Microsoftu. Przykładowo, podczas do-
tyczącego ogłoszenia MCPP wydarze-
nia online, Rodney Clark stwierdził, 
że partnerzy mogą zachować swoje 

obecne korzyści. Jak wówczas powie-
dział: „Trzeba pamiętać, że w ramach 
tej ewolucji nie likwidujemy żadnych 
korzyści, które partnerzy otrzymali 
obecnie. Inwestujemy, aby przyspie-
szyć. W  ramach inwestycji 
wprowadzamy nowe produk-
ty w chmurze, dzięki czemu 
nasi partnerzy mają więcej 
użytkowników korzystają-
cych z subskrypcji chmuro-
wych. Naszym partnerom 
zapewniamy większą ela-
styczność w wykorzystywa-
niu środków na korzystanie 
z  platformy Azure. Dajemy 
partnerom możliwość okre-
ślenia w ciągu plus minus 18 miesięcy, 
czy chcą być częścią programu Micro- 
soft Cloud Partner Program i  mieć 
udział w  jego korzyściach… Myślę 
również, że jest to dobry moment, by 
po prostu ponownie zakomunikować 
– korzyści dla naszych partnerów po-
zostaną nienaruszone”. 

Sztuka kompromisu 
George współpracuje także z innymi do-
stawcami oprócz Microsoftu, ale zdaje 
sobie sprawę, że nie wszyscy partne-
rzy widzą sens prowadzenia biznesu 

z wieloma vendorami. Przykładowo, 
nie zdecydował się, żeby przyj-

rzeć się bliżej możliwościom 
i narzędziom chmurowym 

Google. 
– To dostawca, który 

nie jest liderem w żad-
nej konkurencji. 
Inaczej jest z  Mi-
crosoftem, który 
ma bardzo dojrza-
ły Azure i ekosys-
tem 365. Wszystkie 
komputery korpo-
racyjne mają zwy-
kle system Windows 

10 albo Windows 11. 
Dlatego sprzedaż nie 

jest szczególnie trudna 
– podkreśla George. 

Tym bardziej oczekiwałby większe-
go zaangażowania ze strony Microsoftu 
w rozmowy z partnerami i wysłuchania 
ich obaw.

– Mamy prawo mieć zastrzeżenia do 
Microsoftu. Oni z kolei 
mają prawo mieć zastrze-
żenia do nas. To oznaka 
demokracji i relacji opar-
tej na zdrowych zasadach. 
To działa jak związek 
pracodawca-pracownik. 
Pracodawca nie zawsze 
jest w stanie postawić na 
swoim, tak samo jak pra-
cownik. Ale wiemy, że ist-
nieją środki i są sposoby, 

aby móc rozmawiać i próbować znaleźć 
kompromis. Jeśli jednak nie wyrazimy 
swojego sprzeciwu, nie opowiemy się za 
czymś, w co wierzymy, Microsoft zawsze 
postawi na swoim. Gdy zaś ktoś tak du-
ży zawsze stawia na swoim, to staje się 
to problemem i jednostronnym związ-
kiem, a to żadna relacja – twierdzi au-
tor petycji.

 
Pomimo problemów, jakie rodzą zmia-
ny programowe, George zamierza wy-
trwać przy technologiach Microsoftu, 
wierząc, że gigant z  Redmond sta-
nie się jednak bardziej sprawiedliwy 
dla partnerów. Już teraz, w związku 
ze sprzeciwem ze strony partnerów,  
Microsoft wprowadził co najmniej jed-
ną zmianę w New Commerce Experien-
ce. Chodzi o 7-dniowe okno na zmiany 
w  planach abonamentowych klien-
tów zamiast pierwotnie planowanych  
72 godzin. 

– Wciąż pokładam w nich dużą wia-
rę. My będziemy opowiadać się za tym, 
co uważamy za słuszne, a Microsoft za 
tym, co oni uważają za słuszne. I miejmy 
nadzieję, że znajdziemy jakiś kompromis. 
Nie jestem jednym z tych partnerów, któ-
rzy odwrócą się i powiedzą: koniec z Mi-
crosoftem, teraz przenosimy wszystkich 
klientów do Google’a. To niepoważne 
– podsumowuje George.  n

Cloud Reseller
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Fakty, ciekawostki i rozmowy
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„Nasz  
cykliczny 
dochód jest 
miesięczny, 
nie roczny”  
– mówi George.
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Sprzedaż monitorów na polskim rynku 
zmalała, ale rosnące ceny rekompensują 
niższe wolumeny
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nie zabraknie

Rozmowa z Krzysztofem Rudnickim, 
Product Managerem w Komputroniku
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Wyniki sprzedaży byłyby lepsze, gdyby 
nie trapiące całą branżę IT kłopoty 
z dostępnością komponentów
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n Krzysztof Pasławski 
ście zaczęły pojawiać się sygnały o popra-
wie dostępności, w tym modeli dla graczy. 
Niestety wciąż większej podaży nie widać 
w przypadku pozostałego sprzętu z wyż-
szych półek. 
– Nadal odczuwalne są trudności z dostęp-
nością produktów bardziej zaawansowa-
nych, o szerszej funkcjonalności, które po 
prostu są zbudowane z większej ilości kom-
ponentów, w tym również z tych dotknię-
tych największymi niedoborami – wyjaśnia 
Przemysław Kowalski, Business Develop-
ment Manager DnCP w Dellu. 
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Mimo sporych problemów z  do-
stawami, jakie w ubiegłym roku 
trapiły dostawców monitorów, 

spadki sprzedaży na szczęście nie oka-
zały się dewastujące dla polskiego ryn-
ku. W 2021 r. w dystrybucji rozeszło się 
jedynie o 2,5 proc. mniej monitorów niż 
w 2020 r. – jak wynika z danych Contextu. 
Swoją drogą, taki wynik odpowiada śred-
niej europejskiej z  tego samego okresu. 
Przy czym w Polsce spadek w segmencie 
biznesowym był nieco mniejszy (-2,1 proc.) 
niż w konsumenckim (-2,8 proc.). Na szczę-

Sprzedaż monitorów na polskim rynku zmalała, ale rosnące ceny 
z nawiązką rekompensują niższe wolumeny. Towarzyszy temu 
ewolucja tego segmentu rynku. 
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n Piotr Olczak, handlowiec, Conner 
Sprzedajemy wyraźnie mniej monitorów niż w zeszłym roku, ale nie dlatego, że 

nie ma zainteresowania. Popyt jest, ale brakuje sprzętu – na zamówiony towar 

czekamy nawet kilka miesięcy. Jeśli chodzi o preferencje klientów, to widać, że 

przybywa świadomych osób, które znają się na urządzeniach i wiedzą, czego 

szukają. Chodzi zwłaszcza o młodych ludzi, którzy potrzebują sprzętu do grania. 

Generalnie klienci interesują się przede wszystkim monitorami do gier, z czę-

stotliwością odświeżania 144 – 165 Hz. Najpopularniejszy rozmiar to 24 cale, 

poszukiwane są też modele 27-calowe. Zainteresowanie większymi modelami 

należy do rzadkości. Niewiele osób pyta również o specjalistyczne wyświetlacze, 

na przykład grafi czne – w tym segmencie sprzedajemy pojedyncze sztuki. 

Zdaniem resellera
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Alstor, dystrybutor zaawansowanych 
urządzeń Eizo, potwierdza, że w tym roku 
podaż nie uległa wyraźnej poprawie. Nadal 
trzeba liczyć się z wydłużonym czasem do-
staw i brakami podzespołów, choć dystry-
butor stara się ograniczać braki. 

– Nastąpiła priorytetyzacja w produkcji 
i dostawach, tak aby zapewnić nieprzerwaną 
dostępność dla rynków specjalistycznych, ta-
kich jak medycyna – wyjaśnia Michał Kloch, 
Product Manager odpowiedzialny za pro-
dukty Eizo w Alstorze. 

Słabo jest nadal z zaopatrzeniem w urzą-
dzenia o najpopularniejszych przekątnych 
(24 i 27 cali). Główny powód to cięcie limi-
tów produkcji monitorów w Azji z powo-
du braku czipów. I chociaż w minionych 
dwóch latach w zasadzie nie było segmen-
tu rynku, który nie ucierpiałby wskutek nie-
doborów, producenci liczą, że po trudnym 
roku 2021, gorzej już nie będzie. Mają na-
dzieję na poprawę zwłaszcza w drugiej po-
łowie roku. 

– Myślę, że największe problemy z dostęp-
nością mamy już za sobą i nie zanosi się na 
większe zmiany – uważa Łukasz Rutkowski, 
Product Manager w Lenovo.

Omawiając sytuację na polskim rynku mo-
nitorów, należy zwrócić uwagę, że niższe 
wolumeny sprzedaży zostały z nawiązką zre-
kompensowane przez rosną-
ce ceny, co dotyczy zwłaszcza 
produktów konsumenckich. 
Średnie stawki za urządzenie 
w 2021 r. były aż o 20,8 proc. 
wyższe niż 2020 r., a monito-
ry biznesowe podrożały prze-
ciętnie o 11,7 proc. – jak ustalił 
Context. Według analityków 
to skutek inflacji, rosnących kosztów logisty-
ki, ale też efekt większego zainteresowania 
klientów modelami o wyższej specyfikacji 
w całej Europie. 
Popyt wciąż nadal silnie generuje praca 
zdalna oraz hybrydowa. Do tego w ostat-
nim roku doszły powroty do biur i ich do-
stosowanie do modelu hybrydowego, co  
z kolei odblokowało zakupy w celu zarów-
no wymiany monitorów biurkowych, jak 
i doposażenia sal w sprzęt do wideokon-
ferencji. Stąd nabywcy znacznie częściej 
niż kiedyś zwracają uwagę na to, czy wy-
brane modele mają certyfikaty zgodności 
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z popularnym oprogramowaniem do ko-
munikacji wideo. 

W sumie, mimo niewielkiego spadku wo-
lumenów, przychody ze sprzedaży moni-
torów na polskim rynku wzrosły o 14 proc. 
w 2021 r. wobec 2020 r. Przy czym dużo  
bardziej wzrosły obroty dystrybutorów  
w segmencie konsumenckim (+17,5 proc.) 
niż biznesowym (9,5 proc.) – wynika z da-
nych Contextu. 

Obsługiwany przez resellerów kanał sprze-
daży MŚP pozostał w ubiegłym roku do-
minujący w  Polsce. Według analityków 
Contextu jego udział w sprzedaży wahał 
się od 38 proc. do 46 proc. Mniejszy udział 
mieli retailerzy (od 29 proc. do 37 proc.). 

– Znaczenie resellerów i integratorów wzra-
sta zwłaszcza w przypadku monitorów prze-
znaczonych dla użytkowników komercyjnych, 
gdzie udział sprzedaży przez sieci retailowe 
oraz online jest dużo mniej znaczący – zauwa-
ża Przemysław Kowalski. 

W resellerskim kanale sprzedaży klu-
czowa jest edukacja partnerów i specjali-
styczne doradztwo, co dotyczy zwłaszcza 
modeli profesjonalnych czy rozwiązań wi-
deokonferencyjnych, gdzie sprzedaż moż-
na obudować usługami i  doposażeniem 
miejsca pracy w dodatki i peryferia. 

Najpopularniejsze pozostają urządze-
nia o przekątnej 24 cale Full 
HD, w cenie od 900 zł do 1,1 
tys. zł. Tak wynika z danych 
Della, który jest największym 
dostawcą na polskim rynku. 
Sygnalizowany jest przy tym 
trend rosnącego zapotrze-
bowania na 27-calowe prze-
kątne oraz (w  mniejszym 

stopniu) 32-calowe. Stąd przypuszczalnie 
format 27 cali stanie się z czasem nume- 
rem 1. Popyt przesuwa się również w kie-
runku rozdzielczości wyższych niż Full HD. 
Tym samym na popularności powinny zy-
skiwać modele 4K. To dobre wiadomości 
dla sprzedawców, które oznaczają, że wraz 
ze wzrostem rozmiarów i rozdzielczości 
przeciętne ceny urządzeń będą szły w górę. 

Nadal bardzo poszukiwany jest sprzęt 
przydatny do pracy i nauki zdalnej, w tym 
modele dostosowane do wideokonferencji, 
wyposażone w kamerki, głośniki i mikrofo-
ny. Na popularności zyskały też urządzenia 

z hubami i portami do podpięcia peryferiów 
albo laptopa i przesyłania danych, jak USB-C. 

Zainteresowanie dodatkowymi złączami 
wywołane przez pracę w domu sprawia, że 
jesteśmy świadkami ewolucji roli, jaką mo-
nitory pełniły od lat. Obecnie nie są to już 
tylko ekrany z kablem, lecz urządzenia in-
tegrujące w sobie szereg funkcji.

– Najbardziej widoczną różnicą w porów-
naniu do poprzednich lat, która się wybija 
na tle innych preferencji użytkowników, jest 
oczekiwanie od monitora czegoś więcej, niż 
tylko wyświetlania obrazu – podkreśla Mi-
chał Kloch, Product Manager odpowie-
dzialny w Alstorze za produkty Eizo. 

Wraz z  popularyzacją  złącza USB-C 
monitory stały się stacjami dokującymi, 
scalając rozmaity osprzęt: peryferia, dyski 
twarde, głośniki, karty sieciowe. Obecnie 
monitor zapewnia też zasilanie komputera 
czy tabletu. Przypuszcza się, że te funkcje 
monitorów, które nie są związane z wy-
świetlaniem obrazu, nadal będą zyskiwać 
na znaczeniu. 

Kolejny ciekawy „pandemiczny” trend to 
zapotrzebowanie klientów domowych na 

Współcześnie 
monitory to nie 
tylko ekrany  
z kablem. 

Sprzedaż 
monitorów na 
polskim rynku 
w 2021 r. wobec 
2020 r.*

Wolumen 
sprzedaży

-2,5%

14%

Przychody  
ze sprzedaży

*Dane dystrybutorów
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Liderzy polskiego rynku 
monitorów w 2021 r.*
*Sprzedaż dystrybutorów

18,7%

12,9% 12,7%

Dell Samsung HP
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urządzenia, które będą dobrze sprawdzać 
się zarówno podczas pracy i nauki, jak rów-
nież rozrywki. 

– Przekładając to na konkretne para-
metry, wyświetlacz musi łączyć dobrą 
jakość obrazu z wysoką częstotliwością 
odświeżania i szybkim czasem reakcji 
– wyjaśnia Paweł Ruman. 

Co istotne, użytkownicy końcowi 
coraz większą wagę przywiązują do er-
gonomii, a także do wygody. To dlatego 
chętniej niż w poprzednich latach wy-
bierane są modele z większym zakresem 
regulacji ustawienia panela, ale również 
z chroniącą wzrok opcją redukcji światła 
niebieskiego. 

Producenci nie odnotowują znaczą-
cego wpływu wojny na sytuację ryn-
kową. Wyraźną konsekwencją agresji 
Rosji na Ukrainę jest osłabienie zło-
tówki, a co za tym idzie wyższe ceny 
sprzętu. Niemniej, siłą rzeczy, rosyjska in-
wazja zaburzyła dotychczasową logistykę. 

– Szlaki transportowe nie działają lub nie 
mają takiej przepustowości, jak jeszcze mie-
siąc temu. Z naszych obserwacji wynika, że 
produkty docierają do odbiorców ze sporym 
opóźnieniem, a producenci muszą zwiększać 
wydatki na transport. Wpływa to na wyższą 
cenę końcową produktu –  mówi Tomasz 
Krawczyk, Product Manager w Actionie. 

Pozostaje mieć nadzieję, że wojna 
za naszą wschodnią granicą szybko 
się zakończy (optymistyczny scena-
riusz IDC zakłada koniec konfl iktu 
do czerwca i zniesienie większości 
sankcji jeszcze w tym roku) i w drugiej 
połowie roku sytuacja związana z dostęp-
nością zostanie ustabilizowana. Tym nie-
mniej, zdaniem analityków IDC, należy 
spodziewać się schłodzenia koniunktu-
ry na globalnym rynku IT, w tym w seg-
mencie monitorów. Jak mówi Jay Chou, 
kierownik ds. badań w IDC: „Widzi-
my rosnące nasycenie rynku i pre-
sję infl acyjną od wybuchu pandemii, 
a kryzys ukraiński jeszcze bardziej 
przyspieszy ochłodzenie w 2022 r.”. 
W światowej prognozie tej fi rmy ana-
litycznej oczekiwany jest spadek wolu-
menów sprzedaży monitorów o 3,6 proc. 
wobec 2021 r., po czym ma nastąpić usta-
bilizowanie rynku.  n

ŚWIAT OBRAZU
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n Michał Kloch, Product Manager Eizo, Alstor 
Mimo silnego trendu zakupów online, widzimy, że jest miejsce na 

rozwój na rynku dla wyspecjalizowanych integratorów, którzy 

skupiają się nie tylko na produkcie, lecz na całych rozwiązaniach. 

To widoczne zwłaszcza w przypadku monitorów dla grafi ków czy 

fotografów, gdzie proces sprzedaży urządzenia jest połączony 

z dodatkowymi usługami, jak kalibracja i dobór rozwiązania do spe-

cyfi cznych oczekiwań klienta. Jeśli chodzi o kwestie zakupowe, to nie 

spodziewamy się rewolucji na rynku monitorów w 2022 r., a raczej ewolucji. Na 

popularności będą zyskiwać kolejne funkcje niezwiązane z wyświetlaniem ob-

razu, co przyniosło już zintegrowanie sygnału wideo, zasilania i danych w ka-

blu i złączu USB-C. Spodziewamy się również, że większy udział w rynku będą 

miały monitory o przekątnych większych niż 24 cale oraz ekrany o coraz wyż-

szych rozdzielczościach – poprzez popularyzację rozwiązań z 4K.

n Przemysław Kowalski, Business Development Manager DnCP, 
Dell Technologies
Na polskim rynku duże wolumeny monitorów są sprzedawane za-

równo w kanałach e-tail i retail, jak też przez lokalnych czy spe-

cjalizowanych resellerów oraz integratorów. Resellerzy zyskują 

poprzez interakcję z klientami, zrozumienie ich potrzeb, możli-

wość przygotowania kompleksowej oferty i fachowe doradztwo. Od 

strony popytowej pozytywnym impulsem pozostaje praca zdalna lub 

hybrydowa, a także powroty do biur i ich przebudowa w celu dostosowania 

do pracy hybrydowej. Znacząco wzrosła popularność monitorów, które mogą 

funkcjonować jako hub z dodatkowymi portami dla peryferiów, przesyłania da-

nych i zasilania komputerów. Na popularności wraz z rozwojem pracy hybry-

dowej zyskują monitory do wideokonferencji. Obecna sytuacja geopolityczna 

nie pozostaje bez wpływu na łańcuchy dostaw i koszty logistyczne. Sytuacja 

jest dynamiczna również w kontekście pandemii Covid-19, więc nadal można 

spodziewać się wyzwań dla oczekiwanej pełnej stabilizacji łańcuchów dostaw.

n Paweł Wanat, Category Manager, Desktops & Displays, HP
W czasie pandemii ciężar sprzedaży przeniósł się do e-tailu. Obec-

nie, kiedy sytuacja wróciła do względnej normalności, na bieżąco 

realizujemy wszystkie projekty, w tym te obsługiwane przez na-

szych partnerów. Sporym zainteresowaniem cieszą się praktycz-

nie wszystkie linie monitorów. Istotnie wzrosła sprzedaż modeli 

na potrzeby biur domowych, czyli tych z wbudowaną kamerą i gło-

śnikami. Widzimy też coraz większe zapotrzebowanie na urządzenia 

z portem USB-C, dzięki któremu można jednocześnie przesyłać obraz i ładować 

baterię w laptopie, jak i korzystać z dodatkowych portów wbudowanych w mo-

nitor. Spory wzrost odnotowujemy także w przypadku modeli gamingowych, 

szczególnie tych o wyższej częstotliwości odświeżania ekranu.

n Paweł Ruman, Country Sales Manager AOC & Philips, TPV Displays
W tym roku obserwujemy kontynuację trendu trwającego już od 

kilku lat. Mam na myśli rosnącą popularność monitorów o roz-

dzielczościach wyższych niż Full HD oraz przekątnych 27 cali 

i większych. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się do-

kowanie z wykorzystaniem USB-C. Z kolei dzięki usprawnieniom 

paneli typu IPS oraz VA, matryce TN powoli tracą na znaczeniu. 

W przypadku wymagających użytkowników można zauważyć odcho-

dzenie od tradycyjnego sposobu podświetlenia matryc na rzecz strefowego 

podświetlenia mini-LED. Z powodu popularności wideokonferencji i nauczania 

zdalnego sporym zainteresowaniem cieszą się też modele z kamerą.

Zdaniem specjalisty
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W skład wspomnianej linii moni-
torów wchodzą obecnie trzy 
modele: 24-calowy EV2495, 

27-calowy EV2795 oraz ultraszeroki, za-
krzywiony model EV3895 o 38-calowej 
przekątnej. Ponieważ każdy z nas spę-
dza obecnie wiele godzin przed monito-
rem (ma na to wpływ m.in. przedłużająca 
się praca zdalna w wielu firmach), bar-
dzo ważne jest zadbanie o maksymalnie 
komfortowe warunki użytkowania. Dla-
tego EIZO kładzie bardzo duży nacisk 
na funkcje odciążające wzrok, które po-
zwalają użytkownikowi skupić się na pra-
cy i sprawić, że będzie ona komfortowa 
przez cały dzień. 

Przykładem jest automatyczna zmiana 
jasności – wbudowany czujnik bada po-
ziom oświetlenia w ciągu dnia pracy i na 
bieżąco zmienia parametry, tak by ekran 
nie był ani zbyt ciemny, ani zbyt jasny. Spe-
cjalny tryb do pracy nad dokumentami eli-
minuje emisję szkodliwego niebieskiego 
światła. Matryca IPS sprawia, że obraz nie 
traci na jakości, nawet gdy użytkownik pa-
trzy na niego pod kątem, a matowy ekran 
rozprasza światło tak, by refleksy świetlne 
nie raziły w słoneczny dzień. Każdy z mo-
deli ma stabilną stopkę, która charaktery-
zuje się szerokim zakresem regulacji, tak 
by pozycja, którą zajmuje użytkownik, by-
ła optymalna, a w razie potrzeby można 
było ją z łatwością zmienić. 

Zalety interfejsu USB-C
Monitory tej serii wyposażono w złącze 
USB-C, które pozwala na wyświetlanie 
sygnału wideo, odtwarzanie audio, trans-
misję danych, zasilanie podłączonych do 
niego urządzeń, a nawet emisję sygnału 
sieciowego. Taka wszechstronność spra-
wia, że pracownik może podłączyć swój 

laptop, przemieszczając się pomiędzy 
różnymi stanowiskami pracy – na przy-
kład między biurem a domem, wpinając 
zaledwie jeden kabel.

Interfejs USB-C umożliwia utworze-
nie połączenia szeregowego (daisy cha-
in), które pozwala na łatwe podłączenie 
kilku monitorów do jednego źródła sygna-
łu. W przypadku większych modeli funk-
cja Picture-by-Picture (PbyP) pozwala 
wyświetlać obrazy z trzech różnych źró-
deł jednocześnie, oszczędzając czas oraz 
ułatwiając przełączanie pomiędzy źró-
dłami przy obsłudze więcej niż jednego 
komputera. Co więcej, użytkownicy mają 
do wyboru sześć predefiniowanych sza-
blonów z układem okien i mogą wybrać 
ten, który najlepiej odpowiada charak-
terowi ich pracy. Zintegrowana funkcja 
KVM pozwala użytkownikom korzystać 
z  jednej myszy i klawiatury do obsługi 
wszystkich okien funkcji PbyP, eliminu-
jąc potrzebę instalowania dodatkowych 
peryferii, które zajmują niepotrzebnie 
przestrzeń na biurku.

Dzięki zasilaniu o  mocy 70 W  po-
przez  złącze USB-C można z  powo-
dzeniem ładować małe komputery PC, 
laptopy lub tablety. Oznacza to, że użyt-

kownik nie będzie zmuszony do noszenia 
ze sobą zasilacza, nie zajmie on też cenne-
go miejsca na biurku.

Obecnie wiele nowoczesnych lapto-
pów nie ma portu sieciowego LAN, dlate-
go model ten posiada wbudowaną kartę 
sieciową, zapewniającą stabilne połącze-
nie z siecią. Dzięki USB-C możliwe jest 
podłączenie do sieci dowolnego laptopa 
za pośrednictwem monitora.

Inwestycja na lata
Monitory EIZO nie należą do najtańszych 
– to fakt, ale stanowią inwestycję na długie 
lata. Kupując model FlexScan inwestu-
jemy w swoje zdrowie i dobre samopo-
czucie. Z drugiej strony wysoka jakość 
wykonania zapewnia wieloletnie użyt-
kowanie, o wiele dłuższe niż wskazuje na 
to 5-letnia gwarancja. 

EIZO przyzwyczaiło nas już do tego, że każdy monitor, który opuszcza linię produkcyjną, jest 
dokładnie przemyślany i wykonany z dbałością o najmniejszy detal. Linia FlexScan EVXX95  
stanowi odpowiedź na wciąż rosnące oczekiwania względem monitorów biurowych.

maksymalny komfort,
maksymalna funkcjonalność

k.trojanowska@alstor.com.pl,  
www.alstor.pl/produkty/monitory-biurowe

Więcej informacji 

EIZO:
RAPORT
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miar dobierają odpowiednio do stanowiska 
pracy i specyfiki wykonywanego zawodu. 
Często osoby kiedyś pracujące na 2 moni-
torach, decydują się na jeden, ultraszeroki.

n Jak jeszcze praca zdalna wpłynęła na 
preferencje klientów?
Warto odnotować trend zwiększonej ofer-
ty i sprzedaży monitorów z wbudowany-
mi kamerkami, mikrofonami i głośnikami. 
W dobie spotkań wirtualnych, okazują się 
być one wygodniejsze niż akcesoria do-
łączane do komputera. Poza tym bardzo 
ważne stają się porty USB-C w monito-
rach.

n Cały czas mówimy o pracy zdalnej. 
A jak jest ze sprzedażą do biur?
W  biurach nie widać jakichś wielkich 
zmian. Jeśli ktoś wraca do pracy stacjo-
narnej albo wprowadza hybry-
dową, to w  postępowaniach 
przetargowych czy zapyta-
niach ofertowych przy poda-
nej wymaganej rozdzielczości 
czy wielkości wciąż najważ-
niejszym kryterium pozostaje 
cena. Nie widać tu tego skoku 
jakościowego, który dokonuje 
się w home office.

n A czy marka producenta się liczy?
Nie za bardzo. Klienci nie wykazują wiel-
kiego przywiązania do marki. Oczywiście 
zwracają uwagę na to, by była rozpozna-
walna, ale takich jest na rynku zdecydo-
wana większość. Monitor ma po prostu 
spełniać ich oczekiwania. Decyduje więc 
specyfikacja i często wygląd monitora.

CRN W związku z pandemią i koniecz-
nością przejścia na pracę zdalną rok 
2020 był wyjątkowo udany, jeśli chodzi 
o sprzedaż monitorów. Jak to wygląda 
dzisiaj? 
Krzysztof Rudnicki Trend się utrzymał. 
Ten pandemiczny pik z 2020 roku nagle nie 
zniknął. Nawet, jeśli nie ma obecnie wiel-
kich wzrostów z kwartału na kwartał, to 
trwa zwiększony popyt na monitory, a ich 
sprzedaż rośnie.

n Wciąż jest to efekt pracy zdalnej?
W dużej mierze tak. Firmy, które przeszły 
całkowicie lub częściowo na pracę zdalną, 
stwierdziły, że im się to opłaca. Także ich 
pracownicy dobrze przyjęli pracę z domu. 
Dlatego zwiększyły się zakupy monitorów 
z takim właśnie przeznaczeniem.

n Kiedy zaczęła się pandemia, klienci 
na wyścigi kupowali wszystko, co było 
w sklepie. Czy teraz ich wybory są bar-
dziej przemyślane?
Gdy ludzie z dnia na dzień zostali wysłani 
do pracy w domu, rynek nie był na to goto-
wy. Towar szybko znikał z półek i pojawi-
ły się braki, więc klienci kupowali nie to, 
czego rzeczywiście potrzebowali, tylko to, 
co było. Obecnie nie ma takiego problemu. 
Rynek jest dość dobrze zaopatrzony w wie-
le różnych rodzajów monitorów, więc za-
kup może być zgodny z potrzebami.

n Jakie monitory do pracy zdalnej wy-
bierają świadomi klienci?
Klienci zwracają uwagę na ergonomię 
i wygodę, więc monitor powinien mieć re-
gulacje wysokości oraz pochylenia. Roz-

n Czy gaming wciąż napędza sprzedaż 
monitorów?
Monitory dla graczy to niezmiennie naj-
większy kawałek tortu. Zarówno pod 
względem ilości sprzedaży, jak i jej warto-
ści. To ze względu na tych użytkowników 
trwa „wyścig zbrojeń” producentów. Mo-
nitory dla graczy muszą mieć coraz większe 
częstotliwości odświeżania i bardziej wy-
myślne technologie wspierające gaming. 
Ich sprzedaż z roku na rok się zwiększa. 

n A jakim popytem cieszą się monitory 
ultraszerokie, z  zakrzywionym ekra-
nem, o rozdzielczości 4K? 
Można zaobserwować przechodzenie 
użytkowników z najpopularniejszych kil-
ka lat temu ekranów 24-calowych na więk-
sze monitory, o  wyższej rozdzielczości. 
W  przypadku monitorów dla graczy co-

raz większym popytem cieszy 
się sprzęt w standardzie QHD 
(2560x1440). Mniej klientów 
wybiera ekrany 4K, co jest po-
dyktowane bardzo wysokimi 
cenami kart graficznych, które 
mogą je obsłużyć. I problemem 
z dostępnością tych kart. W za-
stosowaniach biurowych wciąż 
najpopularniejsze są monitory 

FHD, ale wzrasta wykorzystanie ultraszero-
kich ekranów, które zastępują dwa monitory. 

n Co z obawą o dostępność monitorów?
Z powodu sankcji na Wschodzie możemy 
się spodziewać większych dostaw moni-
torów do Polski. Dlatego nie przewiduję 
problemów z  dostępnością. Przeciwnie, 
możemy mieć do czynienia z nadmiarem. Fo

t. 
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Monitorów
„Z powodu sankcji na Wschodzie, możemy się spodziewać 

większych dostaw monitorów na nasz rynek. Dlatego nie 

przewiduję problemów z dostępnością”– mówi Krzysztof 
Rudnicki, Product Manager w Komputroniku. 

Klienci nie 
wykazują 
przywiązania 
do marki. 

nie zabraknie 
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n Wojciech Urbanek

wskazuje na to, że to nie koniec tego typu 
problemów. 

– Sytuacja nie wróciła jeszcze do normy. 
Pomimo polepszenia dostępności, zwłasz-
cza w  drugim i  trzecim kwartale, prze-
widujemy, że podaż wybranych kategorii 
projektorów będzie niezadowalająca nawet 
do końca roku – mówi Adam Kaczmarek, 
Product Manager w Exclusive Networks. 

Trudności związane z  dostępnością 
nie zawsze stanowią rezultat pandemii. 

Na przykład Sharp NEC miał 
trudności z  zaspokojeniem 
popytu klientów na serię pro-
jektorów NEC PA w wyniku 
pożaru w japońskiej fabryce 
układów scalonych Renesas 
w  marcu 2021  r. Jednak nie 
wszyscy uważają, że to wła-
śnie zakłócenia w dostawach 

układów elektronicznych stanowią naj-
poważniejsze wyzwanie dla dostawców 
projektorów.

– Niższy popyt na urządzenia w ostat-
nich dwóch latach zsynchronizował się 
z ograniczoną sprzedażą. Sytuacja zmie-
niła się w drugiej połowie ubiegłego ro-
ku, kiedy to dało się odczuć braki wielu  
modeli projektorów. Jednak zawsze moż-
na sięgnąć do oferty innego producenta, Fo

t. 
Ad

ob
e 
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oc

k

Wraz z nadejściem pandemii na 
menedżerów odpowiedzial-
nych za sprzedaż projekto-

rów multimedialnych padł blady strach. 
Jak się później okazało, ich obawy nie by-
ły bezpodstawne. W 2020 r. rynek pro-
jektorów skurczył się o 16 proc. i był to 
najgorszy wynik w ciągu ostatnich trzy-
nastu lat. Jednak już kolejny rok przyniósł 
ożywienie: według PAM w 2021 r. sprze-
dano w  Polsce o  10  proc. projektorów 
więcej niż w fatalnym 2020. 
Znaczny wzrost odnotowa-
no w segmencie projektorów 
z laserowym źródłem światła, 
a jednocześnie zaobserwowa-
no wypieranie z rynku modeli 
o niższych rozdzielczościach. 
Liczba sprzedanych projek-
torów 4K wzrosła w  ujęciu 
rocznym o 32 proc., zaś klienci bizneso-
wi praktycznie nie pytali o modele poni-
żej 1080p. 

Większość producentów przyznaje, że 
wyniki sprzedaży byłyby lepsze, gdyby nie 
trapiące całą branżę IT kłopoty z dostęp-
nością komponentów. Specjaliści zwraca-
ją uwagę chociażby na niedobór chipów 
DMD, który znacznie ograniczył dostęp-
ność projektorów DLP. Niestety, wiele 

Znane powiedzenie mówi, że po burzy wychodzi słońce. Idealnie 
oddaje ono sytuację na rynku projektorów, gdzie zza chmur 
wyłaniają się już pierwsze jasne promyki.
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czekając 

RAPORT

na jaśniejszą 
przyszłość

Projektory: 

Niełatwa 
próba 
powrotu do 
normalności.  
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w zupełności wystarcza na kilka lat użyt-
kowania. Dla tej dość licznej grupy użyt-
kowników żywotność na poziomie 20 tys. 
godzin nie stanowi znaczącej wartości do-
danej. W związku z tym wielu potencjal-
nych nabywców wychodzi z założenia, że 
nie warto przepłacać. Eksperci z Epsona 
zwracają też uwagę na dość atrakcyjne 
ceny oryginalnych lamp, mieszczące się 
w przedziale 400 – 500 zł, co zmniejsza 
koszty użytkowania sprzętu. 

Obecnie istnieje możliwość wyświetla-
nia obrazu na dwa sposoby – z monitora 
lub projektora. Oczywiście oba rozwiąza-
nia mają swoje wady i zalety. Na korzyść 
projekcji przemawiają wielkość obrazu 
(nawet do 1000 cali), jak też możliwość 
realizacji niestandardowych formatów 
obrazu, w tym  wyświetlanie na nieregular-
nych powierzchniach, takich jak kolumny 
czy powierzchnie chropowate. Jednak-
że w ostatnim czasie dobrą passę mają 
monitory, czego przykładem jest rynek  
edukacji. 

– Niedrogie projektory lampowe o krót-
kim rzucie, które do tej pory cieszyły się 
sporym powodzeniem w edukacji, już od 
kilku lat są wypierane przez monitory  
wielkoformatowe o dużo większej efektyw-
ności – zauważa Adam Kaczmarek. 

Z drugiej strony istnieją obszary, gdzie 
monitorom ciężko będzie wygrać ry-

ponieważ rynek nie lubi próżni. Obecnie po-
woli wracamy do czasów, kiedy znalezienie 
klienta stało się większym kłopotem niż po-
zyskanie towaru – podkreśla Adam Albiń-
ski, Managing Director w InterAlnet. 

W bardzo podobnym tonie wypowiada 
Krzysztof Sulowicz, Country Manager 
BenQ CEE, który nie wierzy w ożywienie 
na rynku projektorów. Jego zdaniem rok 
2022 nie będzie zbytnio różnił się od po-
przednich, tym bardziej, że pojawił się ko-
lejny poważny problem, jakim jest wojna 
na Ukrainie. 

Lampa kontra laser
Już od kilku lat nabywcy projektorów 
stają przed dylematem: lampa czy laser? 
Zakup urządzeń lampowych wiąże się 
z niższym wydatkiem, aczkolwiek kosz-
ty eksploatacji przemawiają na korzyść 
laserowego źródła światła. Eliminuje 
ono lampę i filtry z konstrukcji projekto-
ra, co oznacza bezobsługową pracę urzą-
dzenia co najmniej przez 20 tys. godzin. 
Dodatkowym walorem projektorów lase-
rowych jest możliwość ich włączania oraz 
wyłączania bez konieczności chłodzenia, 
a także bardzo krótki czas od chwili uru-
chomienia do uzyskania pełnej jasności 
(w  przypadku tradycyjnego projekto-
ra zajmuje to pół minuty). Coraz więcej 
użytkowników dostrzega zalety laserów 
– według PAM liczba sprzedanych w Pol-
sce tego typu urządzeń wzrosła rok do ro-
ku aż o 71 proc. 

– W projektory laserowe najczęściej in-
westują klienci z segmentu korporacyjne-
go oraz instalacyjnego, chcąc w ten sposób 
wyeliminować konserwację urządzeń 

CRN nr 4/202242

i jednocześnie zapewnić długą żywotność 
projektorów. Zauważamy też tenden-
cję wzrostową na rynku konsumenckim.  
W naszej ofercie dla polskiego rynku mode-
le laserowe stanowią 40 proc. – mówi Ane-
ta Żygadło, Country Manager Optoma. 

Malejące koszty produkcji projektorów 
z laserowym źródłem światła powodują, 
że stają się one poważną alternatywą dla 
urządzeń z  lampą. Jednak wiele prze-
mawia za tym, że w najbliższych latach 
obie grupy są skazane na koegzysten-
cję. Tym bardziej, że urządzenia z lam-
pą mają, oprócz ceny, co najmniej dwa 
atuty. Żywotność lampy wynosi około 
10 tys. godzin, co w wielu przypadkach 

 
n  Adam Albiński, Managing Director, InterAlnet 
Pierwsze miesiące 2022 roku to kolejna próba powrotu do normalności. I choć 

wydarzenia na Ukrainie nami wstrząsnęły, to ludzie są gotowi pracować, spoty-

kać się i żyć tak jak dawniej. Wychodzę i widzę zapełnione restauracje, kina, bary, 

świecące się światła w biurowcach. Dla jednych praca zdalna w pełnym wymia-

rze to przeszłość, do której nie za bardzo chcą wracać, podczas gdy dla innych 

stanowi nową rzeczywistość. Są jednak obszary, gdzie działania na odległość nie 

zdały egzaminu, czego najlepszym przykładem jest zdalna edukacja. Sprzedaż 

projektorów w tym momencie odzwierciedla niepewność co do przyszłości, ale 

z drugiej strony widzimy znaczącą poprawę względem dwóch poprzednich lat. To 

taka jazda samochodem na lekko zaciągniętym hamulcu ręcznym. Moim zdaniem 

projekty, które nie zostały zrealizowane w ciągu dwóch minionych lat, zostaną 

przeniesione na kolejne lata. 

Zdaniem integratora

Znalezienie  
klienta stało 
się większym 
kłopotem niż 
pozyskanie 
towaru. 

ŚWIAT OBRAZU

41_43_CRN_04_2022 raport_projektory WU.indd   42 12.04.2022   10:16:26



walizację z projektorami. Ciekawe per-
spektywy rysują się chociażby przed 
rozwiązaniami ProAV – wysokowydaj-
nymi projektorami o dużej sile światła, 
z wymienną optyką, sprawdzającymi się 
w  tworzeniu przestrzeni muzealnych 
oraz wystawowych, a także przy realiza-
cji spektakli. Jak na razie zarówno klien-
ci, jak i integratorzy są otwarci na obie 
grupy produktów. 

– Wcześniejsze prognozy mówiące 
o zastąpieniu w instalacjach AV pro-
jektorów monitorami i o powolnym 
schyłku tej kategorii wyświetlacza po-
twierdziły się tylko w niewielkim stopniu. 
Mimo że sprzedaż monitorów w ostatnich 
latach mocno rosła, to rynek projektorów 
pozostał stabilny i wydaje się, że w bliskiej 
perspektywie taki pozostanie – przyznaje 
Adam Albiński. 

Producenci projektorów nie stoją 
w miejscu i systematycznie wprowadzają 
różnego rodzaju nowinki. Krokiem milo-
wym w rozwoju urządzeń było wprowa-
dzenie techniki laserowej. Innym ważnym 
kierunkiem rozwoju jest wprowadzenie 
modeli oferujących wysoką jasność, co ma 
szczególne znaczenie w przypadku klien-
tów biznesowych (na przykład Optoma 
planuje niebawem wprowadzić na rynek 
projektor o jasności 8500 ANSI bez wy-
miennych obiektywów). 
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n Adam Kaczmarek, Product Manager, Exclusive Networks 
Popyt na projektory w 2021 roku był znacznie wyższy niż rok wcze-

śniej, aczkolwiek pojawiły się czynniki, które negatywnie wpłynęły 

na poziom sprzedaży. Mam tutaj na myśli problemy z dostępno-

ścią komponentów, wzrost kosztów i wydłużenie czasu transportu 

z Azji do Europy. To wszystko przełożyło się na podaż, która osta-

tecznie okazała się niższa niż popyt. Jednak są też dobre wieści. O ile 

rynek zmniejszył się na przestrzeni ostatnich lat, to pod względem jego 

wartości ten spadek nie jest aż tak wyraźny. Oznacza to, że rośnie cena poje-

dynczego sprzedanego projektora, między innymi dzięki temu, że użytkownicy 

coraz częściej decydują się na wybór bardziej profesjonalnych i droższych roz-

wiązań, ale o korzystniejszym TCO niż w przypadku tanich modeli. 

n Jakub Łapiński, Business Account Manager VI, Epson
Użytkownicy biznesowi zwracają szczególną uwagę na długowiecz-

ność źródła światła i brak konieczności wykonywania czynności 

serwisowych, czym należy tłumaczyć rosnący popyt na projek-

tory laserowe. Ważny jest też czas i warunki gwarancji. Nato-

miast biorąc pod uwagę konkretne funkcjonalności, liczy się przede 

wszystkim zintegrowana łączność bezprzewodowa, a także wysoka 

rozdzielczość, doskonała jakość obrazu, najwyższa jakość wykonania 

produktu. W czasie pandemii nasze grono klientów poszerzyło się też o odbior-

ców indywidualnych. Ogromna popularność platform streamingowych z fi lma-

mi oraz multimedialnej rozrywki przyczyniły się do wzrostu zainteresowania 

sprzętem, w tym projektorami. Dzięki technologii 3LCD udało się nam zaspokoić 

potrzeby tej grupy użytkowników w zakresie zachowania realistycznego obra-

zu. Konsumenci cenią sobie też komunikację bezprzewodową oraz wbudowany 

system operacyjny Android TV, pozwalający klientom traktować projektor jako 

domowe centrum rozrywki.

n Jacek Smak, dyrektor handlowy, Sharp NEC Display Solutions 
W ubiegłym roku sprzedaliśmy mniej projektorów niż rok wcze-

śniej, ale wynikało to z celowego ograniczenia oferty. Wycofaliśmy 

się z segmentu projektorów krótkoogniskowych oraz najtańszych, 

podstawowych modeli biznesowych. Natomiast wyniki sprzedaży 

w obszarach, na których się koncentrujemy, a więc modelach semi-

-pro, profesjonalnych i instalacyjnych, są bardzo zadowalające. Rok 

2021 przyniósł w tych kategoriach wzrosty sprzedaży powyżej 40 pro-

cent w porównaniu do 2020. Od wielu miesięcy obserwujemy uspokojenie na 

rynku i powrót do inwestycji. W tej chwili projekty i ich realizacje uzależnione 

są w pewniej mierze od funduszy unijnych, sytuacji budżetowej oraz rozwoju 

wydarzeń na świecie. Analizy rynkowe sporządzane jeszcze sprzed inwazją Ro-

sji na Ukrainę zakładały wzrosty sprzedaży między innymi w sektorze uczelni 

wyższych, muzealnictwie oraz w korporacjach. Oby sytuacja za naszą wschod-

nią granicą nie wpłynęła zbyt mocno na te optymistyczne prognozy… 

Zdaniem specjalisty

RAPORT

Nieco inne oczekiwania mają użyt-
kownicy domowi. W  tym segmencie 
rozwiązań widać tendencję do wprowa-
dzania projektorów SMART, a więc tech-
nologii doskonale znanej z  domowych 
telewizorów. Wbudowany system ope-
racyjny Android, pozwalający na insta-
lację dodatkowych aplikacji, może być 
magnesem przyciągającym konsumen-

tów. Należy mieć oczywiście na uwadze, 
że nie wszystkie innowacje wprowadza-
ne przez producentów odnoszą rynkowy 
sukces. Niegdyś ogromne nadzieje pokła-
dano w obrazie 3D, a obecnie pod dużym 
znakiem zapytania stoi sukces projekto-
rów interaktywnych oraz pikoprojekto-
rów. W obecnych czasach coraz trudniej 
o pewniaki. n
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Epson to największy dostawca projek-
torów i rozwiązań interaktywnych na 
świecie. Pozycję lidera fi rma zawdzię-

cza innowacjom kierowanym do różnych 
grup odbiorców oraz wszechstronności 
zastosowań. Urządzenia Epson to też in-
westycja w przyszłość – wykorzystują one 
najnowocześniejsze rozwiązania, które po-
wstają dzięki potężnym środkom, jakie fi rma 
przeznacza na działalność swojego działu ba-
dań i rozwoju. Świadczy o tym liczba niemal 
14 patentów, jakie wychodzą z laboratoriów 
Epsona każdego dnia, co daje ponad 5 tysięcy 
innowacji rocznie! 

Nowoczesne nauczanie
Sprzętem, w produkcji którego Epson przo-
duje od lat pozostają projektory, w tym mo-
dele specjalnie przeznaczone na 
rynek edukacyjny. Zapewniają 
swobodę w przygotowywaniu 
cyfrowych lekcji, które spełnia-
ją wymogi dzisiejszych, obezna-
nych z technologiami uczniów 
i nauczycieli. Tym samym za-
chęcają ich do aktywnego 
udziału w zajęciach i wspoma-
gają naukę. Wyróżniają się ła-
twością podłączania, obsługi 
i mobilnością – w razie potrze-
by projektor można błyskawicznie przenieść 
do innego pomieszczenia, co stanowi istotną 
zaletę w porównaniu do ciężkich monitorów. 

Jednak największą zaletą projekcji z punk-
tu widzenia zastosowań jest sam obraz: 
większy rozmiar przekłada się na lepszą wi-
doczność i czytelność, także z dalszej odle-
głości. Dodatkowy walor to skalowalność 
obrazu, czyli możliwość dopasowania jego 
rozmiaru – z użyciem jednego urządzenia 

– do wielkości audytorium (60”, 100”, 150”, 
a nawet 300”). O klasie tego sprzętu świadczy 
to, że aż 70 proc. projektorów ultrakrótkie-
go rzutu zamówionych w ramach progra-
mu „Aktywna tablica” to były modele marki 
Epson. To pokazuje, jakim zaufaniem darzą 
ten sprzęt i nauczyciele, i partnerzy oferują-
cy wdrożenie w placówkach edukacyjnych. 

Idealnym uzupełnieniem projektorów Ep-
son są wizualizery. Czym jest wizualizer 
i  dlaczego może być tak istotną pomocą 
w pracy nauczyciela? To przenośna kame-
ra dostarczająca obrazy wysokiej jakości 
z rozdzielczością 1080p. Można ją szybko 
skonfi gurować i  podłączyć bezpośrednio 
do projektorów. Przykładowo model Epson 

ELPDC07 umożliwia, 
bez tłoczenia się i po-
dawania z rąk do rąk, 
dokładne (zoom x8!) 
obejrzenie na wielkim 
ekranie np. diagra-
mów, stron z książek 
czy monet na lekcji hi-
storii. Dodatkowo, wi-
zualizer wyposażony
w odpowiednią przy-
stawkę jest też ideal-

nym rozszerzeniem mikroskopu, co pozwala 
prezentować jego obraz na wielkim ekranie. 
Dodatkowo można regulować wysokość ka-
mery i obracać ją o 90 stopni, by prezentować 
obiekty trójwymiarowe. Korzystając z takie-
go wyposażenia można prowadzić zajęcia 
stojąc przy tablicy, robiąc notatki na interak-
tywnym ekranie, a gdy zachodzi potrzeba 
obracać kamerę wizualizera w celu zapre-
zentowania mapy, eksponatu, bądź zade-

monstrowania jakiegoś doświadczenia. Taka 
metodologia zwiększa motywację uczniów 
do większego skupienia uwagi. Wizualizer 
to korzyść zarówno dla środowiska natu-
ralnego, jak i kasy szkolnej. Warto pomyśleć 
o zakupie takiego sprzętu właśnie teraz, gdy 
rządowy program „Laboratoria Przyszłości” 
gwarantuje szkołom sfi nansowanie tego typu 
pomocy naukowych.

Do domu, zamiast telewizora
Rozwój nie ominął też rynku projektorów 
konsumenckich. Urządzenia do zastosowań 
domowych charakteryzują coraz wyższe 
rozdzielczości, nowe funkcje, zwiększenie 
długowieczności i nowe technologie, takie 
jak laser czy integracja streamingu online. 
W  wyniku tego coraz więcej użytkowni-
ków decyduje się na zakup projektora jako 
alternatywy dla standardowego odbiorni-
ka telewizyjnego, przy znacznie większym 
obrazie. 

Przykładem jest tu choćby rosnąca rodzi-
na konsumenckich laserowych urządzeń Ep-
son, takich jak „ultrakrótki” EH-LS500B/W
z Android TV (w wersji czarnej lub białej), 
w  standardzie 4K PRO-UHD z  wysokim 
współczynnikiem kontrastu. Wyświetlany 
obraz może mieć przekątną od 65 do 130 ca-
li. Olbrzymim atutem jest w tym przypadku 
naprawdę duży obraz, np. 115 cali, uzyskany 
już z odległości poniżej 0,5 m. 

Kolejny ciekawy model to EF-12, czy-
li kompaktowy, ważący niewiele ponad 1 kg 
projektor laserowy z wbudowanymi głośni-
kami Yamaha, funkcją Android TV na po-
kładzie i gwarancją długiej, bezawaryjnej 
pracy. Jego laserowe źródło światła pozwala 
cieszyć się domową rozrywką nawet przez 
10 lat użytkowania i zapewnia niższe zuży-

Dzięki inżynierom z centrum badań i rozwoju fi rmy Epson, każdego roku na rynku projekto-
rów pojawia się ponad 5 tysięcy innowacji. To między innymi dlatego japoński producent jest 
liderem w swoim segmencie rynku. 

Projektory Epson: 
obraz przyszłości już dziś

ŚWIAT OBRAZU 
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Przyszłością branży 
są projektory 
laserowe
oferowane aktualnie 
we wszystkich 
obszarach.
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jak i  dalekiego rzutu, takich jak modele  
EH – LS11000W/12000B.

Kultura obrazu
Całe portfolio projektorów Epson o wyso-
kiej jasności, od 5000 do 30 000 lumenów, 
to modele z  laserowym źródłem światła. 
Z sukcesami pracują one w różnych branżach  
– w wielu teatrach czy domach kultury, które 
doceniły najwyższą jakość tych rozwiązań. 
Teatr 6 Piętro, Teatr Kamienica, Ateneum, 
Teatr Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 
Teatr Stary w Krakowie, lokalne centra kul-
tury, jak Kino Muza we Włoszczowej czy 
dziesiątki muzeów w Polsce są przykładem 
tego, że są to urządzenia najwyższej jakości. 
Projektory Epsona są też często wykorzysty-
wane w hotelach czy obiektach handlowych 
(np. IKEA) przy projektach digital signage. 

Projektory Epson wyświetlają obraz w autor-
skiej technologii 3LCD, która zapewnia jed-
nakowo wysokie natężenie światła białego 
i barwnego, co gwarantuje wierne odwzoro-
wanie kolorów i wysoką jasność. Podstawo-
wą jej cechą jest sposób wyświetlania obrazu 
oparty na technologii ciekłokrystalicznej, czy-
li właśnie 3LCD. Metoda ta, w której wszyst-
kie kolory podstawowe (RGB) są emitowane 
równocześnie, tworząc na ekranie ostatecz-
ny obraz, jest bardziej przyjazna dla wzroku 
niż konkurencyjna DLP, gdzie sercem systemu 
jest wirujące koło wyświetlające naprzemien-
nie elementy składowe obrazu. 

Zakup projektora to często inwestycja na lata. 
Warto zwrócić uwagę nie tylko na początko-
wą cenę, ale także na koszty dalszego użyt-

cie energii. Dla szukających przystępnego 
cenowo projektora Full HD do kina domo-
wego dobrą propozycją będzie lampowy  
model EH-TW5825 z jasnością 2700 lume-
nów, dynamicznym współczynnikiem kon-
trastu 70 000:1 i Android TV na pokładzie, 
pozwalający uzyskać obraz do 300 cali. 

– W  naszych modelach wysoka i  reali-
styczna jakość obrazu uzyskiwana jest dzię-
ki technologii 3LCD. W cenie są także takie 
funkcje, jak komunikacja bezprzewodowa czy 
właśnie wbudowany Android TV, które po-
zwalają klientom traktować projektor jako 
domowe centrum rozrywki, często zastępują-
ce tradycyjny telewizor – mówi Andrzej Bie-
niek, Account Manager Visual Instruments  
w Epson Polska.

Przyszłością branży są projektory laserowe 
oferowane aktualnie we wszystkich obsza-
rach i szturmem zdobywające serca użyt-
kowników. Zarówno w biznesie, edukacji, 
jak i  wśród użytkowników prywatnych. 
W małych i średnich salkach w szkołach czy 
biurach coraz częściej pojawiają się projek-
tory takie jak Epson EB-L200F (4500 lume-
nów) czy seria EB-L600U (od 5200–7000 
lumenów). Dzięki atutom, jakie oferuje ta 
technologia zdecydowanie wzrasta też zain-
teresowanie sprzętem laserowym w sektorze 
edukacji, a w sektorze klientów biznesowych 
stało się dominantem. Gwarantuje ona długo-
wieczność, bezobsługowe funkcjonowanie 
oraz możliwość pracy ciągłej, bez czynności  
czy wymiany jakiegokolwiek elementu, co 
redukuje koszty eksploatacji niemal do zera. 

Japoński producent stale rozszerza ofer-
tę takich urządzeń dedykowanych do użytku 
w domu: zarówno wspomnianych ultrashort, 
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kowania. Epson już w czasie projektowania 
sprzętu kładzie nacisk na niskie koszty zwią-
zane z eksploatacją. Co więcej, szacowany 
czas żywotności źródła światła w urządze-
niach japońskiej marki to rząd tysięcy godzin, 
co z kolei przekłada się na lata użytkowania. 
W zależności od modelu i przeznaczenia 
lampy mają długą żywotność: 4500–6500 
godz. w trybie pełnej jasności, a w trybie eko 
nawet do 17 000 godz. Koszt nowej oryginal-
nej lampy, w zależności od modelu, wynosi 
od 400 do 650 zł brutto. Warto pamiętać, że 
coraz więcej modeli w ofercie Epsona to pro-
jektory laserowe. Rozwiązania te gwarantu-
ją bardzo długą żywotność źródła światła, 
uruchamiają się zdecydowanie szybciej niż 
modele lampowe i pobierają mniej prądu. 
Projektory Epson mają w standardzie Wi-Fi 
i obsługę Miracast, czyli pozwalają na łatwe 
i intuicyjne bezprzewodowe przesyłanie tre-
ści z laptopów i innych urządzeń mobilnych.

Dzięki szerokiemu portfolio sprawdzonych 
produktów zarówno w biznesie, jak i eduka-
cji czy zastosowaniach domowych, oraz dzię-
ki współpracy z Epsonem, reseller staje się 
zaufanym partnerem handlowym dla swo-
ich klientów i bez trudu wypracowuje wy-
soki poziom sprzedaży, przekładający się na 
sukces biznesowy. Partnerzy współpracują-
cy z Epsonem znajdą w portfolio producen-
ta wysokowydajne urządzenia, zarówno dla 
konsumentów, jak i klientów biznesowych, 
w tym wiele sprawdzonych rozwiązań dla 
edukacji czy digital signage. 
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Kontakt dla partnerów:
andrzej.bieniek@epson.pl
jakub.lapinski@epson.pl
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Nasi projektanci opracowali około 50 proto-
typów, zanim zdecydowaliśmy się wybrać ten 
ostateczny – mówi Mike Shapiro, dyrektor 
generalny iodyne. 

W środku „laptopa” mieści się płyta głów-
na obsługująca maksymalnie dwanaście dys-
ków SSD NVMe U.2 (na dzień dzisiejszy są 
to nośniki o pojemności 2 lub 4 TB). Czte-
ry porty służą do podłączenia komputerów 
Mac (przy maksymalnej konfi guracji prze-
pustowość wynosi 3 Gb/s, zaś w opcji z dwo-
ma notebookami 5 Gb/s). Pro Data posiada 
cztery dodatkowe łącza, które można wy-
korzystać do podłączenia kamery, monito-
ra, drukarki czy instrumentów muzycznych. 

Macierz iodyne uzyskała bar-
dzo dobre wyniki w testach pro-
wadzonych przez AnandTech. 
Przepustowość Pro Data przy 
sekwencyjnym zapisie 1128  K 
wynosiła 2,2 GB/s w  trybie 
RAID 0 i 1,7 GB/s w  trybie 
RAID 6. Wymienione wartości 
pozostawały niezmienne pod-
czas całego 30-minutowego te-

stu. Gorzej od Pro Daty spisały się pojedyncze 
dyski SSD. Seagate Firecuda NVMe przez 
minutę uzyskiwał przepustowość nieznacz-
nie przekraczającą 1,9 GB/s, po czym nastąpił 
spadek do poziomu 1 GB/s, a przez pozostałe 
21 minut testu zaledwie 500 MB/s.

– Te testy pokazują, że wydajność, którą 
chwalą się producenci nośników SSD doty-
czy pamięci podręcznej, a gdy tylko ona się za-
pełni, prędkości spadają. Tymczasem podczas 
sesji zdjęciowej czy koncertu utrzymanie tej 

Obserwując niektóre startupy z branży pamięci masowych 
czasami można odnieść wrażenie, że szukają dziury w całym. 
A jednak dopatrywanie się błędów to dobra droga do śrubo-
wania parametrów wydajnościowych.

Macierze dyskowe pracują na ogół 
w  serwerowniach, i w  związku 
z tym ich twórcy nie przywiązują 

nadmiernej uwagi do estetyki wykonania. 
Tymczasem amerykański startup iodyne ob-
rał dość zaskakujący kierunek działania, ja-
kim jest produkcja „mobilnych” macierzy 
wyróżniających się oryginalną stylistyką. 
Firma skupia ekspertów specjalizujących się 
w takich obszarach, jak systemy operacyjne, 
elektronika i pamięci masowe. Jak dotych-
czas łącznie zdobyła sto patentów techno-
logicznych. 

Założyciele iodyne pracowali dla Oracle’a, 
AMD, Della, EMC, Intela czy DSSD. Ostatnią 
z wymienionych fi rm w 2014 r. 
kupiło za miliard dolarów EMC, 
które bazując na architekturze 
DSSD wprowadziło na rynek 
system rack-fl ash EMC DSSD 
D5. Jak na owe czasy impono-
wał parametrami wydajnościo-
wymi (do 10 milionów operacji 
wejścia-wyjścia na sekundę, 
pojemność 144  TB w  module 
rack o wielkości 5U, opóźnienie na poziomie 
100 mikrosekund oraz przepustowość do 
100 GB/s). W 2017 r. EMC wycofało się z dal-
szego rozwoju tego sprzętu, ale ludzie wy-
wodzący się z DSSD postanowili pozostać 
w świecie pamięci fl ash. Stworzyli „mobilną 
macierz” Pro Data, która wielkością nie od-
biega od 17-calowego laptopa, a swoim wyglą-
dem budzi skojarzenia z MacBook Pro. 

– To podobieństwo nie jest przypadkowe. 
Wzorowaliśmy się na produktach Apple’a. 

DOLINA KRZEMOWA I  OKOLICE

Pamięci masowe: Pamięci masowe: 
startupy podkręcają tempo

Prywatne 
chmury 
we własnym 
centrum 
danych.  
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samej prędkości ma niebagatelne znaczenie 
– tłumaczy Mike Shapiro. 

Jak się łatwo domyślić, za „mobilną ma-
cierz” trzeba dość słono zapłacić – model 
z 12 TB kosztuje około 4 tys. dol. Niemniej 
warto mieć na uwadze, iż Pro Data jest ad-
resowana dla kreatywnych twórców – reży-
serów, muzyków, projektantów, a więc ludzi 
z reguły nie narzekających na brak gotówki. 
Pro Datę można wykorzystać na planie wi-
deo, w czasie dużych koncertów, wystaw 
multimedialnych czy transportu (na przy-
kład samolotem pomiędzy dwoma fi liami 
studia animacji). 

O ile iodyne zabiega wyłącznie o użytkow-
ników komputerów z  nadgryzionym ja-
błuszkiem, o tyle Tiger Technologies celuje 
w klientów korzystających z urządzeń obsłu-
giwanych przez Windows. Bułgarska fi rma 
od pewnego czasu nieźle poczyna sobie za 
oceanem, a jednym z jej klientów jest znany 
międzynarodowy port lotniczy Las Vegas-
-McCarran. Choć Bułgarzy działają na rynku 
od piętnastu lat, to dopiero w 2017 r. wykonali 
wyraźny zwrot w kierunku chmury hybrydo-
wej, opracowując rozwiązanie Tiger Brid-
ge. Popularne serwisy, takie jak Box, iCloud 
czy Dropbox, synchronizują pliki na kom-
puterze z kopią w chmurze. Natomiast Ti-
ger Technology wybrało nieco inny kierunek. 

– Łączymy dowolny katalog lokalny z każ-
dą usługą chmurową. Wszystkie pliki przecho-
wywane w chmurze odnajdujemy w folderze 
lokalnym, tak jakby były przechowywane na 
dysku komputera. Jednak w rzeczywistości ich 
tam nie ma, istnieje tylko symboliczny link –
tłumaczy Aleksander Lefterow, CEO Tiger 
Technology. 

Tiger Bridge sprawdza się podczas pracy 
z dokumentami o dużej objętości, chociażby 
obrazami w bardzo wysokiej rozdzielczo-
ści. Przykładowo, podczas pracy z Adobe 
Premiere użytkownik odczytuje plik wideo 
bezpośrednio z chmury publicznej, a wszel-
kie zmiany są rejestrowane w czasie rzeczy-
wistym. System pobiera z chmury jedynie 
dane aktualnie edytowane czy też analizo-
wane, a więc w przeciwieństwie do trady-
cyjnych usług synchronizacji nie pobiera 
całego pliku. 

Tiger Technology obsługuje systemy pli-
ków Windows – NTFS i ReFS. Firma nie 
oferuje wersji dla Linuksa, ponieważ rzad-

ko występuje on na stacjach roboczych. 
Jednak niewykluczone, że taka opcja po-
jawi się chociażby ze względu na NAS-y. 
Największym wyzwaniem stojącym przed 
bułgarską fi rmą jest zapewnienie kompatybil-
ności Tiger Bridge z systemem operacyjnym 
macOS. Jak powszechnie wiadomo, kom-
putery Apple’a bardzo często pracują przy 
edycji wideo. Tymczasem producent z Cu-
pertino, przynajmniej jak na razie, nie wy-
kazuje chęci do współpracy i  wymiany 
informacji z Bułgarami. 

Według analityków William Blair & Com-
pany nadejście pandemii zapoczątkowało 
czwartą erę ochrony danych, w której back-
up stał się całkowicie niezależny od stoso-
wanego sprzętu, a wszystkie zapasowe kopie 
danych tworzone są w chmurze 
publicznej. W nową erę płynnie 
zamierza wejść fi rma N-able, 
dostarczająca rozwiązania do 
ochrony danych dla fi zycznych 
i  wirtualnych serwerów, kom-
puterów, a także usługi Micro-
soft 365. 

– W naszych działaniach kierujemy się za-
sadą: po pierwsze chmura. Wynika to nie tyl-
ko z rosnącej popularności tego środowiska, 
ale także z faktu, że coraz więcej cyberataków 
jest wymierzonych bezpośrednio w dostaw-
ców usług chmurowych – mówi Chris Groot, 
dyrektor generalny N-able.

Jeszcze na początku ubiegłego roku fi rma 
należała do SolarWinds, ale drogi obu pod-
miotów się rozeszły. W oświadczeniu z mar-
ca 2021 r. N-able poinformowało, iż incydent 
cybernetyczny powiązany z SolarWinds spo-
wodował szkody dla reputacji marki i przy-
czynił się do spadku sprzedaży nowych 
subskrypcji. Warto w tym miejscu dodać, że 
chociaż fi rma macierzysta padła ofi arą cybe-
rataku w grudniu 2020 r., to rozmowy doty-
czące oddzielenia się N-able rozpoczęły się 
cztery miesiące wcześniej. 

N-able oferuje ochronę opartą na plikach, 
a nie na podstawie obrazu maszyny wirtu-
alnej. Chris Groot tłumaczy, że przyrosto-
we kopie zapasowe obrazów mogą zużywać 
30 GB dziennie, podczas gdy te alternatywne, 
na poziomie plików, jedynie 0,5 GB. Z kolei 
w ujęciu dwóch miesięcy i przy uwzględnie-
niu kompresji kopie zapasowe obrazów wy-
magają 2150 GB pojemności, zaś na poziomie 

Pamięci masowe: 
plików N-able 380 GB, co daje ponad 5-krot-
ną przewagę pojemności. 

Architektura hiperkonwergentna zado-
mowiła się w  centrach danych, niemniej 
dostawcy infrastruktury IT nie ustają w po-
szukiwaniu nowych, lepszych rozwiązań. 
Przykładem startup Nebulon, założony 
przez ludzi wcześniej związanych z 3PAR 
– producenta macierzy dyskowych, o które-
go niegdyś zaciekłą walkę toczyli Dell i HP 
(ostatecznie wygrało HP). Nebulon jest auto-
rem koncepcji SmartInfrastructure, która łą-
czy środowisko lokalne z chmurą publiczną. 

– Kiedy przedstawiamy klientom naszą 
ofertę, tłumaczymy, że jest to infrastruktura 
chmurowa w lokalnej serwerowni. Świadomie 

dokonaliśmy takiego wyboru, po-
nieważ 60 proc. przedsiębiorstw 
zdecydowało się na repatriację 
aplikacji do środowiska lokal-
nego, co pozwoliło im zmniej-
szyć o połowę koszty operacyjne 
– tłumaczy Siamak Nazari, CEO 
Nebulon, przytaczając wyniki 

badania ESG z listopada 2021 r. 
SmartInfrastructure umożliwia tworzenie 

prywatnych chmur we własnym centrum da-
nych. Newralgiczną rolę spełnia tutaj kontro-
ler o nazwie SPU (Services Processing Unit). 
Jest to karta PCIe 3 montowana w serwerach 
x86 HPE, Della lub Supermicro. Serwery 
tworzą klaster łącząc się za pośrednictwem 
portów Ethernet 25 Gb/s. Druga część roz-
wiązania –  Nebulon ON –  jest oparta na 
chmurze publicznej i wykorzystuje sztucz-
ną inteligencję do zarządzania operacjami IT 
oraz rozwiązywania problemów w środowi-
skach informatycznych. Rozwiązanie opra-
cowane przez Nebulon jest pod względem 
funkcjonalności zbliżone do systemów hiper-
konwergentnych, ale ma istotny wyróżnik. 
SmartInfrastructure obsługuje wszystkie 
usługi związane z przetwarzaniem danych 
na punkcie końcowym SPU, co oznacza, że 
nie angażuje procesora, zaś na serwerze nie 
trzeba uruchamiać żadnego oprogramowa-
nia pamięci masowej. W rezultacie potrzebu-
je ona mniejszej liczby serwerów i licencji na 
oprogramowanie dla danego zestawu obcią-
żeń w porównaniu z infrastrukturą hiperkon-
wergentną i pamięcią masową defi niowaną 
programowo (SDS).

Macierz nie 
tylko mobilna, 
ale i... 
estetyczna. 
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Rozwiązania IT Service Management zaczynają na dobre gościć w średnich, ale przede wszystkim 

dużych fi rmach oraz instytucjach. Zastosowanie tych rozwiązań  pozwala zoptymalizować użytko-

wanie i zarządzanie narzędziami informatycznymi, a tym samym odciążyć działy IT.

ITSM
Biznes uzależnia się od nowych tech-

nologii i nie ma w tym nic złego, acz-
kolwiek sam zakup oprogramowania 

czy komputerów to tylko jedna strona me-
dalu. Tą drugą jest konieczność troszczenia 
się o użytkowany sprzęt i aplikacje, ponad-
to ich rozwój, a w razie wystąpienia awarii 
specjaliści muszą pospieszyć użytkowni-
kom z pomocą. To wszystko zwykle spoczy-
wa na barkach działu IT. Problem polega na 
tym, że jego pracownicy są nierzadko nad-
miernie przeciążeni pracą, a dokładanie im 
kolejnych zadań może okazać się kontrpro-
duktywne. Ciężko też liczyć na dodatkowe 
„posiłki”, zwłaszcza w sytuacji, kiedy podaż 
specjalistów IT na rynku pracy jest mocno 
ograniczona. 

– Koszty i czas inwestowany w proces re-
krutacji, a do tego duża rotacja personelu 
sprawiają, że często nie opłaca się szukać, 
a potem szkolić pracowników. W przypad-
ku wielu fi rm rozbudowa działu IT przestaje 

być opłacalna i fi rma musi szukać alternaty-
wy – mówi Rafał Barański, CEO braf.tech. 

Jednym z bardziej sensownych wyborów 
dla średnich, a przede wszystkim dużych 
fi rm jest wdrożenie rozwiązania IT Service 
Management (ITSM). Nierzad-
ko utożsamia się je z klasycz-
nym help deskiem, czyli grupą 
serwisantów korzystających ze 
stosunkowo prostego narzędzia 
pozwalającego na zgłoszenie 
problemu i ewentualną odpo-
wiedź zwrotną. Jednak ITSM 
oferuje zdecydowanie więcej, 
w tym między innymi usługi dostosowania 
określonego systemu do danej infrastruktu-
ry, a także jego wsparcia i administrowania.

– W obecnych czasach rola działu IT nie 
ogranicza się do zakupu, implementacji, a na-
stępnie utrzymania oprogramowania. Trzeba 
też właściwie zarządzać procesami IT i ulep-
szać funkcjonowanie tych już wdrożonych 

systemów. Nawet małe i średnie przedsię-
biorstwa, które korzystają z ITSM, uzyskują 
lepszą kontrolę nad tym, co dzieje się w infra-
strukturze – zapewnia Piotr Szymański, Pre-
sales Engineer w Connect Distribution. 

W erze cyfrowej transforma-
cji zapotrzebowanie na ITSM 
wzrasta, ponieważ praktycznie 
każda gałąź przemysłu realizu-
je projekty informatyczne, które 
mają na celu obniżenie kosz-
tów i zwiększenie wydajności, 
a także poziomu obsługi klien-
tów. Dążenie do cyfryzacji i ro-

snąca potrzeba wspierania pracy w domu 
w erze post-Covid zwiększa zależność fi rm 
od infrastruktury IT, a tym samym generuje 
popyt na narzędzia do bezpiecznej i wygod-
nej obsługi usług. Przy czym, na co zwraca-
ją uwagę specjaliści, trzeba się liczyć z tym, 
że decyzja o wdrożeniu ITSM trwa co naj-
mniej kilka miesięcy, a czasem zostaje wyco-
fana ze względu na koszty lub konieczność 
uporządkowania procesów wewnętrznych. 

Pozorne bogactwo wyboru
Chociaż ITSM posiada szerokie możliwości 
w zakresie konfi guracji oraz skalowalności 
i może być dostosowany do mniejszych fi rm, 
a następnie rozbudowywany wraz ze wzro-
stem biznesu, to przeważającą część jego 
użytkowników stanowią klienci korpora-
cyjni. Według Piotra Tokarskiego z Transi-

Negocjacje 
z klientami 
do łatwych 
nie należą. 

Korzyści ze stosowania ITSM 
n  lepsze dopasowanie biznesu do IT i większe zwroty z inwestycji, 

n  zmniejszone koszty IT dzięki zwiększeniu wydajności i ograniczeniu marnotrawstwa, 

n  minimalizacja ryzyka zakłóceń spowodowanych awariami usług IT, 

n  ograniczenie ryzyka związanego z wdrożeniami IT, dzięki lepszemu zarządzaniu zmianami, 

n  umiejętność tworzenia dobrze zdefi niowanych, powtarzalnych i zarządzalnych procesów IT, 

n  poprawa satysfakcji pracowników, klientów i działu IT. 

z odsieczą 
dla adminów
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tion Technologies PSC rozwiązania tej klasy 
opłaca się wdrażać w organizacjach zatrud-
niających przynajmniej 20 serwisantów lub 
administratorów. Natomiast Rafał Barański 
widzi zastosowanie ITSM również w spół-
kach średniej wielkości, które zatrudniają 
kilkanaście osób w wewnętrznym dziale IT. 
Jego zdaniem czynnikiem decydującym są 
potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie do-
stępności usług oraz zarządzania czynno-
ściami serwisowymi. Organizacje, które 
poszukują rozwiązań służących do wsparcia 
i administrowania systemami IT, mają dość 
szerokie pole wyboru. Gartner wylicza, że 
obecnie na całym świecie działa ponad 450 
producentów rozwiązań helpdesk o niskim 
poziomie zaawansowania. 
– Wbrew pozorom konkurencja na rynku 
ITSM nie jest aż tak duża. Każdy z produ-
centów na pierwszy rzut oka oferuje niemal 
to samo, ale to złudne myślenie. Na kwestie 
konkurencyjności należy spojrzeć z pewnego 
dystansu – zauważa Grzegorz Filarowski, 
CEO LOG Systems. 

W segmencie kompleksowych systemów 
ITSM nie jest aż tak ciasno, jak mogłoby się 
wydawać. ServiceNow oraz BMC – dwój-
ka największych producentów – kontroluje 
65 proc. globalnego rynku. Ważnym gra-
czem jest też Atlassian, który wypełnia pew-
ną lukę rynku ITSM, oferując rozbudowane 
rozwiązania pozwalające łączyć ze sobą róż-
ne procesy, wychodzące poza kompetencje 

serwisantów. Producenci dostarczają sys-
temy zarówno w modelu tradycyjnym, jak 
i  chmurowym, aczkolwiek na rodzimym 
rynku króluje ta pierwsza opcja. Z obserwa-
cji Grzegorza Filarowskiego wynika, że tyl-
ko w jednym na dziesięć przypadków klienci 
wybierają chmurę publiczną. W bardzo po-
dobnym tonie wypowiadają się inni dostaw-
cy rozwiązań ITSM w Polsce. 

Podstawowym zadaniem ITSM jest po-
prawa wydajności i korzyści płynących 
z wykorzystania usług informatycznych. 
Tym, co łączy wszystkie produkty tej klasy, 

jest mierzenie i śledzenie wyznaczonych 
wskaźników, takich jak: poziom satysfakcji 
klienta, liczba rozwiązanych zgłoszeń na 
pierwszym poziomie wsparcia, liczba roz-
wiązanych zgłoszeń podczas pierwszego 
kontaktu, ogólna wydajność wsparcia in-
formatycznego oraz średni czas, jaki upły-
nął od momentu otwarcia zgłoszenia do jego 
zamknięcia. 

Jednak poszczególne fi rmy mają swoje 
specyfi czne wymagania w procesie śledze-
nia indywidualnych statystyk pracowników, 
czy też zestawiania wyników tygodnio-
wych, miesięcznych i rocznych. Oczywiście 
większość ITSM–ów wykazuje się dużą 

n Piotr Tokarski, Business Unit Manager, Transition Technologies PSC
ITSM umożliwia oszczędność czasu i przyspiesza czas reakcji na zgłoszenia, do-

datkowo też zapewnia przejrzysty wgląd w inne dane, w tym analizy bazujące na 

automatycznych raportach i statystykach. Takie systemy są też dość łatwe w ob-

słudze i stale aktualizowane oraz usprawniane przez producenta. Widzimy, że 

klienci coraz chętniej korzystają z rozwiązań chmurowych, aczkolwiek w Polsce 

nadal większym zaufaniem cieszą się własne serwery. Natomiast fi rmy, które nie 

chcą inwestować we własne maszyny, ani polegać na modelach subskrypcyjnych 

producenta, mogą zdecydować się na hosting zewnętrzny, na przykład w infra-

strukturze AWS lub Microsoft Azure. 

n Rafał Barański, CEO, braf.tech 
Duży wpływ na poziom sprzedaży ITSM miała pandemia. Firmy musiały szybko 

wdrożyć usługi i procesy powiązane ze zdalną pracą. W tym celu wykorzystały 

narzędzia do komunikacji, współużytkowania zasobów czy obiegu dokumentów. 

Nowe wdrożenia wymagały przeszkolenia pracowników, stworzenia procedur, 

zapewnienia dostępności usług i uruchomienia części aplikacji w trybie zdalnym. 

To wszystko musiało przebiegać przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpie-

czeństwa. Do tego doszło zarządzanie infrastrukturą, które stało się poważnym 

wyzwaniem dla dużych fi rm. 

Zdaniem integratora

48_50_CRN_04_2022 tekst ITSM.indd   49 12.04.2022   10:19:23



CRN nr 4/202250

RYNEK

elastycznością, umożliwiając tworzenie te-
go typu raportów. Zdaniem Bogdana Lont-
kowskiego, dyrektora regionalnego na 
Europę Środkową w Matrix42, dostawcy 
mogą osiągnąć przewagę właśnie dzięki zro-
zumieniu potrzeb klienta i odpowiedniemu 
dopasowaniu oferty. 

– Rozwiązania pudełkowe mają swoich 
zwolenników, ale niejednokrotnie spotyka-
my się z sytuacją, że system już w dniu wdro-
żenia nie spełnia oczekiwań klienta. Dlatego 
też elastyczność rozwiązania i dopasowania 
się do ciągłych zmian zachodzących w or-
ganizacji stanowi klucz do sukcesu – mówi 
Bogdan Lontkowski.

Rozwój ITSM sprawia, że programy 
te upodobniają się coraz bardziej do pro-
duktów Enterprise Service Management 
(ESM). Te ostatnie wykorzystują rozwią-
zania wypracowane w ramach ITSM do 

zarządzania usługami w ta-
kich obszarach, jak usługi 
prawne, logistyka czy mar-
keting. Jednak specjaliści 
sygnalizują, że istnieje moż-
liwość rozszerzenia funkcji 
na wszystkie działy fi rmy. Co 
ważne, można to zrobić stop-
niowo, nie narażając klienta 
na jednorazowe, często wy-
sokie koszty. 

Przykładowo, specjaliści Transition 
Technologies w pierwszym etapie wdroży-
li u jednego z klientów ITSM ze wszystkimi 
podstawowymi funkcjami, a później rozsze-
rzyli ten ekosystem o rozliczenia delegacji. 
Choć osoby pracujące nad tym projektem 
przyznają, że dokładanie niestandardowych 
rozszerzeń nie jest tak proste, jak może się 
wydawać, to dla wprawionych w boju inte-

gratorów nie stanowi poważnej 
przeszkody.  Gdzie zatem prze-
biega granica pomiędzy ITSM 
a ESM? 

– Uważam, że tę granicę sta-
wiają osoby odpowiedzialne 
za infrastrukturę IT. Cyfryza-
cja postępuje w niesamowitym 
tempie i to, co dziś uważamy za 
słuszne, jutro może okazać się 
nieaktualne – zauważa Grze-

gorz Filarowski. 

Biznes dla integratora
ITSM jest rozwiązaniem adresowanym 
do dość wąskiego kręgu odbiorów i trudno 
liczyć, że w ciągu najbliższych kilkunastu 
miesięcy nastąpi w tym zakresie jakiś prze-
łom. Dlatego produkt ten nie cieszy się zbyt 
dużym zainteresowanem ze strony integra-
torów, zwłaszcza tych skupiających się na 
dostarczaniu infrastruktury czy rozwiązań 
bezpieczeństwa. Co wcale nie oznacza, iż 
ITSM nie jest wart uwagi. Część aktywniej-
szych sprzedawców dostrzega w tym niszę, 
którą stara się zagospodarować, upatrując 
w niej szansy na dodatkowe zyski i rozwój 
biznesu. W tym segmencie działa też grupa 
wyspecjalizowanych integratorów, którzy 
przeszli odpowiednie szkolenia i legitymu-
ją się certyfi katami wydanymi przez czoło-
wych producentów. 

Choć nie należy się spodziewać, że ma-
łe i średnie fi rmy zaczną masowo inwe-
stować w ITSM, to jednak popyt ze strony 
dużych organizacji będzie sukcesywnie ro-
snąć. Trzeba będzie je obsłużyć, a dystrybu-
torzy oraz producenci cały czas poszukują 
nowych partnerów.  Wbrew pozorom nie 
jest to łatwe zadanie, ponieważ wymaga od 
resellerów inwestycji w szkolenia handlo-
we i techniczne, zatrudnienia nowych osób 
czy zaznajomienia się ze specyfi ką tego seg-
mentu  rynku. 

Piotr Tokarski przyznaje przy tym, że 
choć  zapotrzebowanie na ITSM cały czas 
rośnie, to jednak negocjacje z klientami do 
łatwych nie należą. Wielu z nich nie ma od-
powiedniej wiedzy na temat procesów, po-
trzeb i dostępnych rozwiązań IT.  Nierzadko 
wyzwaniem  jest też przekonanie zespołów 
IT do stosowania takiego systemu i zdoby-
cie wystarczającego budżetu. To trudniejsze 
niż samo znalezienie fi rmy, która wesprze, 
dopracuje i zrealizuje cały projekt.   n

n Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny na Europę Środkową, Matrix42
Sprzedaż i wdrażanie rozwiązań ITSM jest obszarem wymagającym 

od resellerów wysokich kwalifi kacji. Oczywiście mam tutaj ma myśli 

kompleksowe rozwiązania dla dojrzałych klientów. Resellerzy sprze-

dający prostsze systemy nie muszą posiadać aż tak szerokiej wiedzy, 

jak ci obsługujący duże korporacje stawiające wysokie wymagania. 

W związku z tym integratorzy decydujący się na włączenie do swo-

jej oferty ITSM muszą zainwestować w szkolenia umożliwiające uzyska-

nie odpowiednich kompetencji. Gra jest warta świeczki, ponieważ przekłada się to 

na określone korzyści fi nansowe. Integrator sprzedający ITSM najwięcej zarabia na 

wdrażaniu oraz szkoleniach, zazwyczaj jest to od 60 do 70 procent wartości całego 

projektu. 

n Michał Sobieski, Product Manager, Stovaris
Jeśli spojrzymy na listę dostawców ITSM to jest ona stosunkowo długa. 

Niemniej nasza oferta bazuje na rozwiązaniach uznanych, światowych 

fi rm, występujących w międzynarodowych rankingach. Więksi do-

stawcy ITSM oferują większe możliwości doboru rozwiązania z szero-

kiej gamy swojego portfolio oraz posiadają liczniejszą kadrę wsparcia 

technicznego niż mniejsi gracze. Z naszych doświadczeń wynika, że po-

za ceną liczy się funkcjonalność rozwiązania i jego możliwości w zakre-

sie dostosowanie do potrzeb konkretnego klienta. Mamy przykłady wdrożeń, 

gdzie klient za unikalne rozwiązanie jest w stanie zapłacić więcej, pod warunkiem, 

że dostrzega konkretne korzyści fi nansowe, jakie daje mu ITSM. 

n Piotr Szymański, Presales Engineer, Connect Distribution 
O inwestycji w ITSM decyduje przede wszystkim potrzeba komplekso-

wego zarządzania usługami IT, zarówno na poziomie technicznym, jak 

i biznesowym. Zagraniczni klienci coraz częściej wybierają rozwiąza-

nia w modelu chmurowym, natomiast w Polsce wciąż dużo większą 

popularnością cieszą się rozwiązania tradycyjne, chociaż tendencja 

w ostatnich latach nieco się zmieniła. Firmy odczuwają potrzebę szyb-

kiego wdrożenia procesów i odpowiedniego planowania, a infrastruktura 

chmurowa umożliwia wdrożenie takiego systemu w krótszym czasie.

Zdaniem specjalisty 

Popyt ze 
strony dużych 
organizacji
będzie 
sukcesywnie 
rosnąć.
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Narzędzia typu IT Service Manage-
ment (ITSM) istnieją na rynku od 
dawna. Bazują na nieustannie roz-

wijanym wraz z potrzebami klientów zbio-
rze dobrych praktyk ITIL (IT Infrastructure 
Library). Obecnie coraz więcej fi rm przyj-
muje jako standard metodologię zgodną 
z  najnowszą wersją ITIL 4. W  ostatnim 
okresie rozpoczęto ekspansję systemów 
ITSM poza standardowy zakres IT – w kie-
runku obszarów biznesowych, aby scen-
tralizować i zautomatyzować zarządzanie 
obecnymi tam procesami. W  ten sposób 
rozwiązania typu ITSM przeobraziły się 
w Enterprise Service Management (ESM). 

Zastosowanie takiego podejścia przynosi 
fi rmom korzyści w postaci przyspieszonej 
transformacji cyfrowej, wzrostu wydajno-
ści pracowników oraz wpływu na jakość 
świadczonych usług. Według stworzonego 
przez HDI raportu „The State of Enterprise 
Service Management”, 52 proc. przedsię-
biorstw, które wdrożyły systemy zarządza-
nia usługami wychodzące poza klasyczne 
środowisko IT, odnotowały wzrost zadowo-
lenia pracowników, zaś w 75 proc. zwiększy-
ła się wydajność pracy. 

Matrix42  ma w  ofercie rozwiązanie 
klasy ESM do kompleksowego zarządza-

nia usługami. Jest ono zgodne z ITIL v3 
oraz ITIL 4 (ma 11 certyfi kowanych przez 
PinkVerify procesów ITIL 4) i  zawiera 
katalog usług dla użytkowników koń-
cowych, do których dostęp zapewnio-
ny jest poprzez samoobsługowy portal. 
W ten sposób, dzięki możliwości szybkie-
go samodzielnego rozwiązywania wielu 

problemów, można w dużym stopniu od-
ciążyć działy wsparcia, zwiększając tym 
samym zadowolenie użytkowników. 

Integratorzy mogą także łatwo dostoso-
wać elastyczne rozwiązanie Matrix42 ESM 
do potrzeb swoich klientów. Dzięki narzę-
dziu SolutionBuilder można łatwo zmody-
fi kować istniejące interfejsy użytkownika 
lub utworzyć nowe, dopasowane do dyna-
micznie zmieniających się potrzeb. Z kolei 
Workfl ow Studio umożliwia modelowa-
nie metodą „przeciągnij i upuść” procesów, 
mechanizmów automatyzacji oraz dwukie-
runkowych konektorów.

Rozwiązanie Enterprise Service Mana-
gement dostępne jest w ofercie dystrybuto-
rów fi rmy Matrix42 – Exclusive Networks 
i Stovaris.

ADVERTORIAL

Rozwiązania IT w przedsiębiorstwach wpływają obecnie na prawie wszystkie obszary związane 
z prowadzeniem działalności biznesowej. Dlatego konieczna jest standaryzacja i automatyzacja 
prowadzonych za ich pomocą usług, co przełoży się na wzrost wydajności i produktywności 
pracowników. Niezbędne w tworzeniu tych procesów jest oprogramowanie klasy Enterprise 
Service Management.

Matrix42

Przykładowe moduły i funkcje rozwiązania 
Matrix42 Enterprise Service Management  
n Service Desk zgodny ze standardami ITIL v3 i ITIL 4 (zarządzanie incydentami, 

problemami i zmianą)

n Katalog usług z portalem samoobsługowym ułatwiającym interakcję z użyt-

kownikiem końcowym

n  Baza wiedzy umożliwiająca szybsze rozwiązywanie incydentów przez użyt-

kowników końcowych w portalu samoobsługowym

n Zarządzanie poziomem usług (SLA) w celu spełnienia zapisów umów z kontra-

hentami wewnętrznymi i zewnętrznymi

n Baza danych zarządzania konfiguracją (CMDB) zapewnia szczegółowy wgląd 

w stan usług i ich komponentów

n Zarządzanie umowami ułatwiające analizę budżetów, przedłużanie kontraktów 

bądź rezygnowanie z nich

n  Zarządzanie licencjami umożliwiające ocenę stopnia wykorzystania poszcze-

gólnych licencji na stacjach roboczych, urządzeniach mobilnych, w centrum 

danych itd.

n  License Intelligence Service (LIS Standard) – chmurowa baza danych aplikacji 

zawierająca informacje dotyczące licencjonowania oprogramowania 10 produ-

centów (możliwość wykupienia dostępu do rozszerzonej bazy LIS Premium)

uprości zarządzanie 
usługami w firmie

Bogdan Lontkowski, 
dyrektor regionalny, Matrix42  
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we wszystkich innych bankach, na przy-
kład systemy finansowo-księgowe, syste-
my HR-owe itp. Są niezbędne, ale nie mają 
kluczowego znaczenia dla osiągania prze-
wagi konkurencyjnej, zapewniając spraw-
ne funkcjonowanie organizacji. 

n Czy w obszarze bankowości elektro-
nicznej korzystacie z własnych rozwią-
zań, czy z gotowych systemów kupionych 
na rynku? 
Nasz system bankowości elektronicznej 
Pocztowy24 tworzymy i  rozwijamy sa-
modzielnie. To jest nasz własny produkt, 

dzieło naszego działu IT. 
Nie możemy jednak robić 
wszystkiego sami. Tak jak 
inne banki na rynku – bez 
współpracy z innymi pod-
miotami dostarczający-
mi specjalistyczne usługi 
nie moglibyśmy sprawnie 
funkcjonować. Nasi part-
nerzy obsługują szereg 
rozwiązań przez internet, 

na przykład wideoweryfikację klientów, 
weryfikację dokumentów czy działania 
związane z przelewami natychmiastowy-
mi. W tego typu usługach specjalizuje się 
wiele firm. Jeżeli bank chce szybko wdro-
żyć takie rozwiązanie, to tylko przy współ-
pracy z zewnętrznymi firmami, integrując 
ich produkty z własnym systemem banko-
wości elektronicznej. Współpraca z partne-

CRN Bank Pocztowy to jeden z wielu 
banków działających na polskim rynku. 
Czy jest coś specyficznego w podejściu 
do IT w Państwa przypadku? 
Paweł Dudek Mamy trzy główne obsza-
ry wykorzystania IT. Pierwszy, coraz bar-
dziej dla nas istotny z biznesowego punktu 
widzenia, obejmuje informatyczną obsłu-
gę zdalnych kanałów usług bankowych. 
Bankowość elektroniczna i mobilna z każ-
dym niemalże dniem zyskuje na znaczeniu 
i związany z nią zespół informatyczny ca-
ły czas się powiększa. Rosną również nasze 
zasoby teleinformatyczne konieczne do 
zapewnienia funkcjono-
wania współczesnej ban-
kowości. To niezbędne 
w obliczu swoistej cyfro-
wej transformacji, którą 
w ostatnim roku przeszedł 
Bank Pocztowy i która jest 
kontynuowana. Drugi ob-
szar dotyczy rozwiązań 
nie występujących w żad-
nym innym banku. Umoż-
liwiają nam one współpracę z Pocztą Polską, 
która jest większościowym akcjonariuszem 
Banku Pocztowego. Swoje działania reali-
zujemy w dużej mierze za pośrednictwem 
placówek pocztowych, więc nasze systemy 
bankowe muszą to umożliwiać. Dlatego są 
w  odpowiednim zakresie zintegrowane 
z systemami pocztowymi. Trzeci zaś obej-
muje rozwiązania standardowe, takie jak 

rami zewnętrznymi pozwala nam skupić się 
na budowaniu własnych systemów, a jedno-
cześnie daje możliwości szybkiego wpro-
wadzania innowacji.

n Jakimi kryteriami kierujecie się przy 
wyborze partnerów? 
Przede wszystkim patrzymy na to, czy ich 
oferta jest atrakcyjna dla naszego klienta. 
Jeśli partner ma rozwiązanie, które spra-
wi, że nasza oferta bankowa będzie lepsza, 
bardziej atrakcyjna dla naszych klientów, 
to jesteśmy zainteresowani współpra-
cą z nim. Firmy działające w tym obsza-
rze dbają o efektywność finansową swoich 
rozwiązań, głównie przez to, że działają 
w chmurze, czyli płacą tylko za wykorzysta-
ne zasoby. Jest to również optymalne bizne-
sowo rozwiązanie dla nas, bo do korzystania 
z udostępnionego narzędzia wystarcza po-
łączenie z chmurą, bez konieczności doko-
nywania dodatkowych inwestycji. 

n Czy dzisiaj nie odczuwacie już prze-
szkód prawnych w korzystaniu z chmu-
ry obliczeniowej? 
Korzystanie z chmury staje się standardem. 
Banki działają jednak na rynku regulowa-
nym, a więc podlegają wielu ściśle okre-
ślonym wymogom prawnym. Dlatego też 
preferujemy dużych dostawców chmury, 
którzy są w stanie sprostać wymaganiom 
regulacyjnym. Wśród partnerów rozwiązań 
dla bankowości elektronicznej preferujemy Fo
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

Wspólna chmura 

„Nowy system bankowości elektronicznej Pocztowy24 tworzymy i rozwijamy samodzielnie. 
To jest dzieło naszego działu IT. Nie możemy jednak robić wszystkiego sami. Współpraca 
z partnerami zewnętrznymi pozwala nam skupić się na budowaniu własnych systemów, 
a jednocześnie daje możliwości szybkiego wprowadzania innowacji” – mówi Paweł Dudek, 
dyrektor zarządzający Pionem Informatyki Banku Pocztowego. 

Wprowadziliśmy 
biometryczną 
analizę twarzy 
do potwierdzania 
tożsamości klienta.

ułatwia wdrożenia
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z kolei podmioty, które swoje usługi świad-
czą w ramach infrastruktury tych dużych 
dostawców chmurowych. Ostatecznie jed-
nak kluczem do wyboru jest potrzeba biz-
nesowa, a nie rozwiązanie techniczne. Gdy 
partner nie ma umowy z dużym dostaw-
cą chmury, wdrożenie może być dłuższe 
i trudniejsze, ale też możliwe do przepro-
wadzenia. Jeśli rozwiązanie partnera działa 
w chmurze, z której korzystamy, to zdecy-
dowanie łatwiej je zintegrować z naszymi 
systemami. 

n Jaki kształt ma infrastruktura telein-
formatyczna po stronie waszego banku?
Można powiedzieć, że jest standardowa dla 
tego typu fi rm. Wiele rozwiązań technicz-
nych i organizacyjnych jest ograniczonych 
regulacjami prawnymi. Do tego dochodzi 
kierowanie się zdrowym rozsądkiem. A za-
tem umiejscowienie serwerowni podstawo-
wej i zapasowej w miejscach o odmiennym 
ryzyku, zduplikowanie dostępu do interne-
tu i do energii elektrycznej itd. Bank Pocz-
towy korzysta z  najnowocześniejszych 
technologii, ale jeszcze nie w pełni chmu-
rowych. Wirtualizacja umożliwia nam 
osiągnięcie dużej elastyczności, ale pełnej 
konteneryzacji jeszcze nie mamy, chociaż 
już w coraz większym zakresie sięgamy po 
rozwiązania kontenerowe, w tym w chmu-
rze. To pozwala nam na budowanie warto-
ści biznesowej dla klientów i pracowników, 
a jednocześnie jest spójne z przyjętą przez 
Bank Pocztowy strategią Road To Cloud.

n A jak wygląda struktura zarządzania 
wykorzystaniem zasobów i narzędzi in-
formatycznych?
W zarządzanym przeze mnie Pionie In-
formatyki, nadzorowanym przez Marcina 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

Ledworowskiego, członka zarządu Ban-
ku Pocztowego ds. biznesu oraz IT, mamy 
trzy jednostki: Departament Infrastruk-
tury Teleinformatycznej, Biuro Zarządza-
nia Informatyką i Departament Systemów 
Informatycznych. Dwie pierwsze zajmują 
się, można powiedzieć, tradycyjną infor-
matyką, zaś trzecia ma charakter miesza-
ny – łączy w codziennej pracy ludzi z IT 
i  biznesu. Wspólnie decydują, co, kiedy 
i w jakiej formie ma być zrealizowane. Do-
pasowują powstające na poziomie zarzą-
du strategie rozwoju banku do możliwości 
technologicznych i  trendów rynkowych, 
zajmują się wdrażaniem i rozwojem apli-
kacji biznesowych. Ważne jest dla nas, aby 
tworzyć warunki do efektywnej współpra-
cy między pionem IT a innymi jednostka-
mi biznesowymi, żeby być bardziej zwinną 
organizacją, a przez to nastawioną na szyb-
sze uzyskiwanie oczekiwanych rezultatów. 

n Kto odpowiada za coraz ważniejsze 
dzisiaj kwestie cyberbezpieczeństwa?
Jest od tego osobna jednostka –  ściśle 
współpracująca z IT, ale jednak stanowią-
ca osobny dział. Chodzi o to, aby uniknąć 
konfl iktu interesów. Dział bezpieczeństwa 
zajmuje się nie tylko cyberbezpieczeń-
stwem, ale też bezpieczeństwem fi zycz-
nym, przeciwdziałaniem praniu brudnych 
pieniędzy, zwalczaniem oszustw. Cyber-
bezpieczeństwo to zadanie pionu IT, ale za 
koordynację działań w tym zakresie odpo-
wiada Departament Bezpieczeństwa i Ry-
zyka Operacyjnego.

n Jakie są strategiczne kierunki rozwoju 
informatyki w Banku Pocztowym? 
To cyfrowa transformacja Banku Poczto-
wego, o której już wspominałem. Naszym 

głównym celem jest prosta i wygodna, do-
stępna non stop bankowość elektronicz-
na. W  ramach tej bankowości stawiamy 
na łatwość dostępu do produktu i wygodę 
obsługi klienta. W samym 2021 roku, w du-
żym i wymagającym projekcie, z sukcesem 
udostępniliśmy wszystkim klientom nową 
bankowość internetową i mobilną, łącząc 
„pod jednym dachem” to, co najlepsze z na-
szej cyfrowej marki i szerokiej dostępno-
ści bankowości tradycyjnej. Jako pierwszy 
bank w Polsce i jeden z pierwszych w Eu-
ropie wprowadziliśmy na rynek kartę bio-
metryczną dla klientów instytucjonalnych, 
a wkrótce także indywidualnych. Byliśmy 
pierwszym bankiem w Polsce, który udo-
stępnił płatności Xiaomi Pay z  użyciem 
najnowszej opaski MiSmartBand6NFC. 
Wprowadziliśmy Pocztowy na Selfi e – apli-
kację wykorzystującą biometryczną analizę 
twarzy do potwierdzania tożsamości klien-
ta podczas wnioskowania o kredyt gotów-
kowy, co pozwala na uzyskanie decyzji 
kredytowej bez konieczności pojawiania 
się w placówce bankowej.
Naszym rozwiązaniem od strony informa-
tycznej jest Market Cyfrowy, który umożli-
wia zdalne korzystanie z wszelkich usług 
bankowych. Żeby zapewnić wysoką jakość 
obsługi klienta, wymieniamy system CRM 
na nowy, który wprowadzamy z Microso-
ftem i  partnerem wspierającym –  PwC. 
Będzie on działał w chmurze i obejmował 
wszystkie aspekty relacji z klientami. Roz-
wijamy także cyfrowe stanowisko pracy 
– żeby pracując w trybie zdalnym można 
było mieć poczucie pracy zespołowej, jak 
w biurze. 

PAWEŁ DUDEK 
jest dyrektorem zarządzającym Pionem Informatyki Banku Pocztowego, 
z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Z Bankiem Poczto-
wym związany od 2016 r. – w tym okresie odpowiadał m.in. za wsparcie 
cyfrowej transformacji banku, w tym wdrożenie systemu bankowości 
mobilnej i internetowej oraz transformację organizacyjną zbliżającą 
IT do komórek biznesowych. Wcześniej doświadczenie w implementa-
cji rozwiązań IT w sektorze fi nansowym zdobywał także m.in. w Banku 
Ochrony Środowiska, a wcześniej w latach 2006–2014 w fi rmie Bazy 
i Systemy Bankowe, będącej czołowym dostawcą specjalistycznego 
oprogramowania dla sektora fi nansowego w obszarze regulacyjnym, 
w szczególności obejmującym sprawozdawczość, przeciwdziałanie 
przestępstwom i nadużyciom fi nansowym oraz ryzyko operacyjne.
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Zarządzanie projektami to zarządza- 
nie tymczasowymi ( jednorazo-
wymi) przedsięwzięciami, mają-

cymi z góry znany rezultat („A project is 
a temporary endeavor undertaken to cre-
ate a unique product, service, or result”, 
PMBOK wyd. 6, 2017). Podstawowe kry-
teria sukcesu w zarządzaniu projektem to 
dostarczenie tego, co zaplanowano, w ta-
kim koszcie jak zaplanowano oraz w takim 
czasie jak zaplanowano. Ostatnio dodaje 
się do tego kryteria jakościowe i inne kryte-
ria, które oczywiście muszą być uzgodnio-
ne z góry. No właśnie – wszystko musi być 
zaplanowane i wiadome z góry! Oczywi-
ście, zarządzanie projektami przewiduje 
istnienie zmian w czasie trwania projek-
tu, ale traktuje je jako zło konieczne, które 
trzeba obsługiwać, ale raczej ograniczać. 

Cały ten paradygmat świetnie pasuje do 
takiej dziedziny jak budownictwo. Budow-
le powstają według dokład-
nie tego schematu – najpierw 
należy zebrać wymagania 
inwestora, następnie prze-
analizować warunki w pla-
nowanym miejscu budowy 
oraz ograniczenia formalne, 
następnie na tej podstawie 
przygotować wstępny projekt architekto-
niczny, przekazać do zatwierdzenia, na jego 
podstawie przygotować projekt inżynier-
ski, na podstawie tegoż plan budowy – a na-
stępnie go zrealizować pilnując uważnie 
terminów i kosztów. 

Podobnie rzecz ma się z wieloma inny-
mi obiektami inżynierskimi, które powstają 
raz. Tak ma się rzecz również z tymi, które 
podlegają masowej produkcji (powtarzalne 
wytwarzanie wielu takich samych egzem-

plarzy), ale owa produkcja jest poprzedzona 
przygotowaniem produktu, co najczęściej 
w większości branż ma charakter projektu. 

Problem z oprogramowaniem jest taki, że 
jeszcze 40 lat temu sprawy miały się z nim 
podobnie. To (pamiętane dziś przez nielicz-
nych) czasy komputerów jako rozdzielnych 
maszyn (brak spinającej je w jeden super-
system sieci), których używano do „infor-
matyzacji” relatywnie prostych procesów 
biznesowych, które pozostawały długi czas 
niezmienne. Tak więc można powiedzieć, że 
w roku 1975 system informatyczny nie róż-
nił się co do cech zarządczych istotnie od  
kamienicy.

Jednak od dawna to już tak nie wygląda. 
Oprogramowanie przestało być „dziełem” 
w sensie takim, w jakim dziełem jest rzeźba 
czy budynek. Dzieła te posiadają ewidentny 

moment ukończenia, moment, 
od którego nic się już z nimi nie 
robi, poza tak zwanym utrzy-
maniem. Jak możemy się prze-
konać niemal na każdym kroku, 
większość tworzonego współ-
cześnie oprogramowania zde-
cydowanie czymś takim nie jest. 

Przeciwnie, to byty, które podlegają ciągłej 
modyfikacji, ciągłemu rozwojowi. 

Co więcej, częstotliwość wydań każdego 
niemal rodzaju oprogramowania znacząco 
w ostatniej dekadzie wzrosła. Z czego to wy-
nika? Po pierwsze z tego, że jest to techno-
logicznie możliwe – rozwój zarówno sieci 
(który doprowadził do tego, że nawet samo-
chody mogą pobierać sobie aktualizacje), 
jak i narzędzi związanych ogólnie z zarzą-
dzaniem wydaniami doprowadził do tego, 

że częsta aktualizacja oprogramowania jest 
dużo łatwiejsza niż w XX wieku. Po dru-
gie to kwestia potrzeb – częste aktualiza-
cje są obecnie niezbędne, aby produkt mógł  
dobrze funkcjonować na rynku. Co więcej, 
użytkownicy są przyzwyczajani przez różne 
platformy online do tego, że dane i możliwo-
ści są zawsze aktualne. 

Innymi słowy, współcześnie łamie się pod-
stawowe założenie podejścia projektowe-
go: nie jest jasny „koniec” ani pod względem 
czasu ani funkcjonalności – rozwój produktu 
to proces ciągły, który zapewne będzie miał 
koniec, ale zwykle ciężko przewidzieć, kiedy 
on będzie i co będzie w produkcie potrzeb-
ne po drodze. W takiej sytuacji ciężko mó-
wić o „tymczasowości” projektu. Powoduje 
to również, że nie działają podstawowe na-
rzędzia projektowe, takie jak ustalenie za-
kresu, zarządzanie zakresem i tak dalej, bo 
ciężko zarządzać czymś, co jest niewiadome 
i z góry wiadomo, że będzie zmienne. 

Na tym nie koniec. Planowanie projektów 
polega na wcześniejszym zaplanowaniu 
pracy – im dokładniej, tym lepiej – i rozbi-
ciu jej na „atomowe” prace, które są proste Fo
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OPINIE

Oprogramowanie przestało być „dziełem” w sensie takim, w jakim 

dziełem jest rzeźba czy budynek.

(zmiennymi) projektami  
Zarządzanie

Częste 
aktualizacje 
są obecnie 
niezbędne. 
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i przewidywalne – wiadomo mniej więcej, 
ile będą trwały. Tworzenie tak zwanej Work 
Breakdown Structure na tym właśnie pole-
ga. Układanie harmonogramów i szacowa-
nie dat w projekcie jest wynikiem założenia, 
że znajdujące się na WBS czynności są prze-
widywalne, a  więc że relatywnie rzadko 
zdarzają się odchylenia od założonej praco-
chłonności (wpływ na czas i koszt) oraz że 
są one niewielkie. 

Inherentna 

I tu kolejny problem z oprogramowaniem: 
nie jest to działanie, które można rozbić na 
proste, przewidywalne czynności. W opro-
gramowaniu występuje inherentna nieprze-
widywalność pracy w skali mikro. Innymi 
słowy ciężko jest programistom przewidzieć 
ile zajmie praca nad konkretnymi zmianami, 
ponieważ poziom złożoności oprogramowa-
nia jest na tyle wysoki, że relatywnie często 
zmiany, które wydawały się proste powodują 
nieprzewidziane skutki. Czyli żaden progra-
mista nie może być pewny, ile czasu zajmie 
mu dokonanie takiej czy innej modyfi kacji 
oprogramowania, dopóki jej nie zakończy. 
Wynika to z tego, że przy ogromnym pozio-

mie komplikacji współczesnego oprogra-
mowania często zmiany kodu prowadzą do 
nieprzewidzianych konsekwencji. 

Mówiąc obrazowo: programista pomy-
ślał, zmienił – i coś nie działa tak, jak zało-
żył. Gdzieś jest błąd. Czy da się oszacować 
ile zajmie mu znalezienie go i usunięcie? Nie. 
Czy można mieć pewność, że nie pojawią się 
wtedy inne problemy? Nie. 

Łamie się zatem fundamentalne zało-
żenie, na którym opierają się plany projek-
tów, że sumując szacowaną pracochłonność 
poszczególnych czynności dostaniemy sen-
sowne przewidywanie co do pracochłon-
ności całości. A zatem WBS przestaje mieć 
sens, nawet jeśli nie brać pod uwagę zmian 
zakresu, które i tak powodowałyby jego cią-
głą zmianę. 

Podsumujmy: zakres się zmienia, nie jest 
pewne, kiedy będzie koniec, a prognozy co 
do czasu (eff ortu) na poszczególne zadania 
są bardzo niepewne. Z tym można sobie po-
radzić wyłącznie korzystając z podejścia ite-
racyjnego i inkrementalnego, połączonego 
z empiryzmem. Właśnie dlatego w oprogra-
mowaniu kontynuacja stosowania podejść 
projektowych w latach dziewięćdziesiątych 
doprowadziła do szeregu spektakularnych 

klap, a w efekcie poszukiwania lepszych spo-
sobów na poradzenie sobie z zarządzaniem 
tą dziedziną: powstania metod Agile, w tym 
oczywiście także Scruma.

Nie oznacza to, że zarządzanie projektami 
jako takie nie ma dziś sensu. Wszędzie tam, 
gdzie zakres jest w miarę stały, warunki sta-
bilne, a praca przewidywalna, nadal to jest 
dobre podejście. Z tym, że po prostu w opro-
gramowaniu najczęściej tak już nie jest. 

Artykuły Andy’ego Brandta można otrzy-
mywać zapisując się do newslettera na stronie: 
https://andy.codesprinters.pl/. 

Andy Brandt  
jest założycielem i senior consultantem firmy 

doradczo-szkoleniowej Code Sprinters. Wcześniej 
był między innymi Country Managerem Swisscom 

CEE (w Polsce pod marką Air Bites), a także 
menedżerem i konsultantem w 4pi, Unisys i 

T-Mobile Polska, jak też pierwszym redaktorem 
naczelnym „Linux+”.

Mamy do czynienia 
z inherentną 
nieprzewidywalnością 
pracy. 
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i global-
nych mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 

BADANIA RYNKU

CRN nr 4/202256

Ź
ró

dł
o:

 F
le

xe
ra

, S
ta

te
 o

f t
he

 C
lo

ud
 R

ep
or

t 2
02

2
Ź

ró
dł

o:
 C

is
co

 B
ro

ad
ba

nd
 In

de
x

Pracownicy potrzebują wydajnego 

i bezpiecznego internetu bardziej niż 

kiedykolwiek. Otóż 64 proc. respon-

dentów z Polski twierdzi, że usługi 

szerokopasmowe muszą ulec znacznej 

poprawie, aby wspierać hybrydowy 

model pracy, a dla 71 proc. kluczowa 

jest niezawodność i jakość połączeń 

– jak wynika z raportu Cisco Broadband 

Index. Gotowi są przy tym inwestować 

w cyberochronę – 57 proc. pracujących 

zdalnie i 51 proc. hybrydowo zapłaciło-

by więcej za bezpieczny internet. Aby 

sprostać wymaganiom nowego miejsca 

pracy, prawie jedna trzecia ankietowa-

nych (30 proc.) planuje modernizację 

swoich usług internetowych w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy (to jednak 

mniej niż globalny wskaźnik, wynoszący 

44 proc.). Na razie jest z tym kiepsko, 

bo aż 57 proc. respondentów podczas 

lockdownu nie była w stanie uzyskać 

dostępu do ważnych usług, takich jak 

e-wizyty lekarskie, edukacja online 

i usługi administracji z powodu niesta-

bilnego internetu. Zależność powodze-

nia pracy hybrydowej od dostępu do 

wydajnego internetu podkreśla fakt, 

że 82 proc. osób korzysta z sieci 

w domu przez cztery lub więcej godzin 

codziennie. Już 38 proc. pracowników 

w Polsce używa prywatnego internetu 

na potrzeby home office, w tym do 

prowadzenia własnej działalności go-

spodarczej. 

Firmy marnują pieniądze na chmurę 
Przedsiębiorcy zamierzają zwiększyć wydatki na chmurę o 29 proc. w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy – wynika z badania Flexery. Możliwe, że nawet 

przekroczą zakładane limity, na co wskazują dotychczasowe praktyki. Otóż 

w ocenie ankietowanych aktualne nakłady na chmurę już teraz przekracza-

ją oryginalne budżety przeciętnie o 13 proc. Co ciekawe, masa pieniędzy 

z chmurowych budżetów idzie w błoto. Przedsiębiorcy sami przyznają, że 

dotyczy to średnio aż 32 proc. ich wydatków (w ub.r. odsetek ten wyniósł 

30 proc.). Problem jednak jest o wiele większy niż te 2 proc. dodatkowych 

strat. Marnotrawstwo staje się coraz bardziej krytyczne wraz z rosnącymi 

nakładami na chmurę. Swoją drogą, eksperci Flexery przypuszczają, że 

w rzeczywistości firmy przepalają więcej środków na chmurę, niż im się wy-

daje. Nic dziwnego, że kolejny rok z rzędu najważniejszą inicjatywą związaną 

z chmurą, na jaką wskazywali respondenci, jest właśnie okiełznanie rozbu-

chanych kosztów. Dane z tego i poprzednich lat sugerują jednak, że działania 

te przynoszą, przynajmniej jak na razie, marny efekt. 

Migracja większej liczby obciążeń do chmury

Przejście z oprogramowania on-premise na SaaS

Postęp w strategii „cloud-fi rst”

Lepsza sprawozdawczość fi nansowa dotycząca kosztów chmury

Najważniejsze inicjatywy chmurowe fi rm w 2022 r.

57%

42%

40%

38%

Lepszy internet 
potrzebny do pracy 
hybrydowej

Optymalizacja aktualnego wykorzystania chmury 
(oszczędność kosztów) 59%
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Dostawy sprzętu będą niższe niż zakładano przed inwazją Rosji na Ukrainę. 

W przypadku notebooków prognozę na 2022 r. ścięto z 238 mln do 225 mln sztuk. 

Analitycy TrendForce’a wskazują trzy główne powody takich, a nie innych prognoz: 

dostawy chromebooków mają spaść w br. o ponad 50 proc., większość producentów 

zawiesiła wysyłki do Rosji (na którą przypadało 2 proc. światowej sprzedaży), a po-

nadto wszystkie marki skorygowały przewidywane dostawy notebooków na 2022 r. 

o około 10–15 proc. w porównaniu z początkiem roku. Sugeruje to, że inflacja zabu-

rzyła perspektywy popytu. Eksperci utrzymują przy tym, że rosną zapasy podze-

społów, a ceny niektórych komponentów są pod presją spadkową. Jeśli chodzi o mo-

nitory LCD, to popyt tłumią obawy związane z wojną, czemu towarzyszy zanik efek-

tu „gospodarki opartej na pracy w domu”. Inflacja i utrzymujące się wysokie stawki 

za fracht utrudniają natomiast producentom realizację agresywnych celów dostaw. 

Wojna, inflacja, pandemiczne lockdowny w Chinach i nadal nie złagodzone niedobory 

czipów osłabią w większej skali niż przewidywano również produkcję smartfonów. 

W każdym przypadku analitycy nie wykluczają dalszych obniżek prognoz.

Wojenna korekta dostaw. Wolumeny w dół

Analityka big data nadal 
w powijakach
Pojęcie big data ukuto już wiele lat temu, 

ale wciąż jest obce większości polskich 

przedsiębiorstw. Zna je jedynie 38 proc. 

ankietowanych przez UKE, przy czym 

wiedza respondentów wzrasta wraz 

z wielkością firmy. Okazuje się, że ponad 

80 proc. pytanych podmiotów nie korzysta 

z przetwarzania wielkich zbiorów danych. 

Ci, którzy to robią, najczęściej używają do 

tego celu własnej infrastruktury. Te spo-

śród firm, które sięgają po analizę big data, 

najbardziej chwalą sobie wiarygodność 

danych (63 proc.), pogłębioną analizę rynku 

(39 proc.) i precyzyjne planowanie strategii 

firmy (34 proc.). Obawy dotyczą natomiast 

głównie naruszania prywatności (40 proc.), 

błędów (36 proc.) i nadużyć ze strony dys-

ponentów danych (29 proc.).
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2 mld zł na polskim rynku 
cyberbezpieczeństwa
W 2022 r. utrzyma się dwucyfrowa dynamika wzro-

stu na polskim rynku bezpieczeństwa cyfrowego 

– prognozuje PMR. Jak zauważają eksperci, zmiany 

wywołane pandemią sprawiły, że kluczowego 

znaczenia nabrało zabezpieczenie rozproszonych 

zasobów firmowych. Coraz więcej podmiotów 

zamierza wykorzystywać rozwiązania chmurowe 

i pracę zdalną w dłuższej perspektywie. Przewiduje 

się, że organizacje będą więcej korzystać z IaaS, 

co może ograniczyć ich budżety na tradycyjne 

produkty ochrony cyfrowej, premiując ich sprzedaż 

do centrów danych i największych operatorów 

hiperskalowych. Analitycy przewidują ponadto, że 

w kolejnych latach przedsiębiorstwa będą musiały 

stawić czoła rosnącemu ryzyku ataków związanych 

z popularnością środowisk chmurowych, pracą 

zdalną i zdalnym dostępem do zasobów. Z raportu PMR „Rynek cyberbezpieczeństwa 

w Polsce 2021” wynika, że najwięcej wydają na ochronę cyfrową duże przedsiębiorstwa 

(58 proc. udziału w rynku), a jeśli chodzi o branże – banki i instytucje finansowe oraz firmy 

telekomunikacyjne. 

Czy korzysta 
Pan/Pani w fi rmie 

z przetwarzania 
wielkich zbiorów 

danych?

Tak, korzystając 
z infrastruktury fi rm 

zewnętrznych
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81%

14%

2% 3%

Nie

Tak, korzystając 
z własnej 

infrastruktury

Nie wiem/trudno 
powiedzieć

Prognoza światowych dostaw w 2022 r.

Prognoza sprzed wojny 
(mln szt.)

Skorygowana prognoza 
(mln szt.)

Spadek wobec 2021 r. 
(proc.)

Notebooki 238 225 -8,5

Monitory 144 142 -2,3

Smartfony 1380 1366 -2,5
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Wartość i dynamika rynku 
cyberbezpieczeństwa w Polsce

Wartość 
(mld zł)

Wzrost rok do 
roku (proc.)

2018 1,4 16,4

2019 1,6 11,2

2020 1,7 7,5

2021 1,9 10,4

2022* 2,1 11,3

* prognoza
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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. 

Nie ma takiej 
tajnej rzeczy, 
która nie może 
być ujawniona.

Wdyskusji pomińmy przypad-
ki trollowania oraz maso-
wego rozpowszechniania 

fałszywych wiadomości tekstowych, fo-
tograficznych, dźwiękowych oraz wi-
deo, które mają wzbudzić kontrowersje 
i emocje, podburzyć opinię publiczną czy 
zmienić czyjeś zdanie na taki czy inny te-
mat. Szczególnie klipy, w których wystę-
pują osoby publiczne z podłożonymi im 
fałszywymi wypowiedziami są trudne do 
rozszyfrowania dla mniej zorientowane-
go odbiorcy. Pomińmy też na razie kwe-
stię możliwości tworzenia tysięcy botów 
wzmacniających zasięg tych zatrutych in-
formacji. W tej dyskusji pomińmy nawet 
problem ataków DDoS, chociaż nas infor-
matyków powinno niepokoić, jak łatwo 
jest uruchomić zmasowany atak z wielu 
zawłaszczonych w tym celu komputerów. 
Wrócimy do tego później.

Zatrzymajmy się chwilę na problemie 
przechwytywania danych osobowych 
oraz loginów i haseł, pozwalających wy-
konywać w  imieniu ich prawdziwych 
właścicieli transakcje, przeważnie pro-
wadzące do kradzieży pieniędzy lub da-
nych wrażliwych. Jest dla mnie porażką 
informatyczną sam fakt istnienia tak 
przecież skomplikowanej struktury logi-
nów, PIN-ów, alfanumerycznych haseł, 
dwupoziomowych (a już mówi się o trój-
poziomowych) uwierzytelnień dostępu, 
cyfrowych podpisów i  biometrycznych 
identyfi kacji, które jednak nie gwaran-
tują 100-procentowego bezpieczeństwa 
danych przynależnych danej osobie lub 
fi rmie. A często, z racji skomplikowania za-
bezpieczeń i ich masowości nawet w przy-
padku mało istotnych aplikacji, poważnie 
utrudniają one wielu osobom, szczególnie 

starszym czy mniej sprawnym, posługiwa-
nie się systemami informatycznymi. 

My, informatycy, chcielibyśmy tutaj 
zrzucić winę na użytkowników, że nie są 
dość uważni i przezorni (hasła trzymają 
zapisane pod klawiaturą), a także są mniej 
sprawni w zapamiętywaniu „zaledwie” 
tych kilkunastu PIN-ów i haseł. Ja jednak 
wierzę, że może z pomocą sztucznej inte-
ligencji da się wzmocnić ochronę dostępu 
przez nieupoważnionych, a jednocześnie 
będzie ona bardziej przyjazna dla zwy-
kłych użytkowników, na czym zyska bez-
pieczeństwo tych systemów. 

Główną przyczyną braku bezpieczeń-
stwa systemów teleinformatycznych są 
istniejące w nich błędy, które umożliwiają, 
poprzez eksplojty, niekontrolowane wej-
ście do systemu i uzyskanie kontroli nad je-
go zasobami. Prawdopodobnie obecnie nie 
ma systemu, który byłby całkowicie pozba-
wiony takich błędów, a tym samym byłby 
odporny na wszelkie cyberataki. 

Obecnie działania służb cyberbezpie-
czeństwa przypominają mi Linię Magino-
ta, rzekomo nie do zdobycia, którą wojska 
niemieckie obeszły bokiem i zdobyły od 
drugiej strony. Bo też te służby, obserwu-
jąc ruch internetowy oraz działanie syste-
mów, mogą jedynie zauważyć oznaki ataku 
i wyłączając system z sieci (oraz prądu) 
zatrzymać taki atak i dopiero wtedy okre-
ślić jego rodzaj i ewentualnie namierzyć 
sprawcę. Następnie mogą wykryć, jaki to 
błąd w systemie umożliwił atak. Niestety, 
często jest to już w ramach sprzątania po 
poważnych szkodach. 

Zapewne wielu z nas zadaje sobie pyta-
nie, dlaczego twórcy systemów nie unikają 
błędów, które ktoś wykorzystuje? I w zasa-
dzie potrafi my odpowiedzieć na to pytanie. 

Cyber
Obecnie eksploatujemy systemy teleinformatyczne, które są poważnie narażo-
ne na niebezpieczne dla ich funkcjonowania cyberataki. Wobec masowej skali 
tych przypadków racjonalniejsze jest mówienie o cyberniebezpieczeństwie. 
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Większość błędów to efekt niewystarcza-
jącego procesu testowania i za to powinni 
odpowiadać producenci oprogramowania. 
Nie powinni się przed tym bronić praw-
nymi zapisami w licencjach. Dlatego ko-
lejne pytanie powinno brzmieć: dlaczego 
użytkownicy oprogramowania zgadza-
ją się na takie zapisy? Nie słyszałem, aby 
któryś z producentów został oskarżony 
o błąd i zmuszony do wypłacenia odszko-
dowania. Może warto użytkować opro-
gramowanie, które jest wprawdzie mniej 
rozbudowane, ale za to dokładniej prze-
testowane. Po co komu większość zwykle  
niepotrzebnych funkcji Windowsa bądź 
iOS-a. Każdy z nas byłby w stanie zrezy-
gnować z wielu z nich. A jeżeli czasem 
niektóre z nich miałyby być potrzebne, to 
mogłyby być instalowane jedynie na czas 
ich użytkowania, a po wykorzystaniu usu-
wane. Przecież nawet kolejny update sys-
temu wymienia w nim kilka megabajtów 
kodu (pytanie, z iloma nowymi błędami…). 
A wszyscy, szczególnie zaatakowani, płaci-
my za błędy ogromną cenę. 

Oprócz tych nieoczekiwanych błędów, 
w oprogramowaniu systemowym są też 
umieszczane „tylne drzwi” (backdoor), 
potrzebne deweloperom tego oprogra-
mowania do wnikania w  błędnie dzia-
łające lub zawieszające się programy 
w celu wyśledzenia przyczyny błędu. Ta-
kich utajnionych drzwi może być wiele, 
ale nie ma takiej tajnej rzeczy, która nie 
może być przez kogoś ujawniona. Dodat-
kowo w większości systemów teleinforma-
tycznych, na żądanie służb, umieszczane 
są również dla nich „tylne drzwi”, przez 
które mogą tajnie zaglądać do systemu, 
obserwując działanie i dane programu 
podejrzanego użytkownika. Co prawda 
producenci oprogramowania odżegnują 
się od takich usług na rzecz służb, ale Pat- 
riot Act oraz obowiązki wobec obronno-
ści, a także zwalczanie terroryzmu i wielu 
przestępstw wymusza te funkcje. 

A  niejako potwierdzeniem tego sta-
nu rzeczy niech będzie fakt, że dwa lata 
po ucieczce Edwarda Snowdena do Ro-
sji, z baz danych NSA w USA nieznana do 
dzisiaj grupa zaczęła wykradać informa-
cje o tajnych działaniach agencji, w tym 
jej narzędzia hakerskie do inwigilowania 
systemów teleinformatycznych. W czerw-
cu 2017 roku hakerzy rosyjscy sprawdzili 

efektywność tych narzędzi, przeprowa-
dzając destrukcyjny atak na całą ukraińską 
infrastrukturę informatyczną, uniemożli-
wiając ludności korzystanie z bankoma-
tów i terminali płatniczych, a dodatkowo 
wyłączono monitorowanie promieniowa-
nia w Czernobylu. Kod tego ataku, o nada-
nej mu nazwie  (NotPetya) został 
rozsiany po całym świecie i zainfekował 
systemy wielu firm. Przypominał ransom-
ware i chociaż nie żądał okupu, spowodo-
wał w samej Ukrainie straty na poziomie 
około 10 mld dol. 

Na marginesie, nie rozumiem dlaczego 
nie zakazano wypłacania okupu na rzecz 
cyberprzestępców „częstujących” użyt-
kownika atakiem ransomware. Powinna 
tu być stosowana zasada, że z terrorystami 
się nie negocjuje, nawet w przypadku za-
grożenia życia zakładników, co jest często 
trudne do zaakceptowania. Trudno – lepiej 
utracić TB danych i możliwość świadcze-
nia usług, zamiast dofinansowywać cyber-
przestępców (a może też cyberżołnierzy 
dorabiających sobie na boku). Świadomość 
nikłej szansy na zyskanie okupu zmniej-
szyłaby liczbę takich ataków. 

Wykrywanie błędów w oprogramowa-
niu służącym do tworzenia eksplojtów 
umożliwiających włamanie się do dane-
go systemu wymaga specjalistycznej wie-
dzy na jego temat i setek godzin testów, 
jak też dostępu do kodu źródłowego te-
go oprogramowania i  jego analizy. Stąd 
autorami nowych eksplojtów dnia zero-
wego są niestety przeważnie byli autorzy 
takiego oprogramowania, którzy sprze-
dają swoje eksplojty na czarnym rynku.
Innym źródłem pozyskania kodu źródło-
wego programu jest włamanie się do za-
sobów dewelopera i skopiowanie kodów 
źródłowych jego oprogramowania. Dlate-
go też ochrona kodów źródłowych przez 
ich producenta powinna stanowić pierw-
szy ważny krok w bezpieczeństwie syste-
mów informatycznych. W zasadzie nikt 
w firmie, z wyjątkiem wzajemnie kontrolo-
wanych uprawnionych osób, nie powinien 
mieć dostępu do kodów całości oprogra-
mowania. A fakt wykradzenia tych kodów 
powinien być dla wszystkich użytkowni-
ków poważnym sygnałem naruszenia za-
sad cyberbezpieczeństwa.

Czy można zaprojektować i wdrożyć 
systemy teleinformatyczne całkowicie od-
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porne na cyberataki? Twierdzę, że tak, ale 
to wymaga ich znaczącego przeprojekto-
wania oraz odmiennych zasad eksploatacji. 
Każdy moduł takiego systemu powinien 
mieć na łączach z innymi modułami funk-
cje sprawdzania prawa wykonywania da-
nej operacji, odpowiednio sygnowanej. 
Zgodnie z regułami niezawodności każ-
dy moduł powinien mieć dwie, trzy wer-
sje, z których każda została opracowana 
przez inny zespół, a nawet inną firmę, i któ-
re, działając równolegle, sprawdzałyby na 
łączach identyczność uzyskanych rezulta-
tów. Wtedy błąd czy ingerencja w działa-
nie jednej z wersji mogłaby zostać wykryta. 

Dodatkowo całe systemy informatycz-
ne, przetwarzające czy też zarządzające 
krytycznymi danymi lub infrastrukturą, 
powinny być fizycznie odseparowane od 
publicznej sieci internetowej. Wystarczy-
łyby kontrolowane łącza przekazywania 
transakcji do wykonania oraz udostępniania 
wyników do/z systemu do sieci. I nie powin-
no być w systemie żadnych tylnych drzwi, 
a te potrzebne do rozwoju systemu powinny  
być w fazie eksploatacji „zaplombowane”. 

To jest oczywiście szkic sposobu na bez-
pieczne systemy informatyczne. Pytanie 
tylko, czy na to się zgodzą służby, chcące 
inwigilować działania przestępców, terro-
rystów, opozycji i innych wrogich sił? 

Służby nie zgodzą 
się na brak 

„tylnych drzwi”. 
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Po trzecie, Dorsey zarządzał Twitterem, 
ale nie miał kontroli nad spółką. Było to efek-
tem wewnętrznych przepychanek między 
grupą inwestorów, ale dwie strony osiągnę-
ły w końcu porozumienie. Inwestor Paul Sin-
ger chciał pozbyć się Dorsey’a ze względu na 
jego zaangażowanie w Square, a także plano-
wane przez Dorsey’a przenosiny do Afryki. 

Dorsey współtworzył Twittera, był jego 
pierwszym prezesem, a w 2015 r. powrócił 
jako… czwarty. Przez cały ten czas był jed-
nym z bardziej niekonwencjonalnych lide-
rów w biznesie. Jak opowiada Nick Bilton 
w swojej książce o początkach spółki „Hat-
ching Twitter – A True Story of Money, Po-
wer, Friensdship, and Betrayal”, Dorsey 
został początkowo odsunięty od pracy, po-
nieważ zbyt dużo czasu spędzał, uprawiając 
jogę oraz uczęszczając na zajęcia z projekto-
wania mody. Jak można się domyślić, nie był 
wymarzonym partnerem do tworzenia szyb-
ko rosnącego biznesu i medium, jakim stał 
się Twitter. W książce Biltona był daleki od 
wizjonerskiego lidera, przedstawiany jako 
nadgorliwy dyletant, który czasami chciałby 
rzucić wszystko i szyć ubrania, a nie rozwijać 
serwis internetowy. Jego kierowanie Twitte-
rem jest przedstawione jako totalna katastro-
fa. Jack był małostkowy, kierował się swoim 
wybujałym ego i małostkami. Miał wycho-
dzić z biura, żeby pospacerować albo pójść 
na zajęcia plastyczne, podczas gdy wszyscy 
inni pracowali w pocie czoła nad awariami 
technicznymi, jakimi był nękany Twitter 
w początkach swojego istnienia. Poza tym 
słabo się komunikował. 

nie był uznawany w branży za serwis, któ-
ry przewodzi zmianom, ale Dorsey nie był 
wymieniany jako kandydat do grillowania 
przez senackie komisje. Jeśli tam się poja-
wiał, to jako uzupełnienie i tło dla menadże-
rów z Facebooka, Amazona czy Apple’a. 

Decyzję Dorseya media oceniły na kilka 
sposobów: po pierwsze jest to ucieczka od 
mozolnego poprawiania Twittera, szukania 
lepszego modelu biznesowego oraz użera-
nia się z regulatorami rynkowymi. Obecnie 
można powiedzieć, że Twitter skręca z bycia 
platformą z reklamami, do medium dla ma-
łych społeczności, które oparte będzie o sub-
skrypcje. Stąd niedawno pokazano „Tips” 
(czyli opcję mikropłatności dla twórców), 
„Communities” (możliwość tworzenia mi-
krospołeczności) i  „Spaces” ( jako odpo-
wiedź Twittera na Clubhouse). 

Po drugie, rezygnacja Dor-
seya to delikatny prztyczek 
w nos dla Zuckerberga, który 
nie uważał Twittera za kon-
kurencję (a przynajmniej nie 
na tym etapie), a tym samym 
nie bardzo szanował same-
go Dorseya. Ten odgryzł mu 

się, poddając w wątpliwość zasadę przyjętą 
w Dolinie Krzemowej, że to founderzy po-
winni kierować swoimi biznesami: „There’s 
a lot of talk about the importance of a compa-
ny being ‘founder-led’. Ultimately I believe 
that’s severely limiting and a single source of 
failure. I’ve worked hard to ensure this com-
pany can break away from its founders and 
its founding”. Fo
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W końcu listopada 2021 roku Jack 
Dorsey, współtwórca i wielolet-
ni prezes Twittera, ogłosił, że 

przestaje pełnić swoją funkcję. „Po 16 latach 
pracy w Twitterze, w różnych rolach, zde-
cydowałem, że w końcu czas odejść” – napi-
sał Dorsey w mailu opublikowanym (a jakże) 
na Twitterze oraz rozesłanym do wszystkich 
pracowników fi rmy. Brodaty Jack Dorsey 
oznajmił, że nie zamierza piastować innego 
stanowiska w Twitterze, a jego odejście ma 
dać pole do działania nowemu CEO spółki, 
czyli Paragowi Agrawalowi (do tej pory peł-
niącemu funkcje CTO): „I believe it’s really 
important to give Parag the space he needs 
to lead…I believe it’s critical a company can 
stand on its own, free of its founder’s infl uen-
ce or direction”. Nowy prezes będzie musiał 
spełnić wysoko wyśrubowane oczekiwania 
fi rmy – między innymi Twitter ma zamiar 
pozyskać 315 milionów aktywnych użytkow-
ników do końca 2023 r., nie mó-
wiąc o podwojeniu rocznych 
przychodów. 

Parag Agrawal, który peł-
nił funkcję CTO od 2017 r., jest 
związany z Twitterem od po-
nad dekady. Wcześniej odpo-
wiadał za strategię obejmującą 
sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe 
oraz kierował projektami, które miały spra-
wić, że tweety na osi czasu użytkowników 
będą dla nich bardziej istotne. Wygląda więc 
na osobę, która jest bardzo dobrze przygo-
towana do swojej nowej roli. A jednak dla 
obserwatorów rynku technologicznego je-
go nominacja była sporym zaskoczeniem 
– Twitter może nie porywał wynikami, ani 

Ostatnie lata przyniosły gwałtowny spadek zaufania publicznego do mediów społecznościo-
wych, co nie było bez wpływu na rezygnację Jacka Dorseya z funkcji szefa Twittera.

OPINIE

Prowadzenie 
Twittera 
straciło na 
atrakcyjności. 

Ćwierkający 
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Twitter był dziwny, nie tak intuicyjny jak 
inne usługi. Ciężko było zrozumieć sposób 
działania, ale jeśli raz już się zaraziło „twe-
etowaniem”, to potem serwis wciągał jak 
narkotyk. Jego rozwój nastąpił podczas 
konferencji muzycznej South by Southwest 
Interactive (SXSWi) 2007, kiedy to wykorzy-
stanie Twittera wzrosło z 20 tys. tweetów 
dziennie do 60 tys. W 2008 r. serwis noto-
wał 300 tys. tweetów dziennie, wzrastając 
do 50 milionów na początku 2010 r. Zaczęła 
się moda na „pisanie na ćwierkaczu”. Swoje 
profile zaczęli zakładać tam wszyscy – pio-
senkarze, gwiazdorzy filmowi, papież czy 
politycy. Twitter wydawał się ciekawym po-
dejściem do komunikacji – teraz nie trzeba 
było kupować gazet, aby dowiedzieć się, co 
dany idol o czymś sądzi. Twitter ruszył do 
przodu pełną parą. 

Pole minowe 
Ostatnie lata przyniosły gwałtowny spadek 
zaufania publicznego do mediów społecz-
nościowych w USA, ponieważ użytkowni-
cy obwiniali Big Tech o polaryzację polityki, 
komercjalizację danych osobowych i pozwa-
lanie na szerzenie mowy nienawiści oraz 
popularyzację prawicowych ekstremistów. 
Bycie CEO Twittera było stąpaniem po po-
lu minowym. Prezesi mediów społeczno-
ściowych byli w 2021 r. regularnie wzywani 
przed różne komisje, aby odpowiadać na 
liczne pytania. Dorsey, chyba nawet bardziej 
niż jego koledzy, wydawał się postrzegać ta-
kie zaproszenia jako stratę czasu. Decyzja 
Dorseya o zablokowaniu Donalda Trum-
pa po zamieszkach na Kapitolu, jakie miały 
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Czytając taki opis CEO, można zrozu-
mieć, dlaczego w 2008 r. tyle osób doma-
gało się jego ustąpienia. Jednak w 2015 r. 
akcjonariusze nie mieli wyjścia. Musieli 
prosić Dorseya o pomoc, aby ratować źle 
radzącego sobie na rynku Twittera. Dorsey 
wrócił w blasku zwycięzcy – nie tylko od-
zyskał władzę, ale jego druga spółka Square 
właśnie złożyła papiery pozwalające jej na 
giełdowy debiut. Tym samym Dorsey udo-
wodnił, że umie tworzyć i zarządzać bizne-
sem. Pozwolono mu zatem na piastowanie 
obu stanowisk i Dorsey był jedynym CEO 
dwóch spółek publicznych, których wartość 
rynkowa przekraczała 5 mld dol.

Wszystko zaczęło się w 2006 r., kiedy Jack 
Dorsey zauważył, że lepiej jest komuniko-
wać się ze swoimi znajomymi wykorzystu-
jąc do tego telefon komórkowy niż komputer 
(mówimy o roku 2006, czyli przed erą smart-
fonów). Taka „sieć społecznościowa zorien-
towana na wiadomości tekstowe”. Idea była 
taka, aby wysyłać wiadomości tekstowe na 
wiele platform i urządzeń. Dorsey nie umiał 
rozbudować tego konceptu sam, więc po-
prosił o pomoc ludzi z firmy Odeo (platfor-
my podcastowej). Czołowi menadżerowie 
Odeo, widząc potencjał w takiej formie ko-
munikacji, próbowali przekonać swoich 
inwestorów do tego, aby sfinansować i stwo-
rzyć prototyp takiego narzędzia. Powstał on 
w dwa tygodnie i pierwszą osobą, która ofi-
cjalnie „ćwierknęła” był sam Dorsey. 21 mar-
ca 2006, o 11:50 napisał i wysłał wiadomość 
„just setting up my twttr” (w marcu 2021 r. 
Dorsey sprzedał ten tweet jako NFT za nie-
co ponad 2,9 mln dol.). 

15 lipca 2006 r. TechCrunch tak opisał 
start Twttr (co miało nawiązywać do dźwię-
ku ptaków): „Odeo released a new service 
today called Twttr, which is a sort of ‘group 
send’ SMS application. Each person controls 
their own network of friends. When any of 
them send a text message to ‘40 404’ all of his 
or her friends see the message via sms. This 
launched officially today, and a few select in-
siders were playing with the service at the 
Valleyschwag party in San Francisco last ni-
ght. People are using it to send messages like 
‘Cleaning my apartment’ and ‘Hungry’. You 
can also add friends via text message, nudge 
friends etc. It really a social network around 
text messaging”. 

miejsce 6 stycznia 2021 r., pozbawiła byłe-
go prezydenta megafonu, za którym wciąż 
tęskni. Prawica płakała, że to cenzura, a le-
wica obwiniała Dorseya o to, że nie zadzia-
łał wcześniej. Prowadzenie takiej firmy jak 
Twitter straciło na atrakcyjności, gdy stało 
się zajęciem pełnym nierozwiązywalnych 
dylematów – balansowania między wolno-
ścią słowa a dezinformacją, prywatnością 
a interoperacyjnością, otwartością a bezpie-
czeństwem użytkowników itd. 

Dorsey nie był postrzegany jako osoba, 
która chce być utożsamiona z całą branżą 
(szczególnie Facebookiem, który kilka razy 
próbował kupić Twittera). Co będzie obec-
nie robił Dorsey? Skupi się na swojej nowej 
miłości – Web3, kryptowalutach i zdecen-
tralizowanych finansach (DeFi). Już dzień 
po odejściu z Twittera zmienił nazwę Squ-
are na Block, aby jeszcze bardziej pokazać 
związek swojej spółki z blockchainem. Mo-
żemy być pewni, że Jack Dorsey jeszcze nie 
raz nas zaskoczy.

Artur Kurasiński 

Autor najlepszego polskiego 
newslettera o wpływie technologii 

na życie i biznes: technofobia.com.pl
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Arnold Adamczyk, polski specjalista od technologii VR, który mieszka w Shenzhen, 
w odniesieniu do trwającej wojny, zwrócił uwagę, że „rzeczywistość mieszana (#MixedReality) jest in-
tensywnie rozwijana także na potrzeby wojskowe, szczególnie przez firmy w USA, Chinach i Izraelu. 
Sławę zdobył Microsoft dzięki mega kontraktowi na realizację systemu IVAS dla armii amerykańskiej (…). 
Natomiast nasze rozwiązanie kierujemy do zastosowań cywilnych, głównie w ratownictwie, inżynierii bu-
dowlanej, logistyce, zdalnej naprawie, ale też dla różnych służb ochrony mienia i ludzi, w tym policji. Jedyne 
wsparcie, jakie uzyskaliśmy, pochodzi ze środków publicznych Hongkongu (Cyberport, Brinc, OFCA) i na-
gród zdobytych w konkursach w Chinach. Niestety, pomimo bardzo intensywnych starań, fundusze polskie 
nie są zainteresowane naszym rozwiązaniem. Sorry! Są zainteresowane oczywiście, ale to zainteresowanie 
obarczone jest, że tak powiem, ‘polską charakterystyką’. Czyli najlepiej jak już firma wygeneruje miliono-
we zyski ze sprzedaży i wówczas za kwotę 1-miesięcznego cash-flow, ewentualnie ktoś nabędzie z łaską 
80 proc. udziałów (…)”. Wiadomo. 

LINKEDIN PARK   

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

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

„Zmarł Pan Profesor Marian Zembala. Nie byłam Jego pacjentką, a jednak uleczył 
moje serce i postawił mnie na nogi. To moje bardzo osobiste wspomnienie” – tak zaczyna 
swój wpis Anna Streżyńska, CEO MC2 Innovations. „Gdy zakończyłam swoją misję w Urzędzie 
Komunikacji Elektronicznej bardzo przeżywałam zakończenie tego 6-letniego aktywnego okresu 
(…). Z dnia na dzień po moim odejściu z UKE przestali dzwonić nawet ci, których uważałam za przy-
jaciół. Straciłam wiarę w siebie, mimo że obiektywne fakty dotyczące rynkowej rewolucji były po-
wszechnie znane. Poszłam wówczas na konferencję, spodziewając się ‘odnaleźć siebie’ w telekomuni-
kacyjnym środowisku (…). Przyjęto mnie z dystansem, albo mi się tak wydawało, więc przygnębiona 
ukryłam się w kącie koło hotelowej szatni i rozważałam opuszczenie spotkania. Wtem podszedł do 
mnie nieznany, wysoki, wyprostowany mężczyzna w płaszczu i przedstawił się mniej więcej tak: 
‘Marian Zembala z kliniki chorób serca. Chciałem Pani podziękować za szybkie łącza internetowe, 
dzięki którym możliwości naszej kliniki, jeśli chodzi o leczenie, w tym korzystanie z konsultacji 
z całego świata, także podczas zabiegów, są zupełnie inne niż przed Pani pracą’. (…) Wyprostowałam 
się dzięki tym słowom i moje serce zostało wtedy uzdrowione”. Piękna historia. 

„Wiecie, że w walkach 
w Ukrainie najpopular-
niejszym dronem wcale 
nie jest turecki Bayraktar?
Najpopularniejszym dronem 
jest ten przystojniak ze zdjęcia. 
Nazywa się FlyEye i jest efektem 
POLSKIEJ myśli technicznej 
– w całości zaprojektowany przez 
polskich konstruktorów i w cało-
ści produkowany w Polsce przez 
WB Electronics z Ożarowa” 
– czytamy we wpisie Wojciecha 
Ławniczaka, CEO Very Human 
Services. „Dron jest UXowo 
bardzo przemyślany – jest mo-
dułowy, w kilka minut można go 
rozłożyć i złożyć po lądowaniu, 
start odbywa się ‘z ręki’ operatora 
bez potrzeby używania wyrzutni 
czy katapulty. W Ukrainie służy 
do obserwacji i naprowadzania 
ognia. Ukraińcy podobno kochają 
ten sprzęt między innymi wła-
śnie za rewelacyjne user expe-
rience. Jak wojna się skończy, 
pewnie będzie latał jako kurier. 
Bo to też może ;)”. Sława! 
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Natura człowieka jest taka, że chciałby zjeść ciastko i mieć ciastko. Zwykle jednak tak 
się po prostu nie da. Do takiej właśnie sytuacji odniósł się Szymon Janiak, zarządzający fundu-
szem venture capital czysta3.vc: „W zeszłym tygodniu po raz kolejny odrzuciłem startup z powodu 
tego, że founderzy nie chcieli odejść z etatu. Bardzo perspektywiczny biznes na wczesnym etapie, możli-
wość pozyskania rundy na dobrych warunkach – a jednocześnie kompletny brak chęci podjęcia ryzyka. 
Tłumaczyli to tym, że muszą z czegoś żyć, a pensja na poziomie kilku tysięcy na rękę nie starczy im na 
opłaty. Nie widzieli w tym problemu, twierdząc, że całość będą zlecać na zewnątrz, a sami będą robić co 
trzeba po godzinach. Rozumiem tę sytuację, ale bazując na własnym doświadczeniu – nie inwestuję już 
w takie spółki, odrobiłem lekcję w tym zakresie. Startup to bardzo specyficzny rodzaj organizacji, gdzie 
bardzo dużo potrafi się zmienić w bardzo krótkim czasie. Doba zawsze jest za krótka i trzeba naprawdę 
tytanicznej pracy, żeby dowieźć wyniki. Bardzo szanuję ludzi, którzy wdrożyli 4-dniowy tydzień pracy, 
mają work-life balance w tego typu spółkach – choć nigdy takich nie poznałem. Osoby, z którymi mam 
przyjemność współpracować, które do czegoś doszły, najczęściej robią 1,5 etatu i więcej we własnej 
organizacji. Scenariusz w moim przypadku był zawsze taki sam – founderzy z etatem byli dużo mniej 
zaangażowani i znacznie szybciej tracili wiarę w projekt. Mieli wizję, że gdy wszystko wywróci się do 
góry nogami, to wciąż mają dobrą posadę za dobre pieniądze. (…) W tym segmencie albo powinno się coś 
robić na 100 proc. albo w ogóle, a jeśli ktoś obawia się ryzyka – to zupełne nie jest środowisko dla niego”. 
Trudno się nie zgodzić: po łebkach nikt nowego Amazona nie stworzy. 

Razem z Leszkiem Ślazykiem, właścicielem portalu Chiny24.com, zerkamy za Wielki Mur, 
a tam: „w trwającym około godziny wystąpieniu otwierającym Dwie Sesje premier Li Keqiang 76 razy 
użył słowa ‘stabilizacja’; Chińczycy uważają, że będzie to rok trudny, a może nawet bardzo trudny; prze-
widywalne trudności wewnętrzne to trzy presje: spadku popytu, szoku podażowego i nieprzewidywal-
ności; ale zakłada się: wzrost PKB o około 5,5 proc. (najniższy od 30 lat); CPI (inflacja): 3 proc.; stworzenie 
ponad 11 mln nowych miejsc pracy; redukcję podatków i opłat o około 2,5 bln RMB (około 1,72 bln zł); 
przestrzeganie wysokiego poziomu naukowej i technologicznej samodzielności, samodoskonalenie oraz 
wzmacnianie decydującej roli innowacji jako podstawy ekonomii; propagowanie postawy/obrazu ‘cie-
płego mężczyzny’ – dla którego partnerka jest ważniejsza od robienia kariery i bogacenia się; wydłużenie 
płatnego urlopu opiekuńczego ojcowskiego z obecnie obowiązujących 7–15 dni do 30–42 dni; zaostrzenie 
kar za handel ludźmi, łącznie z wprowadzeniem kary dożywocia, a nawet kary śmierci i karanie surowe 
zarówno handlarzy, jak i tych, którzy płacą handlarzom za ‘kupowanych’ przez siebie ludzi; zachęcanie 
młodych ludzi, aby chcieli zostać robotnikami, podejmowali pracę w fabrykach, a nie w firmach kurier-
skich. W okresie ostatnich 5 lat corocznie ubywa z rynku około 1,5 mln robotników”.  
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Founderzy 
z etatem są 
dużo mniej 
zaangażowani. 

Piotr Mrzygłód, 
Manager Marketingu 
i Sprzedaży, odniósł się 
do wywiadu, jakiego prof. 
Janusz Filipiak udzielił 
redakcji „Forbesa”. „Dawno 
nie widziałem na FB tylu 
negatywnych komentarzy 
skierowanych na jakąś firmę 
z IT. Nie znalazłem ani jedne-
go pozytywnego komentarza. 
Ciekawy przykład, jak aktyw-
ności PR, zamiast pozytywnego 
mają bardzo negatywny skutek. 
Osobiście uważam, że jest to 
przykład tego, że nie można 
sztucznie pompować wizerun-
ku marki nie tworząc kultury 
organizacyjnej spójnej z arche-
typem marki. Ten sam trend 
widać w reakcji na marki global-
ne, które w imię zysku pozostają 
w Rosji. Oczywiście skala i waga 
tych dwóch przykładów jest 
zupełnie nieporównywalna, ale 
wniosek jest wspólny: nie moż-
na budować marki w oderwaniu 
od kultury organizacyjnej firmy, 
szczególnie dotyczy to B2B”. 
Pełna zgoda, ale sam wywiad 
szczerze polecamy. 
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Obserwując wszystkie kontredan-
sy, jakie w czasie agresji Rosji na 
swego sąsiada wyczyniają polity-

cy tzw. Zachodu na wszystkich konwenty-
klach Unii Europejskiej, NATO, ONZ oraz 
rozlicznych spotkaniach twarzą w twarz 
czy prowadzonych za pomocą narzędzi 
elektronicznych, można zadawać sobie py-
tanie „czy ja tego już gdzieś nie widziałem” 
albo „czy to dzieje się naprawdę, a może to 
dèjá vu”. Bo chyba, aby rozwiązać problem, 
same rozmowy to zbyt mało. A już zacho-
wania niektórych głów państw to z jednej 
strony groteska, a z drugiej wstyd! Bo czy 
nie jest groteskowe wydzwanianie od tygo-
dni, co dwa dni, przez prezydenta Francji 
do Putina? I co w czasie tych rozmów moż-
na załatwić? Powstrzymanie agresji? Za-
wieszenie broni? Jeden z tweeterowiczów 
napisał, nie bez złośliwości, że Emmanuel 
Macron dzwoni do Putina częściej niż ten 
do swojej matki. 

A czy nie jest dziwna i wręcz niesmacz-
na nieobecność w sferze międzynarodowej 
kanclerza Niemiec, którego być może najda-
lej posuniętą deklaracją wsparcia walczącej 
Ukrainy była oferta 5 tysięcy hełmów? Oczy-
wiście poprawna w stosunku do konstytucji 
Republiki Federalnej, która wprost zabrania 
wojskom niemieckim udziału w walce poza 
granicami Niemiec oraz zgodna z wytycz-
nymi sojuszników z NATO, że do Ukrainy 
dostarczymy tylko broń o charakterze de-
fensywnym. Niewątpliwie trudno znaleźć 
bardziej defensywny sprzęt wojskowy, niż 
hełm. Jakby wysłali legendarne „dwa nagie 
miecze”, to już mogliby zostać oskarżeni 

o przystąpienie do wojny… Takich to mamy 
pacyfi stów za naszą zachodnią granicą. 

A Zjednoczone Królestwo, co z nim? Ano 
w  warstwie semantycznej ocena szkol-
na 6! Boris Johnson ze swą lwią grzywą, 
symbolem niepokonanego Albionu, wyda-
je z siebie deklaracje i pogróżki pod adre-
sem agresora jak mało kto. Nawet pomaga 
też militarnie, tak na szkolne 2+. W końcu 
chyba do niektórych decydentów w okoli-
cach Izby Gmin dotarło, że ewolucja ich sto-
licy w kierunku Londonburga to chyba nie 
jest korzystne rozwiązanie i że może nieba-
wem agenci FSB w większym stopniu będę 
decydować o kandydatach do Parlamentu, 
jak decydowali, który z rosyjskich dysyden-
tów jaką śmiercią ma zginąć i czy samotnie, 
czy w towarzystwie rodziny. Stąd też rozpo-
częto na masową skalę wdrażać proces po-
szukiwania aktywów rosyjskich oligarchów 
i je zamrażać, a w skrajnych przypadkach 
dokonano konfi skaty. Reasumując –  nad 
Tamizą od ponad 200 lat bez zmian, bo jak 
powiedział Henry Temple – minister spraw 
zagranicznych i premier Wielkiej Brytanii 
z epoki przedwiktoriańskiej – Wielka Bry-
tania nie ma odwiecznych sojuszników ani 
odwiecznych wrogów, ma tylko odwieczne 
interesy. Choć już dziś nad Zjednoczonym 
Królestwem zachodzi słońce, czego nie było 
za czasów premiera Temple’a, to jego dok-
tryna wciąż jest w użyciu. 

Ludzie mogą być przyjaźni, czy wrogo 
nastawieni, empatyczni czy bezduszni, ale 
państwa? One realizują w mniej lub bardziej 
skuteczny sposób swoje interesy, czyli po-
stępują zgodnie z doktryną Henriego Tem-

Przysłowie
Geneza obecnej sytuacji tkwi w sposobie zakończenia II Wojny Światowej 

w roku 1945. Nie do uniknięcia jest więc pytanie o to, jak potoczyłyby się 

losy Europy i świata, gdyby nasi sojusznicy – Anglia i Francja – wypełni-

ły we wrześniu 1939 roku swoje sojusznicze zobowiązania, które możemy 

bez większej pomyłki porównać z artykułem 5 porozumienia stanowiącego 

sojusz północnoatlantycki, czyli NATO.

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Trudno znaleźć 
bardziej 

defensywny
sprzęt wojskowy, 

niż hełm.
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To jak to jest 
z tymi 

sojuszami? 

ple’a. Zatem to nie charakter państwa, ale 
jego doktryna i co najwyżej cechy poszcze-
gólnych przywódców decydują o tym, co da-
ne państwo robi, a czego nie. Jeśli ktoś ma 
wdrukowaną chęć dominacji i podporząd-
kowania sobie ekonomicznie, kulturalnie, 
czy militarnie jak największych obszarów 
i jak największej populacji, to postępuje jak 
Rosja z jej przywódcą Władimirem Władi-
mirowiczem. Jeśli inne państwo w swojej 
doktrynie wyznaje, że chce być światowym 
żandarmem stojącym na straży demokracji 
i wartości liberalnych, to działa jak USA. Je-
śli jakieś państwo w doktrynie ma zapisa-
ne, że nie militarna siła, ale siła ekonomii, 
siła zbudowanych relacji i stosunków decy-
duje o szczęściu jego obywateli, to zbliża-
my się w stronę Niemiec, które znakomicie 
się poczuły po latach swojej smuty i zara-
biają na sile przemysłu i jego innowacyj-
ności, a przyciągają do siebie stabilnością 
systemów fi skalnych i socjalnych, które na 
dodatek nie są, jak w innych przypadkach, 
sprzeczne. 

Można też w swoją doktrynę wpisać wiel-
kość narodu wynikającą z jego odwieczne-
go cierpienia i dawno minionych zwycięstw. 
Wielkość opartą na tym, że się jest sporym 
państwem w trudnym, ale kluczowym dla 
interesu innych położeniu geografi cznym, 
ze społeczeństwem chętnie popierającym 
hasło „nam się po prostu to należy”. Wie-
cie, jakiego państwa to doktryna, bo jeste-
ście dość domyślni. Już widzę, że niektórzy 
marszczą brwi i pytają: a gdzieś ty widział 
taką doktrynę naszej ojczyzny. Otóż to jest 
najgorsze, że nie ma jej formalnie, a jest fak-
tycznie. Na dodatek jest od zaledwie kilku 
lat i zastąpiła doktrynę „ciepłej wody w kra-
nie”, czyli nie spełnia żadnych celów i za-
dań doktryny państwa, ale jest realizowana! 

Dlatego właśnie, mimo haseł i  sloga-
nów, jesteśmy tak uzależnieni od przyja-
ciół, choć za nic nie potrafi my ułożyć sobie 
relacji z nimi, a czasami nawet chcemy ich 
traktować instrumentalnie. Czy to wzmac-
nia nasze miejsce w świecie? Wątpię. Raczej 
irytuje, a przede wszystkim osłabia zarów-
no militarnie, jak i ekonomicznie. Reformy, 
w tym dozbrojenie i reorganizacja Wojska 
Polskiego, zmiany podstaw ekonomiczno-
-fi skalnych prowadzenia biznesu, reforma 
sądownictwa, reorganizacja służby zdro-
wia, unowocześnienie systemu edukacji 
i jeszcze paru innych są skądinąd potrzeb-

ne i konieczne. I pytam: co z tej listy udało 
się osiągnąć? 

Od początku XVII wieku skazani jeste-
śmy doktryną Rosji na rolę jej wroga. To 
Rosja usiłuje nieustannie, mając w stosun-
ku do nas kompleksy, przyłożyć nam za 
Wielką Smutę i okupowanie Kremla aż do 
roku 1612, następnie za Napoleona i spale-
nie przez niego Moskwy, potem za gryzienie 
carskiej Rosji po nogawkach, kiedy utrudni-
liśmy swoimi powstaniami realizację innych 
jej celów na Bałkanach i w wojnie krymskiej. 
Zwycięstwo w Wojnie Bolszewickiej roku 
1920 zniweczyło zapędy Nowej Rosji na 
rozprzestrzenienie rewolucji proletariac-
kiej na Europę. Wszystko koronuje dopro-
wadzenie do upadku ZSRR i wprowadzenia 
„światowego mocarstwa” w kolejny okres 
smuty, utraty terytoriów i ludności. Dość 
powiedzieć, że na skutek rozpadu Związ-
ku Sowieckiego ludność Federacji Rosyj-
skiej wynosi dziś mniej niż 60 procent tego, 
czym Kreml władał do roku 1991. 

Zatem odwieczni przyjaciele? Przy ab-
solutnie amatorskiej i skrajnie uproszczo-
nej liście kontrprzykładów na możliwość 
występowania takich pozytywnych relacji, 
dziwi mnie, że wciąż znajdują się politycy 
polscy, którzy wierzą w przełom, w odwró-
cenie trendu. Jest to możliwe tylko w jed-
nym przypadku. Dotkliwej przegranej 
w znaczącym starciu z resztą cywilizowa-
nego świata i następującego potem wielolet-
niego procesu powracania do normalności. 
Czyli odrabianie lekcji, której nauczyliśmy 
się na przykładzie normalizacji Niemiec po 
czasach III Rzeszy. I jeszcze jedna uwaga. 
Jeśli ktoś myśli, że dzisiejsze działania ro-
syjskie to kwestia jakiegoś chorego człowie-
ka, czy to na raka, czy na jakieś zaburzenia 
psychiczne, to mogę zazdrościć takiemu 
diagnoście naiwności. Po pierwsze dlatego, 
że psychiatrzy dzielą wszystkich na dwie 
grupy: psychicznie chorych i… nieprzeba-
danych. 

Żart może kiepski, ale w swej wymowie 
prawdziwy, bo na 100 procent ktoś, kto pcha 
się do władzy, choćby to był tylko Nadkie-
rownik Basenu, musi być niespełna rozumu. 
A co mówić o prezydentach? Po drugie, ci-
śnie się pytanie: jak to jest, że prawie każ-
dy przywódca Rosji, począwszy od Iwana 
Groźnego, z kilkoma ostatnimi włącznie, 
a więc żyjącymi w czasach medycyny na-
ukowej, był w  mniejszym lub większym 
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stopniu podejrzany o zaburzenia psychicz-
ne: Stalin, Breżniew, Jelcyn, no i teraz Pu-
tin. Może zatem to nie przypadek, a system? 
Może to nie przywódca, ale cała koteria, cały 
kompleks przemysłowo-militarny decydu-
je w Rosji o wszystkim? A ponieważ jego cel 
(to znaczy tego kompleksu) pozostaje sta-
ły, to i metody jego osiągania są niezmienne 
i ludzie na czele są mentalnie spod tej samej 
sztancy i stąd zmiany nie ma. 

Jak ma się niedźwiedzia i nie waha się go 
używać, to niezależnie od tego, co ten misia-
czek i komu szepce do ucha, a na kogo ryczy, 
nie będzie to lubiane i nie powinno być ak-
ceptowane. Swój sprzeciw powinni wyra-
żać nawet ci, którzy w tym cyrku usiedli na 
oddalonych od areny miejscach i wydaje im 
się, że są bezpieczni. Lepiej misia zamknąć 
w klatce albo wypuścić w odludnym miejscu 
w środku tajgi. Tam prawa natury zdecydu-
ją o jego losie. Działajmy więc jak możemy 
i potrafi my, wszak nie znamy zapisów Księ-
gi na górze, a nuż tam zapisano nasz sukces 
i tylko trzeba wypełnić kupon? 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska 
Ostatnim razem pisałem o Kasper-

sky Lab jako wizytówce rosyjskiego 
IT. Tymczasem z dniem 1 kwietnia 

(i nie był to w tym przypadku prima apri-
lis), fi rma Kaspersky Lab Polska zaprzesta-
ła sprzedaży antywirusa na polskim rynku. 
Co ciekawe, jedną z przyczyn podjęcia tak 
drastycznej decyzji były ataki werbalne wy-
mierzone w pracowników polskiej spółki. 
No cóż, to nie pierwszy i nie ostatni przypa-
dek, kiedy emocje kierują biznesem. 

A skoro mowa o rosyjskich produktach 
IT, to trochę dostało mi się za to, że w mar-
cowym felietonie podszedłem po macosze-
mu do analizy rosyjskiego rynku IT. Kaleron, 
najaktywniejszy członek forum interneto-
wego na portalu CRN.pl, zwrócił mi uwagę, 
że pominąłem fi rmę Acelab – globalnego do-
stawcę rozwiązań do odzyskiwania danych, 
z których korzystają nie tylko fi rmy zajmu-
jące się tym procesem komercyjnie, ale rów-
nież służby specjalne i policja. Przyznaję, że 
nigdy wcześniej nie słyszałem o tej fi rmie, 
ale człowiek uczy się przez całe życie. 

Niedawno dowiedziałem się także o ist-
nieniu innego rosyjskiego giganta technolo-
gicznego. Mikron Group to prawdopodobnie 
jedyna rosyjska fi rma zdolna do masowej 
produkcji półprzewodników z  65-nano-
metrowymi obwodami. Tyle że według 
światowych ekspertów Mikron Group jest 
opóźniony o… 15 lat w stosunku do TSMC 
(nieco więcej o tym w artykule „Szlaban na 
chipy dla Rosji: to może zaboleć”, str. 10). 

Czytelnicy pytają mnie też, dlaczego nic 
nie wspomniałem o  Revolucie –  jednym 
z najprężniej rozwijających się fi ntechów. 
Problem polega na tym, że Revolut jest nie-
zależną prywatną, brytyjską fi rmą z siedzibą 
w Wielkiej Brytanii, na dodatek podlegają-
cą nadzorowi Financial Conduct Authority 
(brytyjski odpowiednik naszego KNF-u). 

Z drugiej strony Wikipedia informuje, że 
głównym inwestorem tego startupu jest fun-
dusz DST, kontrolowany przez Jurija Milne-
ra – oligarchę zbliżonego do Kremla. A żeby 
było jeszcze ciekawiej, ogromne pieniądze 
do DST płyną z kont należących do Gaz-
prom Invest. Zamieniłem kilka zdań na ten 
temat z osobą odpowiedzialną za komunika-
cję w Revolut Polska. Menedżer twierdzi, że 
wpis na Wikipedii jest krzywdzący i Revolut 
próbował go redagować i poprawiać, ale ktoś 
wciąż przywracał go do wersji pierwotnej. 
Ostatecznie fi ntech dał za wygraną. 

Niezależnie od tego, jak ocenimy rozwój 
rosyjskiej myśli IT, jedno jest pewne – Ro-
sjanie, zresztą podobnie jak wiele innych 
nacji, lubią obcować z nowymi technolo-
giami, mają też swoje preferencje, o czym 
możemy się dowiedzieć, słuchając roz-
mów telefonicznych „żołnierzy rosyjskiej 
armii „wyzwoleńczej” ze swoimi bliskimi. 
Jeden z żołdaków po splądrowaniu skle-
pu z elektroniką przyznał, że telefonów nie 
brał, bo to same Androidy… Ale nie wszyscy 
są aż tak wymagający i poszukują w ukraiń-
skich sklepach iPhone’ów. Pewien żołnierz 
podzielił się z żoną swoimi wątpliwościa-
mi dotyczącymi przypalonego laptopa, ja-
ki znalazł w  opuszczonym mieszkaniu. 
Jego druga połówka błyskawicznie podję-
ła decyzję – laptop się przyda, kiedy „Sofi ja 
pójdzie do szkoły”. Nikt jednak nie przebi-
je kreatywności rosyjskiego „szweja”, który 
wyciągnął płytę balistyczną ze swojej kami-
zelki kulooodpornej i zamiast niej ukrył tam 
MacBooka. Cóż, laptop z jabłuszkiem oka-
zał się za cienki, w związku z czym pomy-
słowy żołnierz  nigdy nie będzie miał szansy 
skorzystać z wymarzonego komputera. Tego 
scenariusza nie wymyśliłyby ani najtęższe 
mózgi z Doliny Krzemowej, ani najbardziej 
pomysłowi scenarzyści z Hollywoodu. 

Być może rosyjska myśl technologiczna pozostaje w tyle za Jankesami, ale to 

wcale nie oznacza, że Rosjanie stronią od technologicznych nowinek. Wręcz 

przeciwnie.

CHŁODNYM OKIEM
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Rosjanie kochają 
nowe technologie

Revolut 
na „liście 

podejrzanych”. 
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