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Wygląda na to, że kolejne plagi, któ-
re spadają na Stary Kontynent, 
paradoksalnie umocniły nieco 

zachwianą przed kilku laty pozycję dystry-
butorów w kanale sprzedaży IT – taki wnio-
sek można wyciągnąć z tegorocznego zjazdu 
producentów i dystrybutorów GTDC EMEA 
Summit, który tym razem miał miejsce w Am-
sterdamie, skądinąd jednym z kluczowych 
punktów przeładunkowych w Europie. 

W wydarzeniu, zorganizowanym przez 
Global Technology Distribution Council 

(GTDC), wzięła udział ponad 
setka przedstawicieli producen-
tów, dystrybutorów i dostawców 
usług chmurowych (w tym jed-
nego z czołowych tak zwanych 
hiperskalerów, czyli Google Clo-
ud). Tegoroczne spotkanie było 
wyjątkowe, gdyż skala wyzwań, 
jakim muszą sprostać dystrybu-

torzy, nigdy nie była tak poważna ani tak zło-
żona. 

Z jednej strony, podobnie jak wszyst-
kie przedsiębiorstwa, dystrybutorzy muszą 
mierzyć się z zakłóceniami w łańcuchu do-
staw, niepewnością związaną z atakiem Ro-
sji na Ukrainę i skutkami rosnącej infl acji. 
Z drugiej strony w branży IT coraz więk-
szą rolę odgrywają wspomniani hiperska-
lerzy – z Microsoftem, AWS-em i Google’m 
na czele – forsujący nowe modele bizneso-
we, w których rola dystrybutorów nie jest już 
tak oczywista, jak w przypadku klasycznej 
sprzedaży rozwiązań IT. Do tego dokłada się 
rosnąca złożoność kanału sprzedaży, który 
z klasycznej, linearnej formuły (producent-
-dystrybutor-reseller-użytkownik), zmienił 
się w skomplikowany ekosystem, w którym 
VAR-om, retailerom i system integratorom 
towarzyszą podmioty w rodzaju ISV, MSSP 
czy też fi rmy działające w obszarze AV, 
bądź IoT. 

Na to wszystko nakłada się rosnąca presja 
na odpowiedzialność za środowisko naturalne, 
co stanowi nie lada wyzwanie dla branży Tech, 
której przyszłość w dużym stopniu zależy od 
tzw. metali rzadkich, które są wydobywane 

i przetwarzane nierzadko w warunkach urągają-
cych wszelkim standardom. 

Niemniej, jak wynika z zaprezentowanych da-
nych Contextu, dystrybutorzy – niezależnie od 
sytuacji gospodarczej i geopolitycznej – radzą so-
bie znakomicie, o czym świadczy między innymi 
wyraźny wzrost sprzedaży w minionych trzech 
latach. Europejski sektor dystrybucji nie tylko 
zanotował w 2020 roku wzrost wartości przy-
chodów o ponad 7 proc. rok do roku, ale w 2021 
udało się ten wynik poprawić – mimo wysokiej 
bazy – o kolejne 4 proc. Przy czym na polskim 
rynku skok sprzedaży jest wręcz dwucyfrowy. 

Ponadto wyniki panelu ChannelWatch Survey 
dowodzą, że dystrybutorzy są przez swoich part-
nerów oceniani lepiej, niż przed pandemią. A to 
oznacza, że w trudnych czasach resellerzy i inte-
gratorzy otrzymują od swoich dostawców realne 
wsparcie w okresie, kiedy najbardziej jest im ono 
potrzebne. Oby tak dalej. 

Szczegółową relację z GTDC Summit opubli-
kujemy w sierpniowym wydaniu CRN Polska. 
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PERYSKOP

na minusie  na plusie
Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa mogą liczyć na zarobki 

rzędu 25 do 40 tys. zł brutto miesięcznie (w przypadku seniorów i osób na stanowiskach kie-

rowniczych) – wynika z najnowszych danych Antal. Wciąż rośnie przy tym liczba rekrutacji na 

takie stanowiska, jak: Cybersecurity Engineer, Cybersecurity Architect, Pentester, Cloud Secu-

rity Engineer, DLP Engineer i Cyber Risk Analyst. Eksperci Antal podkreślają, że ścieżka kariery 

w tym segmencie rynku jest bardzo zróżnicowana, przy czym ważna jest certyfi kacja posia-

danych kompetencji. Szczególnym uznaniem cieszy się Certifi ed Information Systems Security 

Professional (CISSP). 

Suntar wygrał przetarg zorganizowany przez Centralny Ośrodek Informatyki na dostawę 

sprzętu komputerowego dla gmin niezbędnego do realizacji zadań wynikających z przepisów 

ustawy o dowodach osobistych, ewidencji ludności i aktach stanu cywilnego. Zamówienie obej-

muje 3,5 tys. komputerów AiO z ekranem 23–25 cala Full HD, minimum 16 GB RAM, 240 GB 

SSD PCIe NVMe i 6-rdzeniowym procesorem z wynikiem co najmniej 17 tys. punktów w teście 

PassMark. Kryterium wyboru stanowiły: cena (88), dodatkowe funkcje (10), jak pivot, zasilacz 

umieszczony w obudowie z ekranem, a także posiadanie certyfi katu TCO.

Action zwiększył w maju sprzedaż rok do roku o 5,6 proc., do poziomu 187 mln zł. Mar-

ża dystrybutora w maju 2022 r. wyniosła szacunkowo 7,7 proc. Z kolei w I kw. 2022 r. Action 

zwiększył przychody o blisko 5 proc., do 550,9 mln zł, czemu jednak towarzyszył spadek zysku 

netto o 44 proc., do 10,3 mln zł. Marża wyniosła 8,81 proc.

Dell Technologies w I kw. fi nansowym 2023 r. (zakończonym 29 kwietnia br.), 

zwiększył przychody do 26,1 mld dol. (+16 proc. rok do roku), z czego jedna piąta pochodziła 

z usług (+11 proc.). Grupa infrastrukturalna pokazała sprzedaż wyższą o 16 proc. (9,3 mld dol.), 

głównie dzięki serwerom i sieciówce (+22 proc., 4 mld dol.), podczas gdy przychody z pamięci 

masowych były wyższe o 9 proc. (4,2 mld dol.). Po stronie Client Solutions Group, czyli kom-

puterów, monitorów i innych urządzeń końcowych, sprzedaż także sporo wzrosła, o 17 proc. 

(15,6 mld dol.), a wynik pociągnęły zakupy przedsiębiorstw (+22 proc., 12 mld dol.). Segment 

konsumencki poprawił się jedynie o 3 proc. rok do roku (3,6 mld dol.). Zysk netto Della w I kw. 

okazał się większy o dwie trzecie niż rok wcześniej i wyniósł 1,1 mld dol.

Większość ukraińskich fi rm IT (84 proc.) utrzymało zdecydowaną 

większość swoich klientów i kontraktów pomimo wojny – twierdzi stowarzyszenie IT Ukraine 

Association. Optymistyczne są też prognozy na 2022 r., w którym jak do tej pory 77 proc. fi rm 

IT na Ukrainie pozyskało nowych klientów już w trakcie działań wojennych, a 56 proc. spodzie-

wa się wzrostu o 5–30 proc. Co więcej, w I kw. 2022 r. ukraiński sektor IT wygenerował ponad 

2 mld dol. obrotów (1,44 mld dol. rok wcześniej) i odnotował eksport przewyższający statysty-

ki sprzed roku (839 mln dol., czyli o 43 proc. więcej rok do roku). 

"Nie konkurujemy z reselle-
rami, bo oni nie handlują 
karmami czy narzędziami” 
– Piotr Bieliński, prezes 

Actionu.   

„Dystrybucja przestaje 
być chłopcem do bicia” 
– Ireneusz Dąbrowski, 
niezależny inwestor 

i doradca.  

Trybunał UE podtrzymał kary dla kilku koncernów, które Komisja Europejska wymie-

rzyła im w 2015 r. Bruksela zarzuciła spółkom Sony Corporation, Sony Electronics, Sony Optiarc, 

Toshiba Samsung Storage i Quanta Storage niedozwolone porozumienie dotyczące napędów 

optycznych do komputerów, dostarczanych głównie do laptopów i desktopów HP i Della. Co naj-

mniej od czerwca 2004 do listopada 2008 r. fi rmy miały koordynować swoje działania: ustalać 

nawzajem strategie uczestnictwa w przetargach w celu uzyskania kontraktów, wymieniać się 

wrażliwymi informacjami i pilnować podaży, starając się podnosić ceny. Teraz Toshiba Samsung 

Storage ma zapłacić 41,3 mln euro kary, Sony Corporation i Sony Electronics 21,02 mln euro, 

Sony Optiarc 9,78 mln euro, a Quanta Storage 7,15 mln euro.

HPE dostarczało klientom aktualizacje systemu operacyjnego Solaris bez zgody Oracle’a 

– uznał kalifornijski sąd. Wyrok nakazuje koncernowi zapłatę 30 mln dol. za naruszenie praw 

autorskich. Tymczasem Oracle domagał się 72 mln dol. twierdząc, że HPE bezprawnie dostarcza-

ło aktualizacje oprogramowania Oracle’a klientom, którzy nie mieli umów wsparcia na Solarisa. 

HPE nie zgadza się z wyrokiem i rozważa apelację, utrzymując, że problem nie był tak poważny, 

jak to przedstawia Oracle.

Europejski rynek smartfonów zaliczył największy spadek od blisko 

10 lat. Dostawy w I kw. 2022 r. stopniały o 12 proc. wobec analogicznego okresu ub.r. – infor-

mują analitycy Counterpoint Research. Uzasadniają to utrzymującymi się brakami komponen-

tów, lockdownem w Chinach, rosnącą infl acją, jak również wojną rosyjsko–ukraińską. „Patrząc 

w przyszłość, można spodziewać się, że ogólna sytuacja pogorszy się, zanim się poprawi” 

– wieszczy Counterpoint Research, zwracając uwagę, że wiele krajów europejskich jest już bli-

sko recesji, a nie zanosi się na bliski koniec wojny. Analitycy spodziewają się kontynuacji trendu 

spadkowego na rynku smartfonów w całym 2022 r., a zwłaszcza w II kw. 2022 r., kiedy to koszty 

życia w naszym regionie świata stały się rekordowo wysokie.

W Rosji brakuje około 170 tys. informatyków, na co wpływ mają zachodnie sankcje 

– przyznał Igor Zubow, wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie Władimira Putina. Poinfor-

mował przy tym, że obecnie w tamtejszym sektorze informatycznym pracuje około 1 mln osób. 

Władze, aby zapobiec ucieczce fachowców IT z Rosji, wprowadziły szereg ulg, jak zwolnienie 

fi rm IT z podatku dochodowego na trzy lata oraz odroczenie służby wojskowej dla informatyków 

i kredyty na preferencyjnych warunkach. 

Huawei Polska zanotowało w 2021 r. spadek przychodów o 18,9 proc. rok do roku 

(do poziomu 2,38 mld zł), co jest efektem głównie spadku sprzedaży smartfonów. W sumie sprze-

daż sprzętu (urządzeń konsumenckich i sieciówki) tej marki stopniała o blisko 30 proc. rok do 

roku, do 1,56 mld zł. Spółce udało się jednak obniżyć koszty operacyjne o 18,7 proc., niemniej jej 

zysk netto spadł o blisko 40 proc., do 69,3 mln zł. 

„Nasze zamówienia z Europy 
Zachodniej oraz USA są na re-
kordowych poziomach”
– Szymon Bartkowiak, CEO 

Transition Technologies PSC.  
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n   Nowe informacje z branży IT  n   

n  Spór Comarchu z Asseco 
rozstrzygnięty 

Trwająca od ponad 2 lat rywali-

zacja Comarchu i Asseco o wielki 

kontrakt z ZUS-em znalazła swój 

finał. Warszawski sąd okręgowy 

oddalił skargę Comarchu dotyczącą 

przetargu na usługi wsparcia eksplo-

atacji i utrzymania Kompleksowego 

Systemu Informatycznego. Tym 

samym wykonawcą pozostało 

Asseco. Przetarg ruszył w lutym 

2020 r., a budżet ZUS-u na realizację 

zamówienia był bliski 500 mln zł. 

Oferty złożyli: Comarch (o wartości 

203,9 mln zł) oraz Asseco Poland 

(288,9 mln zł). W lutym 2021 r. ZUS 

wybrał ofertę Comarchu. Jednak 

protesty Asseco odniosły skutek 

i w październiku 2021 r., po wy-

roku sądu, ZUS unieważnił wybór 

Comarchu, a następnie wykluczył 

krakowskiego integratora z przetargu. 

Dzięki oddaleniu skargi konkurenta, 

Asseco podpisało z ZUS-em kontrakt 

na świadczenie usług przez 4 lata.

n  Nowy piłkarski mistrz IT
Aż 163 zawodników z 14 drużyn walczyło o zwycięstwo w piłkarskich 

Mistrzostwach IT, które odbyły się 11 czerwca br. w Lublinie. Triumf odniosła re-

prezentacja Edge One Solutions, wicemistrzostwo wywalczyła drużyna Britenet, 

a trzecie miejsce zajęła ekipa Techni Schools. W mistrzostwach, rozegranych 

w tym roku po raz ósmy, wzięły udział również takie drużyny, jak: EIP (obrońca 

tytułu z 2021 r.), Billennium, DataArt, CompuGroup Medical, Symfonia, Comarch, 

Enginiety, eLeader Group, Transition Technologies MS, Sii Polska oraz Koło Naukowe 

Informatyków KUL. Firmy, których reprezentanci grają w turnieju, przekazują da-

rowizny na rzecz dzieci z ośrodków wsparcia prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo – organizatora Mistrzostw IT. W ten 

sposób piłkarze z branży rywalizując na boisku jednocześnie pomagają w finansowaniu wypoczynku dzieci z ubogich rodzin, zajęć eduka-

cyjnych i wyrównawczych oraz w utrzymaniu ośrodków. Redakcja CRN Polska była patronem medialnym piłkarskich Mistrzostw IT. 

n  Zatrzymania w sprawie 
karuzeli VAT 

CBŚP zatrzymało kolejne dwie osoby 

w śledztwie dotyczącym obrotu elek-

troniką na karuzeli VAT. Prokuratura 

zarzuca im, że posługując się nierzetel-

nymi fakturami wyłudzili co najmniej 

25,2 mln zł nienależnych zwrotów 

podatku. Jak ustalili śledczy, mechanizm 

działania grupy polegał na zorganizo-

waniu transakcji sprzedaży przy wyko-

rzystaniu łańcucha utworzonych albo 

kupionych w tym celu spółek. W ramach 

„łańcucha” wystawiano kolejne faktu-

ry, a następnie przelewano pieniądze 

pomiędzy firmami. Podejrzanym grozi 

do 15 lat. Trafili do aresztu. Do tej pory 

w śledztwie zarzuty usłyszały 83 osoby. 

Według prokuratury sprawa ma charak-

ter rozwojowy. 

n Centrum danych Vantage w Polsce 
Vantage Data Centers, amerykański dostawca hiper-

skalowych kampusów centrów danych, otworzył data 

center w Warszawie. To pierwszy tego typu obiekt firmy 

w Polsce. Będzie oferował 48 MW mocy obliczeniowej na 

powierzchni 36 tys. mkw. Koncern ocenia polski rynek 

jako „bardzo perspektywiczny”. Otwarcie warszawskiego 

obiektu to część inwestycji o wartości 2 mld dol. w ra-

mach europejskiej ekspansji Vantage. Firma świadczy 

usługi dla hiperskalerów, dostawców chmurowych i du-

żych przedsiębiorstw. Obecnie działa na sześciu rynkach 

w Ameryce Północnej i sześciu w Europie. 

n  Nowe e-faktury  
przełożone 

Krajowy System e-Faktur nie będzie obo-

wiązkowy od kwietnia 2023 r., jak pierwotnie 

chciał resort finansów. Termin przełożono na 

1 stycznia 2024 r., na co zgodę wydała rada 

UE. Przedsiębiorcy alarmowali, że potrzebują 

czasu na przygotowania do wdrożenia nowych 

obowiązków. Teraz będą mieli więcej miesięcy 

na przygotowanie, testy i szkolenia. 

Celem KSeF jest wprowadzenie standardu 

zapisu faktur ustrukturyzowanych (w formacie 

XML), a ich użytkownicy będą mogli liczyć na 

zwrot VAT-u w 40 dni. Firmy muszą jednak 

dostosować swoje systemy informatyczne do 

KSeF. Konieczne będą też szkolenia pracow-

ników z posługiwania się nowymi fakturami. 

Obecnie z KSeF można korzystać dobrowolnie. 

Resort finansów na swojej stronie udostępnił 

firmom niezbędne do tego narzędzia.
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n  Netia kupiła Oktawave  
Największa polska platforma chmury pu-

blicznej dołączy do biznesowego imperium 

Zygmunta Solorza. Netia, należąca do Grupy 

Polsat Plus, kupiła Oktawave za 33,7 mln zł. 

Dotychczas firma chmurowa należała do 

Grupy K2. Świadczy usługi IaaS, a także 

planowania, wdrażania i utrzymania środo-

wisk chmurowych. Jest partnerem wdro-

żeniowym globalnych dostawców. Ma trzy 

centra danych w Warszawie i Krakowie. Jak 

twierdzi prezes Netii Andrzej Abramczuk, 

Grupa Polsat Plus powiększona o Oktawave 

„będzie dysponować najszerszą i najlepiej 

dopasowaną do potrzeb klientów bizne-

sowych gamą usług data center, własnych 

rozwiązań chmurowych”.

n  E-kajdanki za 
200 mln zł 

Resort sprawiedliwości po-

nownie przeznaczył grube 

miliony na system dozoru 

elektronicznego (tzw. e-kaj-

danki), który pilnuje skaza-

nych przebywających poza 

więzieniami. Sfinalizowano 

już kolejny przetarg w tym 

zakresie, którego wygranym 

zostało konsorcjum Enigma 

Systemy Ochrony Informacji 

(spółka zależna Compa) 

i ITM Poland z Zielonej Góry. 

Wartość umowy zawartej na 4,5 roku to 197,3 mln zł brutto. Zamówienie obejmuje 

cały szereg świadczeń, w tym dostawę infrastruktury informatycznej oraz najem 

urządzeń monitorujących i diagnostycznych (potrzebnych będzie ponad 90 tys. pa-

sków, 12 tys. stacjonarnych rejestratorów, 12 tys. nadajników i in.), a także rozbudowę 

aplikacji SDE24 i inne modyfikacje. System będzie umożliwiał jednoczesny monitoring 

do 10 tys. skazanych. To już czwarta edycja projektu e-kajdanek, stanowiąca konty-

nuację i rozszerzenie obecnie realizowanej edycji SDE. System zbudowało konsorcjum 

pod kierownictwem Compa w 2009 r. za ponad 225 mln zł.

n  Finał przejęcia za 400 mln zł 
Vercom sfinalizował zakup MailerLite – amerykańskiego dostawcy narzędzi do komuni-

kacji e-mail dla klientów biznesowych. Całkowita wartość transakcji wyniosła 84,13 mln 

euro (około 400 mln zł). To największe w tym roku przejęcie podmiotu zagranicznego 

przez polską spółkę. Vercom to dostawca chmurowych usług CPaaS (Communication 

Platform-as-a-Service). Polska firma zapowiada, że dzięki zakupowi dołącza do grona glo-

balnych graczy na tym rynku. MailerLite ma ponad 38 tys. klientów biznesowych w 180 

krajach. Do polskiej firmy dołączy także około 100 pracowników w 30 lokalizacjach.

Vercom w I kw. 2022 r. osiągnął wzrost przychodów o 29 proc. rok do roku, do blisko 

50 mln zł. Zysk netto powiększył się o 12 proc., do 6,6 mln zł. 

n  AB wyemituje obligacje za 
40 mln zł 

Dystrybutor może wkrótce pozyskać solid-

ny zastrzyk kapitału. Zamierza wyemito-

wać do 4 tys. obligacji po 10 tys. zł każda, 

czyli na łączną kwotę 40 mln zł. Będą to 

4-latki oprocentowane w oparciu o 6-mie-

sięczny WIBOR, powiększony o 250 pkt. 

marży. Odsetki będą wypłacane co 6 mie-

sięcy, a planowana data emisji to 14 lipca 

br. Nowa emisja nastąpi w ramach wpro-

wadzonego kilka lat temu programu emisji 

obligacji, którego maksymalny limit usta-

lono na 270 mln zł. W czerwcu br. spółka 

wykupiła obligacje o wartości 75 mln zł 

i ma jeszcze do wykupienia papiery zapa-

dające w październiku 2023 r. o wartości 

80 mln zł. W ramach 270-milionowego 

programu dystrybutor posiada więc nadal 

spore możliwości pozyskiwania środków.

REKLAMA
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Reagowanie na zmiany i umiejętność 
dopasowania się do sytuacji pozostają 
na szczycie listy wyzwań wskazywa-

nych przez liderów IT w badaniu „IT Ma-
nager of Tommorow”. Ta sama kwestia była 
kluczowa dla ankietowanych także w ze-
szłym roku, co może wynikać z tego, że lata 
pandemii pokazały, jak istotne jest spraw-
ne działanie w zaskakujących warunkach.

Problemem szefów okazuje się także 
utrzymanie motywacji i efektywności pra-
cy zespołu, co nie dziwi w czasach home 
offi  ce i sporej fl uktuacji pracowników. Za-
pewne dlatego szefowie IT deklarują, że 
będą przywiązywać du-
żą wagę do stworzenia do-
brych warunków dla pracy 
zdalnej i hybrydowej. Nie-
wielu uważa natomiast za 
wyzwania dostosowanie 
kultury organizacyjnej i za-
rządzanie zespołami wielo-
kulturowymi. 

– Moim zdaniem oba aspekty, szczególnie 
dzisiaj, odgrywają bardzo ważną rolę i nie 
wolno ich zaniedbywać. Jestem przekonany, 
że w ostatecznym rozrachunku to kultura fi r-
my będzie decydowała o jej trwałym sukce-
sie – komentuje Ireneusz Zalewski, Senior 
Director IT Products w Hapag-Lloyd. 

Menedżerowie pytani o to, jakie kompeten-
cje miękkie zamierzają rozwijać w swoim 
zespole w tym roku, wśród najważniejszych 
wymienili szybkie przystosowanie się do no-
wych sytuacji (28,8 proc. wskazań) i reago-
wanie na zmianę (27,5 proc.). Wielu chce 
też szlifować organizację pracy (34,6 proc.) 
i zwiększać motywację zespołu (28,8 proc.). 

Na samym dole rankingu znalazły się takie 
przymioty, jak krytyczne myślenie, asertyw-

Menedżer IT 

ność, kreatywność i umiejętność negocjacji 
(po ok. 11 – 14 proc. wskazań). Wynikałoby 
z tego, że efektywność wykonywania zadań 
stała się o wiele istotniejsza dla szefów niż 
na przykład potrzeba posiadania w zespole 
kogoś pomysłowego. Jeśli natomiast chodzi 
o twarde kompetencje, to tutaj niespodzian-
ki nie ma – widać wzrost znaczenia cyber-
bezpieczeństwa i chmury. 

Duże znaczenie, jakie szefowie IT przywią-
zują do umiejętności zarządzania, potwier-
dzają odpowiedzi na pytanie o kierunek, 

w  jakim zamierzają rozwi-
jać się w ciągu 1 – 2 lat. Otóż 
wielu z  nich stawia na roz-
wój w zarządzaniu zespołem 
(34,6 proc.), ale chcą też odgry-
wać większą rolę w  biznesie 
(Business Leader – 43,1 proc.). 
Znacznie rzadziej interesuje 
ich rozwój w kierunku tech-

nicznym (12,4 proc.). Może to sugerować, 
że menedżerowie IT chcą mieć większy 
wpływ na biznes fi rmy. 

Jak wynika z  komentarzy ekspertów, 
znalezienie i zatrzymanie najlepszych spe-
cjalistów nadal będzie podstawowym wy-
zwaniem dla menedżerów. Radzą więc, 
aby wprowadzić mechanizmy dzielenia się 
wiedzą wewnątrz zespołów i wcześniej za-
planować zastępstwa na wypadek nagłej re-
zygnacji fachowca. 

Badanie do raportu Fundacji Let’s Manage 
IT pt. „IT Manger of Tommorow” zrealizowa-
no na przełomie lutego i marca 2022 r. wśród me-
nedżerów IT w fi rmach 
z różnych branż i różnej 
wielkości. CRN Polska 
jest patronem medial-
nym raportu. Publikację 
pobierz tutaj (kod QR):  

n Krzysztof Pasławski

Szefowie IT w tym roku dużą wagę przywiązują do umiejętności za-
rządzania zmianą. Chcą odgrywać większą rolę jako liderzy biznesu.
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Potrzeba 
dobrych 
warunków do
pracy zdalnej 
i hybrydowej.

Jakie są twoje największe wyzwania 
managerskie na 2022 r.?

Reagowanie i dopasowanie się 
do zmieniających się celów

Utrzymanie motywacji 
w zespole

Budowanie efektywnego 
zdalnego/hybrydowego 
miejsca pracy

Utrzymanie efektywności 
i skuteczności zespołu

Realizacja celów 
strategicznych

Zwiększenie 
zatrudnienia

Zarządzanie zespołami 
wielokulturowymi

Dostosowanie kultury 
organizacyjnej

Konieczność redukcji zespołu 
i zwolnień pracowników
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Które z poniższych kompetencji domeno-
wych będą najbardziej pożądane przez 
organizacje IT w ciągu najbliższych 2 lat?
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Cyberbezpieczeństwo, prywatność

Chmura, SaaS, systemy 
rozproszone

Sztuczna inteligencja

Analityka, data science, 
analityka biznesowa

Projektowanie 
i rozwój aplikacji

Big Data

Robotyczna automatyzacja 
procesów (RPA)

Inne
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Ukraińscy urzędnicy przechowu-
ją wrażliwe dane poza granicami 
kraju, aby chronić je przed cyber-

przestępcami i atakami fi zycznymi ze stro-
ny Rosji. Część takich cyfrowych zasobów 
znajduje się już na serwerach w Polsce, ale 
wiadomo, że Ukraińcy rozmawiają na ten 
temat również z Francją, Estonią i kilkoma 
innymi krajami – poinformował dziennik 
The Wall Street Journal. 

Przeniesienie kopii baz danych do chmu-
ry zapewnia bezpieczeństwo, a poza tym 
urzędnicy państwowi mają cały czas do-
stęp do informacji, nawet jeśli data center 
ucierpiało w wyniku rosyjskiego bombar-
dowania. Ukraiński rząd określił też prze-
pisy prawne i dotyczące bezpieczeństwa 
mające chronić cenne zasoby cyfrowe 
przed atakami cybernetycznymi oraz in-
nymi zagrożeniami. 

George Dubinskiy, wiceminister trans-
formacji cyfrowej Ukrainy, przyznał, że 
w pierwszych dniach wojny rosyjskie rakie-
ty uszkodziły rządowe cen-
trum danych. Jednak żadne 
dane nie zostały utracone, 
ponieważ wcześniej utwo-
rzono ich kopie zapasowe. 

– To był dla nas sygnał 
alarmowy. Musieliśmy pod-
jąć działania, aby zabez-
pieczyć i  uratować nasze 
krytyczne dane –  powiedział Dubinskiy 
w rozmowie z The Wall Street Journal. 

O  tym, że Rosjanie zaatakują budynki 
rządowe i obiekty wojskowe było wiadomo 
od początku inwazji. Jednakże najeźdźcy 
równolegle prowadzili działania zaczepne 

Ukraina       

w cyberprzestrzeni. W maju Stany Zjed-
noczone, Wielka Brytania i kraje Unii Eu-
ropejskiej oskarżyły Rosję o cyberatak na 
Viasat – dostawcę internetu satelitarnego, 
który rozpoczął się godzinę przed inwazją 
na Ukrainę. W jego wyniku od usług inter-
netowych zostało odciętych nie tylko tysią-
ce Ukraińców, ale również Europejczycy 
oraz farmy wiatrowe w Niemczech. Drugi 
poważny incydent miał miejsce kilka dni 
później, kiedy to kremlowscy hakerzy spa-
raliżowali funkcjonowanie infrastruktury 
informatycznej Ukrtelecom. 

Baza danych VIP w Polsce
Oczywiście Rosja konsekwentnie zaprze-
cza zarzutom o przeprowadzaniu wspo-
mnianych cyberataków. Ukraińcy nie 
uwierzyli jednak tym zapewnieniom i bar-
dzo szybko przystąpili do działań, których 
celem jest ochrona danych. Rząd w Kijowie 
musiał mieć pewność, że kluczowe systemy 
informatyczne będą działać niezależnie od 

sytuacji na froncie. Pierw-
szym krajem, do którego 
Ukraina zwróciła się o po-
moc, była Polska. Obecnie 
część danych rządowych 
znajduje się w naszym kra-
ju, w specjalnie zaprojekto-
wanej prywatnej chmurze. 

George Dubinskiy nie 
chce zdradzać więcej szczegółów na te-
mat wspólnej polsko-ukraińskiej ini-
cjatywy. Wiadomo jedynie, że serwer 
zawiera wyłącznie dane pochodzące 
z Ukrainy, a ukraińscy i polscy urzędnicy te-
stowali je wspólnie. Wiele wskazuje na to, 

n Wojciech Urbanek

W czasie wojny zaatakowane państwa robią wszystko, aby mak-
symalnie zabezpieczyć swoje dobra narodowe, takie jak archiwa, 
rękopisy, wyjątkowej wartości dzieła sztuki czy cenniejsze zabytki. 
W XXI wieku do tej listy dołączyły cyfrowe dane.
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że Ukraina podejmie podobną współpra-
cę z Estonią i Francją. Przy czym tamtej-
sze Ministerstwo Transformacji Cyfrowej 
dało pierwszeństwo tzw. bazom „VIP”, 
a więc niezbędnym do wsparcia gospodar-
ki. Władze chcą, żeby nawet w czasie woj-
ny funkcjonowały takie usługi, jak cyfrowa 
identyfi kacja obywateli czy dostęp do da-
nych podatkowych. 

– Jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie 
wrażliwe dane. Niezależnie od kosztów, to 
kwestia naszego bezpieczeństwa – podkre-
śla George Dubinskiy.

Istnieje duże ryzyko, że Rosja może wy-
korzystywać dane osobowe Ukraińców 
w złośliwy sposób do celów strategicznych 
w przejętych regionach. Na przykład infor-
macje o pewnych grupach mieszkańców 
mogą ułatwić śledzenie ich ruchów i kon-
taktów. Jednakże przekazywanie poufnych 
rządowych baz danych za granicę wiąże się 
z przeglądem wymogów prawnych i bez-
pieczeństwa dotyczących ochrony, takich 
jak chociażby poziom szyfrowania. Nie-
które rejestry rządowe zawierają około 1,5 
petabajta danych, a urzędnicy w pewnych 
przypadkach spędzali tygodnie na projek-
towaniu systemu przechowywania danych 
i jego testowaniu. 

– Urzędnicy rządowi nadzorujący prze-
noszenie danych zagranicę muszą się po-
ważnie zastanowić, czy mogą zaufać sieciom 
telekomunikacyjnym. Poza tym powinni wy-
jaśnić ze swoimi odpowiednikami w państwie 
przyjmującym, czy krajowe zespoły zajmu-
jące się cyberbezpieczeństwem wkroczą, aby 
pomóc w przypadku cyberataku – komentuje 
Chris Kubecka, specjalistka ds. cyberwojny 
w Middle East Institute, jednym z waszyng-
tońskich think tanków. 

CRN nr 7/2022 9

przenosi dane 
do Polski 

Rosja może 
wykorzystywać 
dane osobowe 
Ukraińców.

09_CRN_07_2022 WSJ.indd   9 28.06.2022   16:54:00



WYDARZENIA

Konferencja Samsung Memory Sum-
mit odbyła się na początku czerw-
ca w Łochowie. Sam producent oraz 

zaproszeni goście przedstawili najnowsze 
trendy rynkowe, a podczas uroczystej gali 
wyróżniono najlepszych partnerów. 

Miniony rok był bardzo udany dla 
Samsung Semiconductor, działu odpo-
wiedzialnego za produkcję chipów, mi-
kroprocesorów, pamięci flash, matryc 
światłoczułych, a także LED-ów. W 2021 
roku koreański producent powrócił na fo-
tel globalnego lidera w segmencie półprze-
wodników. Warto dodać, że stało się to po 
trzech latach dominacji Intela. 

Koreańska firma istnieje już 53 lata, 
a pierwsze kroki w biznesie stawiała han-
dlując suszonymi rybami i  alkoholem. 
Długą historią może pochwalić się dział 
Samsung Semiconductor, który powstał 
w 1974 roku, a w 1992 Samsung został świa-
towym liderem pamięci DRAM. Swojego 
rodzaju fenomenem jest dominacja Sam-
sunga w segmencie półprzewodnikowych 
kości pamięci, gdzie dzierży nieprzerwanie 
prymat od 2003 roku. 

– W  2010 roku pojawił się w  sprzeda-
ży pierwszy dysk konsumencki SSD SATA 
– Samsung 470. To przyczyniło się do zmian 
na rynku, gdyż okazało się, że dane można  
zapisywać szybciej i  bezpieczniej niż do  
tej pory. Poza tym otworzyły się zupełnie 
nowe możliwości w  zakresie 
prostej modernizacji kompute-
rów – mówi Maciej Kamiński, 
dyrektor Samsung Memory 
w Polsce i regionie CEE. 

Krokiem milowym w roz-
woju nośników flash było po-
jawienie się dysków NVMe. 
Samsung zaprezentował pierwszy konsu-
mencki model NVMe 950 Pro w 2015 ro-
ku. NVMe jest nie tylko zdecydowanie 
mniejszy od SSD SATA, co wiąże się mię-
dzy innymi z mniejszym zużyciem energii, 
ale również bardziej wydajny. Pamięć SSD 
NVMe PCIe 4.0 może osiągać przepusto-
wość do 7500 MB na sekundę, podczas gdy 
SSD SATA do 500 MB na sekundę (dane 
mogą się różnić w zależności od modelu). 
Specjaliści Samsunga podkreślają, że choć 
baza sprzedaży NVMe rośnie, to w Polsce 

większą popularnością cieszą 
się dyski Flash SATA, które 
jednak w skali globalnej tracą 
na znaczeniu. Menedżer du-
że nadzieje pokłada w zasto-
sowaniu pamięci w obszarach, 
w których jak na razie przegry-
wają rywalizację z HDD. Jed-
nym z przykładów jest segment 
dysków zewnętrznych. 

– Samsung opracował pół-
przewodnikowy szybki i  szyf- 
rowany dysk zewnętrzny. Ten 

produkt znacznie zwiększa bezpieczeństwo 
danych. Oczywiście można wykonywać  
backup na dyskach twardych, ale istnieje  
duże ryzyko, że osoby niepowołane uzyskają 
dostęp do poufnych informacji. W przypad-
ku użycia naszego nośnika SSD staje się to 
niemożliwe – podkreśla Maciej Kamiński.

Samsung na zielono 
Korea Południowa jest krajem o małej po-
wierzchni i gęstej zabudowie, co sprawia, 

że musi sięgać po rozwią-
zania, które pozwalają 
mieszkańcom żyć w zgo-
dzie z otoczeniem i natu-
rą. Oczywiście to dotyczy 
również biznesu i  takich 
firm jak Samsung. Koreań-
ski koncern zapowiedział, 

że wszystkie powstające obecnie fabryki 
komponentów elektronicznych mają być 
do 2025 roku neutralne klimatycznie.
– Nie możemy być wiarygodnym producen-
tem, nie dbając o ekologię. Dążymy do tego, 
aby każdy produkt był jak najbardziej ener-
gooszczędny, a jego produkcja jak najmniej 
oddziaływała na środowisko naturalne. To 
możliwe dzięki innowacjom, które ciągle 
wdrażamy w obszarze produkcji i projekto-
wania półprzewodników – tłumaczy Ma-
ciej Kamiński. 

Samsung jako pierwszy producent pół-
przewodników uzyskał certyfikat Carbon 
Trust, przyznawany przez niezależną fir-
mę ekspercką o  tej samej nazwie. Pro-
ducent, aby go otrzymać, musi spełniać 
rygorystyczne normy w  zakresie ilości 
dwutlenku węgla emitowanego podczas 
wytwarzania surowców pomocniczych, 
transportu produktu, wykorzystanej ener-
gii elektrycznej, wody i gazu.

W  czasie Samsung Memory Summit 
polski oddział poinformował o  rozpo-
częciu współpracy z Martyną Zastawną 
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Samsung Memory Summit to pierwsza krajowa impreza w historii 
dywizji Samsung Memory. Spotkanie było przygotowane z myślą 
o klientach oraz partnerach producenta.

przyszłość pod znakiem flash

Samsung jako 
pierwszy uzyskał 
certyfikat 
Carbon Trust.

Samsung Memory 
Summit:
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– założycielką fi rmy WoshWosh. Wspól-
na długofalowa kampania pod nazwą 
Ekotechnologiczni ma przybliżyć konsu-
mentom temat zrównoważonego i odpo-
wiedzialnego podejścia do technologii. 
Martyna Zastawna jest propagatorką zrów-
noważonego rozwoju i jedną z najbardziej 
wpływowych kobiet w Polsce według ma-
gazynu Forbes. Swoją przygodę z biznesem 
rozpoczęła od… brudnych butów. 

– Któregoś dnia wyciągnęłam z szafy przy-
brudzone buty i zaczęłam szukać fi rm zajmu-
jących się czyszczeniem i renowacją obuwia. 
Okazało się, że takowe w ogóle nie istnieją. 
Zdecydowałam, że sama zacznę świadczyć 
takie usługi – wyjaśnia Martyna Zastawna.

Pomimo różnych perturbacji firma 
WoshWosh osiągnęła rynkowy sukces, 
o czym świadczy chociażby liczba ponad 
20 punktów usługowych oraz ćwierć mi-
liona odświeżonych butów. 

– Chcemy wspólnie z Samsung Memory 
namawiać konsumentów, aby inwestowali 
w dyski zewnętrzne, stanowiące bardzo do-
brą alternatywę dla chmury publicznej, któ-
ra zostawia gigantyczny ślad węglowy. Poza 
tym zamierzamy zachęcać użytkowników, 
aby zbyt szybko nie pozbywali się kompu-
terów, lecz je odnawiali, chociażby poprzez 
wymianę dysku – tłumaczy Zastawna. 

Choć dyski talerzowe nie zniknęły z rynku, 
to znajdują się w głębokiej defensywie, co 
doskonale widać chociażby na rynku kom-
puterów. Wyniki sprzedaży z ostatnich lat 
oraz prognozy analityków nie pozostawia-
ją złudzeń – przyszłość należy do pamięci 
fl ash. Według GFK Polonia w latach 2011–
2021 w sześciu największych państwach 
europejskich sprzedaż pamięci masowych 
(stand alone) liczona w PB wzrosła ogółem 
o 75 proc. Jednak o ile w grupie HDD wzrost 
ten wyniósł 35 proc., o tyle w przypadku pa-
mięci fl ash aż 1300 proc. 
Szczególnie interesujący jest przypadek 
smartfonów. O ile w 2011 roku przeciętny 
model sprzedany na polskim rynku posia-
dał średnio 1 GB pamięć fl ash, o tyle w ubie-
głym roku było to już 80 GB. W rezultacie 
pojemność pamięci instalowanych w telefo-
nach komórkowych sprzedanych w Polsce 
w 2021 roku była aż o 1400 proc. większa niż 
w 2011. Dla porównania, w przypadku lap-
topów odnotowano 16-procentowy spadek. 
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Ciekawe perspektywy rysują się przed 
pamięciami NVMe oraz zewnętrznymi 
dyskami SSD. GFK Polonia szacuje, że ilo-
ściowy udział tych pierwszych w sprze-
daży dysków SSD w Polsce wyniesie 
w bieżącym roku 24 proc., podczas 
gdy w 2019 roku wskaźnik ten wyno-
sił 12 proc. Zewnętrzne dyski SSD bę-
dą stanowić 7 proc. wszystkich pamięci 
fl ash, które trafi ą w tym roku na rodzimy 
rynek, a dwa lata później już 14 proc.

Mogłoby się wydawać, że chmura pu-
bliczna, umożliwiająca strumieniowanie 
treści, a  także magazynowanie danych, 
znacznie ograniczy sprzedaż nośników 
SSD oraz HDD. GFK Polonia jak na razie 
nie dostrzega tego zjawiska. Dlatego nie raz 
i nie dwa zastanawiamy się dlaczego, pomi-
mo dynamicznego rozwoju usług chmuro-
wych, ludzie nadal inwestują w pamięci. 

– Przyczyniają się do tego cztery czynniki: 
brak wiedzy na temat możliwości przecho-
wywania danych w chmurze oraz wygoda 
– chcemy mieć wszystko tu i teraz, a brak 
dostępu do internetu odcina nas od in-
formacji. Pozostałe czynniki to kosz-
ty i postawy ekologiczne oraz obawa 
o bezpieczeństwo danych – wyjaśnia 
Maciej Piekarski, Client Business Part-
ner w GFK Polonia. 

Badania i prognozy GFK Polonia to miód 
na serce dla Samsung Memory, a w tym lo-
kalnego odziału tej dywizji. 

– Otrzymaliśmy możliwość zarządzania 
regionem środkowej i wschodniej Europy. 
Polska staje się hubem i cieszymy się, że nasze 
kompetencje i zaangażowanie zostały doce-
nione. Mam duże oczekiwania co do wzrostu 
sprzedaży, ale nie chodzi wyłącznie o liczby, 
ale też kontakty handlowe, które będziemy 
rozwijać na dwunastu rynkach – zapowia-
da Maciej Kamiński. 

n Patrycja Gawarecka, 
dyrektor sprzedaży 

i marketingu, AB 
Konferencja Samsung 

Memory Summit by-

ła świetną okazją, aby 

w gronie partnerskim 

porozmawiać o przyszłości 

tego segmentu i dowiedzieć się, jak 

będzie się rozwijał w najbliższych 

latach. Cała branża technologiczna 

bardzo dynamicznie rośnie i cieszę 

się, że Samsung, jako lider, wyzna-

cza trendy i konsekwentnie dąży 

do ich realizacji. Gratuluję zespo-

łowi Samsung Memory organizacji 

wydarzenia, świetnych wyników 

i dziękuję za profesjonalną i owoc-

ną współpracę oraz okazane 

zaufanie. 

n Patrycja Marchlewska, 
Department Manager, 

Reseller Account 
Management, Komsa 
Podczas Samsung Me-

mory Summit mogliśmy 

wysłuchać wielu inspi-

rujących wystąpień. Stały 

się one zresztą pretekstem do nie 

mniej ciekawych rozmów kuluaro-

wych. Tym bardziej, że tematyka 

technologii przechowywania i bez-

pieczeństwa danych, szczególnie 

w czasach pracy zdalnej i hybrydo-

wej, a także gospodarki cyrkular-

nej wpisują się w fi lozofi ę działania 

całej Grupy Komsa. Dla nas, jako 

dystrybutora rozwiązań ICT, są to 

aspekty, które bierzemy mocno pod 

uwagę podczas tworzenia i rozwoju 

portfolio produktowego. 

Zdaniem uczestnika 
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„Laboratoria Przyszłości 

to do tej pory najwięk-

sza inwestycja z budżetu 

państwa w technologie 

dla szkół. W przypadku 

szkół podstawowych 

mowa o kwocie rzędu 

jednego miliarda dwustu 

milionów złotych” – mówi 

Justyna Orłowska, 
pełnomocnik preze-
sa rady ministrów ds. 
GovTech oraz pełnomoc-
nik ministra edukacji 
i nauki ds. transformacji 
cyfrowej.  
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  Niebawem będziemy świadkami 
pewnego przełomu w polskim systemie 
edukacji. Pojawi się nowy kierunek na-
uczania pod nazwą biznes i zarządzanie. 
Z tego, co wiem, resort edukacji pracuje 
nad tym projektem wspólnie ze Szkołą 
Główną Handlową w Warszawie i Aka-
demią Leona Koźmińskiego. Przedmiot 
ten ma zastąpić podstawy przedsiębior-
czości w szkołach podstawowych i po-
nadpodstawowych. Na czym polega ta 
zmiana? 
Justyna Orłowska Biznes i zarządza-

nie również będzie przedmiotem obo-

wiązkowym, ale poza tym będzie się 

różnił od podstaw przedsiębiorczości 

niemal wszystkim. Zacznijmy od tego, 

że będzie kończył się maturą, co było 

postulatem uczelni, w  tym rektorów 

SGH i Akademii Leona Koźmińskiego. 

Apelowali o to od lat i dopiero minister 

Czarnek na te prośby odpowiedział. Do-

tychczas szkoły wyższe musiały prze-

prowadzać dla kandydatów na studia 

dodatkowy egzamin z przedsiębiorczo-

ści, bo niestety wielu z nich nie odróżnia 

nawet popytu od podaży, a więc nie zna 

absolutnych podstaw ekonomii. Przed-

miot biznes i zarządzanie zagwarantuje 

kandydatom właściwy poziom wiedzy 

dzięki egzaminowi maturalnemu. Matu-

ra z tego przedmiotu daje nam pewność, 

że będzie traktowany poważnie zarów-

no przez uczniów, jak i nauczycieli. 

  Czy jednak tych nauczycieli wy-
starczy i czy mają odpowiednią wiedzę?
To jedno z głównych wyzwań i właśnie 

poważne podejście do tego przedmiotu, 

z maturą włącznie, pozwoli nam w koń-

cu na wykształcenie odpowiednio licz-

nej kadry pedagogów o odpowiednim 

poziomie wiedzy. Nie oszukujmy się, 

przez lata podstawy przedsiębiorczości 

były traktowane często po macoszemu. 

Jeśli program edukacji zakłada jedynie 

dwie godziny przedmiotu w całym cy-

klu nauczania, to oczywiste jest, że nie-

rzadko brali to na siebie nauczyciele od 

innych przedmiotów. Wiadomo też, że 

Chcę  
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nie było, bo nie mogło być, wykwalifi -

kowanych nauczycieli przeznaczonych 

do nauczania tego przedmiotu. Teraz to 

się wreszcie zacznie zmieniać. Tym bar-

dziej, że prace nad programem poprze-

dziliśmy szerokimi konsultacjami. 

  Z kim resort edukacji konsulto-
wał założenia programowe? 
Z  blisko setką organizacji pozarzą-

dowych, w  tym oczy-

wiście biznesowych, 

a  także z dyrektorami 

szkół i uczelni. Dodatko-

wo przeprowadziliśmy 

największe w  histo-

rii badanie kompeten-

cji nauczycieli, którzy 

nauczają przedsiębiorczości. Jeszcze 

w lipcu tego roku powinien być ukoń-

czony raport na bazie tych właśnie kon-

sultacji. Zawarte w nim będą konkretne 

wytyczne odnośnie do przedmiotu biz-

nes i zarządzanie. Na tej podstawie bę-

dzie rozpisana podstawa programowa. 

  Kiedy ten przedmiot pojawi się 
w szkołach? 
Obiecaliśmy, że jego nauka wystartuje 

od września 2023 roku. 

  Czy nastawiacie się na teorię, czy 
można spodziewać się również elemen-
tów praktyki biznesu? 
Żeby zaliczyć ten przedmiot trzeba bę-

dzie wziąć udział w projekcie zespo-

łowym. Ma to na celu 

naukę pracy w grupie, 

w tym radzenia sobie 

z  osobami, które nie 

chcą się angażować 

i korzystają z pracy in-

nych, na zasadzie ga-

powicza. Tak, jak ma to 

miejsce w normalnym życiu, gdzie też 

występują tak zwani free riderzy. W ra-

mach takiego projektu nauczyciel bę-

dzie pełnił rolę mentora. Dzieci będą się 

przy tym uczyły oceny siebie i innych 

członków zespołu w modelu 360 stop-

ni. Każdy uczeń dostanie też od swo-

jego mentora feedback na swój temat. 

Co ważne, wyniki projektu będą częścią 

składową całościowej oceny maturalnej 

z tego przedmiotu. 

  Aż się prosi o zaangażowanie pol-
skich przedsiębiorców. Chętnych za-
pewne by nie zabrakło.
Tak, chcemy zachęcić do zaangażowa-

nia się w te projekty lokalnych przed-

siębiorców, którzy mogą uczniów 

inspirować i wspierać swoim doświad-

czeniem. Możemy sobie na przykład 

wyobrazić, że młodzież tworzy biznes-

plan dla takiego przedsiębiorcy czy 

plan rozwoju konkretnej fi rmy. Mogą 

też wspólnie z doświadczonym biznes-

menem zaplanować akcję marketingo-

wą, żeby zwiększyć jego sprzedaż czy 

wziąć udział w szeregu innych aktyw-

ności. Generalnie zależy nam na tym, 

żeby matura z biznesu i zarządzania 

nie była po prostu kolejnym testem 

z wiedzy, ale żeby zawierała elemen-

ty case studies, najlepiej dotyczących 

A NIE ADMINISTROWAĆ 

KANAPA CRN POLSKA

Maturalny przedmiot 
biznes i zarządzanie 
ruszy w 2023 roku. 

tworzyć, 
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  Jak wyglądają terminy zgłoszeń 
i zakupów? 

Szkoły samorządowe mogą składać 

wnioski do końca sierpnia, a pozostałe 

placówki do połowy września. Wydat-

kowanie natomiast powinno mieć miej-

sce najpóźniej do czerwca 2023 roku. 

  Wracając do kwestii szkoleń: cze-
go będą dotyczyły? 
Zależy nam na tym, żeby kupiony sprzęt 

był rzeczywiście jak najlepiej wykorzy-

stywany w praktyce. Stąd taki nacisk 

na szkolenia nauczycieli, które będą ich 

inspirowały do animowania przydat-

nych działań i prowadzenia ciekawych 

lekcji. Przy czym nie będą to jednora-

zowe szkolenia, ale scenariusze zajęć, 

przygotowane wspólnie z pedagogami, 

którzy są miłośnikami i praktykami no-

wych technologii. Pozostali nauczyciele 

będą zatem mogli korzystać z tych ma-

teriałów w dowolnej chwili, ściągając 

niezbędne pomoce naukowe z ministe-

rialnej platformy internetowej. 

  Skoro mowa o platformie inter-
netowej, to właśnie ruszają konsultacje 
dotyczące portalu edukacja.gov.pl. Cze-

go konkretnie dotyczą?
Nowego zestawu usług 

oraz  narzędzi ofero-

wanych przez stronę 

edukacja.gov.pl, który 

zostanie wypracowa-

ny w  toku konsulta-

cji społecznych. Ma to 

być taki cyfrowy torni-

ster, który nic nie waży. 

Przy czym ma nie tylko 

dotyczyć ucznia, ale także nauczycie-

li, rodziców, absolwentów. Na przykład 

tam właśnie będą mogli znaleźć swoje 

dyplomy bez konieczności zwracania 

się o ten papierowy dokument. 

  Niedawno, jako szefowa GovTech, 
podpisała Pani porozumienia z  Dell 
Technologies oraz Intelem. Celem jest 
rozwój kompetencji cyfrowych nauczy-
cieli i doradztwo w projektach edukacyj-
nych. Jak w praktyce będzie wyglądać 
jego realizacja? 
Zacznę od tego, że coraz więcej firm do-

strzega, jak ważna dla gospodarki i biz-

KANAPA CRN POLSKA
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polskiego biznesu. Przykładów krajo-

wych sukcesów mamy przecież bardzo 

dużo, także na skalę międzynarodową 

i jest się od kogo uczyć. Z drugiej strony 

chcemy pokazywać, że biznes to rów-

nież porażki, z których można jednak 

wyciągać konkretne wnioski. Porażka 

to nie musi być koniec, a jedynie kolej-

ny krok na drodze do sukcesu. Mamy 

już deklaracje ze strony wielu znanych 

przedsiębiorców, że chętnie podzielą 

się z młodzieżą zarówno swoimi suk-

cesami, jak i porażkami. 

  Z kolei z myślą o rozwoju kompe-
tencji cyfrowych nauczycieli powstał 
fundusz na ten cel w wysokości 70 milio-
nów złotych… 
To element programu Laboratoria Przy-

szłości, który miałam przyjemność 

ogłosić wspólnie z ministrem Czarnkiem 

w ubiegłym roku. To do tej pory naj-

większa inwestycja z budżetu państwa 

w technologie dla szkół. W przypadku 

szkół podstawowych mowa o kwocie 

rzędu jednego miliarda dwustu mi-

lionów złotych, a w tym zawarte jest 

tych 70 milionów złotych na szkolenia 

dla nauczycieli. Dodatkowo planowa-

ne są kilkusetmiliono-

we inwestycje z myślą 

o szkołach ponadpod-

stawowych. Założenie 

jest takie, żeby zakupy 

sprzętu i oprogramowa-

nia nie ominęły ani jed-

nego polskiego ucznia. 

Dlatego właśnie o środ-

ki te mogą ubiegać się 

także polskie szkoły po-

za granicami kraju. Wnioskowanie jest 

bardzo uproszczone, pieniądze są bez-

zwrotne, a jednym z nielicznych wymo-

gów formalnych jest na przykład kupno 

drukarek 3D przez każdą podstawów-

kę w Polsce. Chodzi o to, żeby wszyst-

kie szkoły dysponowały infrastrukturą 

stojącą na odpowiednio wysokim po-

ziomie i nie było różnic pomiędzy po-

szczególnymi placówkami i regionami 

kraju. Szkoły informują nas, że dawno 

nie miały do czynienia z tak prostym 

procesem wnioskowania, bez żadnych 

komplikacji czy kruczków. Bardzo się 

z tego cieszymy.

nesu jest edukacja. My też w rządzie 

to widzimy i dlatego tak dużo mówimy 

o edukacji przyszłości, szkołach przy-

szłości, laboratoriach przyszłości – ta-

kie właśnie hasła nam przyświecają. 

W Stanach Zjednoczonych, ale też wielu 

krajach azjatyckich, to jest oczywistość 

i dlatego amerykańskie korporacje tak 

bardzo doceniają nasze podejście i za-

angażowanie w tej kwestii. To z kolei 

naturalnie otwiera pole do sensownej, 

efektywnej współpracy. Dotyczy to za-

równo firmy Dell, jak też Intela. Słyszy-

my od nich, że bez edukacji nie mają 

perspektyw do dalszego rozwoju. Je-

śli nie przygotujemy odpowiednich 

kadr, to nie będzie dalszego rozwoju 

branży w tempie, które jest potrzebne 

i możliwe. Kadry, które mamy, są zna-

komite, ale jest ich zdecydowanie zbyt  

mało. 

  W jaki sposób Dell z Intelem mogą 
pomóc resortowi edukacji stawić czoła 
temu wyzwaniu? 
Szczególnie zależy nam na wspólnych 

warsztatowych szkoleniach z  udzia-

łem nauczycieli i uczniów. Wykorzy-

stywany ma być w ich ramach sprzęt, 

ale przede wszystkim know-how Del-

la i Intela, między innymi w zakresie 

sztucznej inteligencji. Pierwsze warsz-

taty, w ramach ich promocji, odbyły się 

podczas wydarzenia Impact, a kolejne 

na konferencji Women In Tech Summit, 

co jest o tyle ważne, że zależy nam na 

zachęceniu dziewcząt do aktywności 

w branży IT. To zresztą jeden z powo-

dów, dla których projekt Laboratoriów 

Przyszłości obejmuje też szkoły pod-

stawowe, a więc okres zanim jeszcze 

dziewczęta wybierają szkołę średnią. 

Obecnie zwykle idą na kierunki humani-

styczne, choć wiele z nich jest dobrych 

także z matematyki i mogłyby wybrać 

jeden z kierunków ścisłych. Dlatego La-

boratoria, mamy nadzieję, zachęcą te 

mniej odważne do podjęcia takiej de-

cyzji. Im więcej takich inicjatyw, tym 

lepiej. Przy czym chcemy „wypychać” 

młodzież, w tym dziewczęta, nie tylko 

na kierunki STEM – science, technology, 

engineering, mathematics, ale myślimy 

raczej o STEAM, a więc ze zbyt często 

niedocenianym elementem „arts”. Waż-

W Centrum 
Transformacji 
Cyfrowej określenie 
„nie da się” jest 
zabronione.
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ne są bowiem nie tylko technologie, ale 

też kreatywne myślenie. 

  Niedawno miała Pani okazję spo-
tkać się z Ryszardem Kottem – pierw-
szym polskim pracownikiem Microsoftu 
w  Seattle. Wasza rozmowa dotyczyła 
współpracy naukowej pomiędzy USA 
a Polską. Czy to była kurtuazyjna wizy-
ta, czy jednak robocza? 

To była wizyta robocza i mam nadzie-

ję, że jej efektem będzie pewna ciekawa 

inicjatywa, o której jednak nie chciała-

bym teraz mówić ze względu na zbyt 

wczesny etap. W każdym razie pan Ry-

szard, ale także jego świętej pamięci żo-

na, bardzo prężnie od lat zajmowali się 

rozwojem Polonii w Seattle. Swoją dro-

gą, znamy świetnie Polonię z Chicago 

i Nowego Jorku, tymczasem wielu na-

szych rodaków działa i pracuje, jak też 

kultywuje swoje pochodzenie w wielu 

innych amerykańskich miastach. Może-

my być dumni, że mamy Polonię, któ-

ra nie zapomina o Polsce i dba o dobre 

imię kraju w  miejscach swojego za-

mieszkania. 

Od pewnego czasu odpowiada Pani nie 
tylko za prace GovTechu, ale także Cen-
trum Transformacji Cyfrowej w resor-
cie edukacji. O ile wiem, to zupełnie nowa 
struktura…
Tak. Otóż kiedy minister Czarnek po-

prosił mnie, żebym pełniła rolę pełno-

mocnika do spraw cyfryzacji edukacji, 

musiałam przygotować narzędzia, dzię-

ki którym będę mogła zrealizować 

obietnice, jakie znalazły się w moim po-

wołaniu. Przy czym do tej pory w Mi-

nisterstwie Edukacji i Nauki nie było 

komórki zajmującej się cyfryzacją tych 

obszarów. Stąd potrzeba powołania 

Centrum Transformacji Cyfrowej, aby 

była ona prowadzona w przemyśla-

ny, celowy sposób na każdym szcze-

blu nauczania, począwszy od szkół 

podstawowych, poprzez średnie, aż do  

wyższych. 

  Jakiś czas temu napisała Pani 
w mediach społecznościowych: „czer-
piąc z najlepszych praktyk oraz litera-
tury chcę wcielać w życie współpracę 
między państwem a sektorem prywat-
nym od pierwszych miesięcy pracy w ad-
ministracji”. Dodała Pani, że szczególną 
rolę odgrywała dla Pani Marianna Maz-
zucato i jej idea „Przedsiębiorczego Pań-
stwa”. Dlaczego akurat ta autorka i jej 
książka pod takim właśnie tytułem wy-
warła na Pani tak duże wrażenie? 

Lubię wracać do tej książki, bo najważ-

niejszym jej przekazem jest po pierw-

sze, aby się nie bać, a po drugie, żeby 

biurokracja i procedury nie przesłoniły 

nam celu, który chcemy osiągnąć. Dla-

tego w GovTechu, jak też w Centrum 

Transformacji Cyfrowej określenie „nie 

da się” jest zabronione. Wprawdzie ni-

kogo nie ganię za jego użycie, ale wszy-

scy wiedzą o co chodzi (śmiech). 

  O co zatem?
A chodzi nam o właściwe podejście, 

o taki sposób pracy, aby nie pozwalać 

sobie na mówienie, że coś się nie da, bo 

na przykład nigdy tak nie było… Musimy 

codziennie pamiętać, że to dla nas za-

szczyt i honor, że możemy tu pracować. 

Potrzebujemy też wielkiej pokory, bo 

jesteśmy odpowiedzialni przed wszyst-

kimi Polakami za właściwy rozwój kraju 

w zakresie cyfryzacji. A skoro jesteśmy 

przy książkach, to z najnowszych mo-

ich lektur polecam „We the possibility” 

Mitchela Weissa. Podkreśla on w niej, 

że słowo „administracja” nie jest – ani 

też nie powinno być – tym najlepszym, 

jeśli chodzi o pracę urzędników pań-

stwowych i samorządowych. Określa 

ono bowiem raczej trwanie, zarządza-

nie czymś, co już jest, zamiast wskazy-

wać na działanie i rozwój. Zespoły takie, 

jak GovTech czy Centrum Transformacji 

Cyfrowej mają budować i tworzyć, a nie 

po prostu administrować państwowy-

mi zasobami IT. Mam nadzieję, że ktoś 

kiedyś zaproponuje jakieś lepsze okre-

ślenie niż administracja. Takie, które 

będzie przyciągać do urzędów jak naj-

więcej osób kreatywnych i ambitnych. 

JUSTYNA ORŁOWSKA  
zaczęła swoją karierę w sektorze prywat-
nym, między innymi jako analityk w Enter-
prise Venture Fund Inter oraz EY. W 2016 
roku podjęła decyzję o rozwoju kariery w in-
stytucjach publicznych, początkowo jako 
doradca ministra finansów i rozwoju, a na-
stępnie prawa ręka premiera ds. cyfryza-
cji jako dyrektor GovTech Polska. W 2021 r. 
Justyna Orłowska poszerzyła zakres swoich 
obowiązków w gabinecie Mateusza Mora-
wieckiego jako pełnomocnik ministra edu-
kacji i nauki ds. transformacji cyfrowej. 
Ukończyła warszawską Szkołę Główną Han-
dlową, legitymując się także dyplomami 
takich uczelni, jak Northeastern Illinois Uni-
versity (na kierunku finansów i zarządzania) 
oraz UNSW Australian School of Business  
(finanse). 
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pierwsze miejsca bez zmian wobec 2020 
roku), Samsung Electronics Polska oraz 
Xiaomi Poland. Przy czym największe 
wzrosty spośród pierwszej setki fi rm na-
szego zestawienia odnotowały: Samsung 
Electronics Polska, Also Polska, HP Inc., 
AB, Xiaomi Poland, Cisco Systems Poland, 
Sii, NTT System, Oppo Polska oraz Kom-
putronik (w restrukturyzacji). Wśród grup 
kapitałowych największa trójka to: Grupa 
Asseco, AB, Exclusive Networks Poland 
(dawniej Veracomp) i Grupa Comarch. 

Mistrzowie zakupów 
W tegorocznym zestawieniu, tradycyjnie, 
branżą, która robi największe zakupy infor-
matyczne, jest bankowość. Przychody ze 

sprzedaży rozwiązań dla te-
go sektora wzrosły o 7 proc. 
(to mniejszy o 4 punkty pro-
centowe wzrost niż w roku 
poprzednim, do 3,83 mld zł). 
Najwięksi dostawcy to – po-
dobnie jak w roku ubiegłym 
– Blue Media, Luxoft Poland 

i Asseco Poland. Kolejnym ważnym odbior-
cą jest (tu także bez niespodzianek) handel, 
który wydał na IT o 16 proc. więcej niż rok 
wcześniej. Sporą część przychodów branży 
ICT, również tradycyjnie, zapewnił sektor 

publiczny, gdzie wartość zamówień wzro-
sła o ponad 14 proc. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że choć 
przychody z branży ubezpieczeń nie do-
równują branży bankowej, to właśnie tu na-
stąpił w 2021 roku największy wzrost – aż 
o 50 proc. Wyraźnie, bo o 34 proc., wzro-
sła również wartość sprzedaży do sektora 
przemysłu i budownictwa, co pokazuje, że 
cyfryzacja w tym obszarze przyspieszyła. 
Jednocześnie spadek o 3 proc. zaś zanoto-
wał sektor energetyki. 

Co ciekawe, w sektorze eksportu nastąpi-
ła stagnacja – wzrost rok do roku to zaledwie 
30 mln zł, do kwoty 7,68 mld zł. To skutek 
zmian wyników czołowego gracza na tym 
rynku, czyli fi rmy CD Projekt, która odnoto-
wała 62-procentowy spadek eksportu. 

Bezpieczeństwo jest już od wielu miesię-
cy jednym z najważniejszych tematów dla 
branży technologicznej. Skala i  stopień 
skomplikowania zagrożeń rosną lawino-
wo, rośnie też wartość sektora rozwiązań 
z  zakresu cybersecurity. Przychody fi rm 
ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa 
wzrosły łącznie o około 7 procent i wynio-
sły w 2021 roku 1,94 mld zł (statystycznie 
51 mln zł na fi rmę) wobec 1,8 mld zł (staty-

W 2021 roku wartość branży IT 
wzrosła aż o 19 proc., z 75 do 
89  mld  zł. Dla porównania: 

wzrost 2019 vs 2020 wyniósł tylko 9 proc. 
Tło tych wzrostów jest doskonale zna-
ne – drugi rok pandemii i ogólna niepew-
ność geopolityczna tuż przed agresją Rosji 
na Ukrainę. Do tego dochodzi szybko ro-
snąca infl acja w Polsce, która według da-
nych Głównego Urzędu Statystycznego 
w grudniu 2021 roku znalazła się na pozio-
mie 8,6 proc. (co nieco osłabia magię gigan-
tycznego wzrostu), choć jednocześnie PKB 
Polski wzrósł w 2021 roku o 5,9 proc.

Jedno jest pewne: branża ICT po raz ko-
lejny pokazała, że jest pod każdym wzglę-
dem silna i odporna, a jej produkty i usługi 
są niezbędne także w trud-
nych czasach. Coraz więcej 
przedsiębiorstw, także z do 
tej pory mało cyfrowych 
branż, zdaje sobie sprawę, że 
bez odpowiednich narzędzi 
informatycznych nie tylko 
nie zdobędą przewagi kon-
kurencyjnej, ale po prostu znikną z rynku. 

W  tegorocznym zestawieniu Compu-
terwold „TOP200” znalazło się 367 fi rm. 
Pierwsza czwórka największych fi rm ICT 
w Polsce to: AB, Also Polska (a zatem dwa 

RYNEK

Nowa prędkość 
kosmiczna 

Poziom adaptacji 
chmury w Polsce 
systematycznie 
rośnie.

Mimo trudnego roku w całej gospodarce, 
branża IT pokonała siłę grawitacji niepew-
nych czasów i z imponującą prędkością 
niemal 20-procentowego wzrostu weszła 
na kolejną orbitę sukcesu. 

polskiego ICT
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stycznie 40 mln na fi rmę) w 2020 roku. Na 
pierwszych miejscach rankingu dostawców 
rozwiązań bezpieczeństwa znalazły się: 
Clico, Exclusive Networks Poland (dawniej 
Veracomp), Dagma i Palo Alto Networks. 

Z kolei wartość rynku telekomunikacji 
wzrosła w ubiegłym roku jedynie o oko-
ło 2  proc. Według szacunków redakcji 
„TOP200”, wartość rynku telekomunika-
cyjnego (wliczamy w to segment płatnej 
telewizji) sięgnęła w ubiegłym roku blisko 
44,3 mld zł. Aż 26,8 mld z tej kwoty przypa-
da na rynek mobilny – wzrósł on o 1,3 proc. 
Wzrosła też liczba kupowanych usług – we-
dług danych PMR w ubiegłym roku klien-
ci w naszym kraju korzystali z około 82 mln 
usług telekomunikacyjnych (to wzrost 
o 2 mln wobec 2020 roku). 

Za tym wzrostem stoi między innymi fakt, 
że stale rośnie popyt na szybkie łącza inter-
netowe. Klienci kupowali szybsze i droższe 
łącza internetowe i bardziej rozbudowane 
abonamenty komórkowe. Wzrosły też ceny 
stacjonarnego dostępu do internetu – we-
dług  Cable.co mediana wynosiła w ubie-
głym roku 72,4 zł, czyli o niemal 20 proc. 
więcej niż rok wcześniej. 

Rośnie również sieć światłowodowa 
– w 2021 r. dostęp do łączy światłowodo-
wych miało w Polsce 7,3 mln gospodarstw 

domowych (wzrost o 19 proc.), z których 
3 mln używały światłowodowego interne-
tu (wzrost o 40 proc., dane FTTH Council). 
To był kolejny rok wzrostu w sektorze mo-
bilnym – operatorzy komórkowi obsługiwa-
li około 58,3 mln kart SIM, o blisko 2,7 mln 
więcej niż rok wcześniej. Niestety, 2021 był 
kolejnym rokiem, który nie przyniósł prze-
łomu w kwestii budowy sieci 5G. 

Administracja coraz bardziej 
cyfrowa
Wartość rynku usług dla administracji wy-
niosła w  ubiegłym roku 2,88  mld  zł, co 
oznacza, że cyfryzacja tego sektora w Pol-
sce przyspiesza kolejny rok z rzędu. Według 
danych GUS w 2021 roku odsetek osób ko-
rzystających w ciągu ostatnich 12 miesię-
cy z usług administracji publicznej przez 
internet wyniósł 47,5 proc., przy czym naj-
częstszą formą korzystania z elektronicz-
nego kanału było wysyłanie wypełnionych 
formularzy. 

Już teraz ponad 90 proc. dokumentów 
można potwierdzić cyfrowym podpisem 
osobistym. W 2026 roku 90 proc. dowodów 
osobistych w Polsce będzie posiadało war-
stwę cyfrową (to szacunki rządowe). Także 
prawo jazdy i dowód rejestracyjny samo-

chodu są już dostępne w cyfrowej postaci. 
Cyfryzuje się intensywnie ochrona zdrowia 
– coraz więcej usług można znaleźć na In-
ternetowym Koncie Pacjenta. 

Jednym z większych sukcesów ubiegłego 
roku był elektroniczny Urząd Skarbowy (za-
stąpił wcześniejszy e-PIT), a dla przybliże-
nia skali zmian warto wspomnieć, że resort 
fi nansów zatrudnia ponad 1200 informaty-
ków. No i najważniejsze – rozwój tych usług 
został sfi nansowany w ponad 80 proc. przez 
fundusze unijne, i to UE wymogła termino-
we wdrożenie wszystkich założeń. 

Przychody z rozwiązań w sektorze chmu-
rowym wzrosły aż o 33 proc., z 1,71 mld zł 
w 2020 roku do 2,28 mld zł. A to nie jest 
ostatnie słowo tego sektora, ponieważ 
w Polsce nasycenie usługami chmurowy-
mi wciąż jest poniżej średniej europejskiej. 
Jak wynika z danych Eurostatu, w 2021 roku 
29 proc. przedsiębiorstw w Polsce korzysta-
ło z chmury obliczeniowej (wobec 24 proc. 
rok wcześniej). Dla porównania, w Szwecji 
odsetek ten wynosi 75 proc., a średnia dla ca-
łej UE to ponad 40 proc.

Na szczęście poziom adaptacji chmu-
ry w Polsce systematycznie rośnie. Jak 

Przychody fi rm IT z poszczegółnych sektorów (tys. zł)

2021 2020 Dynamika (%)

1 Bankowość  3 830 428  3 588 393  7

2 Handel  3 103 991  2 681 892  16

3 Administracja publiczna  2 881 301  2 537 785 14

4 Firmy IT  2 423 814  1 941 866  25

5 Przemysł i budownictwo  2 421 563  1 812 406 34

6 Finanse i ubezpieczenia  1 899 532  1 269 286  50

7 Opieka zdrowotna  1 342 523  1 065 987  26

8 Energetyka  827 984  850 010  -3

9 Transport, spedycja, logistyka  633 093  551 803  15

10 Edukacja, nauka, badania  522 537  460 921 13

11 Media  395 646  334 410  18

12 Utilities (bez energetyki)  344 457  265 094  30

13 Rolnictwo  254 325   250 621  1

Duże fi rmy i korporacje 17 052 243

Małe i średnie fi rmy 3 510 000 
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wynika z badania przygotowanego przez 
Computerworld na zlecenie firmy Dell 
Technologies, około 60  proc. przedsię-
biorstw korzysta z chmury obliczeniowej 
(w różnych modelach), a dla co dziesiątej 
z nich jest to podstawowe środowisko IT, 
w którym uruchamiają większość swoich 
aplikacji. Dla pozostałych organizacji chmu-
ra stanowi pewną część środowiska infor-
matycznego (45 proc. wskazań) lub służy 
do uruchamiania tylko pojedynczych apli-
kacji (44 proc.). Niemniej wzrost wartości 
tego rynku jest nieuchronny – według pro-
gnoz IDC, do 2025 roku światowe wydatki 
na chmurę (na „Whole Cloud”) osiągną war-
tość 1,3 bln dol. 

Z naszych rozmów z liderami sektora IT wy-
nika, że jednym z największych wyzwań jest 
znalezienie i zatrzymanie w firmie utalento-
wanych specjalistów IT – często to właśnie 
obszar HR staje się jednym z najważniej-
szych w całej organizacji, a sukcesami, któ-
re prezesi firm IT wymieniają na pierwszym 
miejscu, są: nagrody w tej dziedzinie, niska 
rotacja pracowników czy wręcz brak pro-
blemów z  niedoborami kadrowymi. Po-
święcamy temu tematowi sporo uwagi 
w tegorocznym wydaniu raportu „TOP200”. 

W Polsce brakuje już kilkudziesięciu ty-
sięcy specjalistów IT, co potwierdzają to wy-
niki naszego sondażu wśród uczestników 
„TOP200”. Najbardziej brakuje develope-
rów – na niedobory wykwalifikowanych lu-
dzi w tej dziedzinie skarży się niemal 70 proc. 
przedstawicieli firm. Na drugim miejscu 
znaleźli się eksperci operacji i utrzymania. 

Rosną też zarobki specjalistów IT, co ma 
znaczący wpływ na wyniki finansowe ca-
łej branży, a dla nas również na interpreta-
cję tych wyników. Jak podaje the:protocol, 
w  pierwszym kwartale 2022  r. mediana 
zarobków w IT wynosiła 9 tys. zł. brutto. 
Najwięcej zarabiali specjaliści ds. bezpie-
czeństwa, chmury i  niszowych języków 
programowania. Doświadczeni specjali-
ści mogą liczyć na wynagrodzenia rzędu  
35 tys. zł. 

O zrównoważonym rozwoju mówimy co-
raz więcej, a branża ICT może w tym ob-
szarze zdziałać wiele dobrego. Dostawcy 

już teraz starają się przechodzić na odna-
wialne źródła energii – zwłaszcza w obsza-
rach centrów danych i usług chmurowych 
– i postępować zgodnie z zasadami circular 
economy. Coraz więcej centrów danych już 
zasilanych jest energią odnawialną, wiele 
firm składa konkretne deklaracje o przej-
ściu na takie źródła energii w ciągu najbliż-
szych lat. Wielu producentów odzyskuje 
nawet 90 proc. komponentów ze zużytego 
sprzętu i wykorzystuje go ponownie w ko-
lejnych rozwiązaniach. O  sustainability  
jako megatrendzie pisaliśmy już w ubiegło-
rocznym wydaniu „TOP200”, w tym roku 
z ulgą możemy odnotować, że świadomość 
ekologiczna branży ICT rośnie i wiele firm 
podejmuje ambitne i konkretne działania 
w tym obszarze. 

Ale jest też ciemna strona – w wielu przy-
padkach wciąż brak konkretnych działań. 
Jak pokazuje raport „Odpowiedzialność 
społeczna i środowiskowa firm technolo-
gicznych” firmy Beyond, jedynie 11 proc. pol-
skich firm IT ma strategiczne podejście do 
sustainability, a jedynie 5 proc. mierzy swój 
ślad węglowy. 

Czy w  2022 roku będzie jeszcze lepiej 
w branży ICT? Oczywiście, według 56 proc. 
pytanych przez nas przedsiębiorców z tego 
sektora, koniunktura w 2022 roku będzie 
lepsza, zdaniem 28 proc. – pozostanie bez 
zmian. To kolejny rok z rzędu, w którym 
widzimy, jak bardzo wyróżnia się ta bran-
ża na tle gospodarki oraz jak szybko idzie 
do przodu, mimo trudnej i niepewnej sy-
tuacji. Przedstawiciele branży wierzą rów-
nież w dalszą poprawę koniunktury dla ich 
firm – według 65 proc. w 2022 roku nastąpi 
wzrost wartości zamówień. 

Dwa lata pandemii sprawiły, że cyfryzacja 
w Polsce przyspieszyła, a technologia stała 
się niezbędnym elementem rozwoju nawet 
dla firm dawniej sceptycznie do niej nasta-
wionych. Tempo zmian było ogromne, ale 
niemal połowa uczestników badania, któ-
re przeprowadziliśmy przygotowując to 
wydanie „TOP 200”, uważa, że cyfryzacja 
jeszcze przyspieszy i będzie „galopującym 
zjawiskiem”, zaś druga połowa twierdzi, że 
tempo nieco osłabnie, ale zmiany nadal bę-
dą zachodziły. 

Artykuł pochodzi z tegorocznego raportu 
Computerworld „TOP 200”. n
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Jak zmieni się koniunktura branży w 2022 roku?

będzie lepsza
56%

pozostanie 
bez zmian

28%

będzie wyraźnie 
lepsza

9%

będzie gorsza

7%

Jak zmieni się koniunktura dla Twojej firmy  
w 2022 roku? 

nastąpi wzrost 
wartości zamówień 

(od 5% do 24%)

60%

wartość zamówień 
nie ulegnie 
wyraźnym 
zmianom  

(od -4% do +4%)

19%

nastąpi wyraźny 
wzrost wartości 

zamówień  
(o 25% i więcej)

16%

nastąpi spadek zamówień 
(od -5% do -24%)

5%

Pandemia przyspieszyła cyfryzację. Jak zmieni się 
tempo wprowadzania zmian w najbliższym roku?

Tempo nadal 
będzie rosło 
i cyfryzacja 

będzie 
galopującym 
zjawiskiem

49%

Tempo 
zmian się 

zmniejszy, ale 
nadal będzie 
odczuwalne

47%

Zostaniemy przy obecnym  
status quo i firmy skoncentrują 
się na innych działaniach

4%

Obszary, w których są największe braki kadrowe 

developerzy 
67%specjaliści ds. 

bezpieczeństwa
13%

specjaliści 
ds. operacji 

 i utrzymania 13%

analitycy

7%
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wiekiem. Tworzenie silnika oraz innych 
projektów wiąże się z kosztami. Co więc 
robi? Prawie codziennie, łącząc to z nauką 
w liceum i na studiach, udziela korepetycji 
z fi zyki, matematyki, chemii oraz elektro-
techniki. Założył też swoje konto w serwisie 
Patronite, by gromadzić środki potrzebne 
do swoich badań naukowych (https://pa-
tronite.pl/kamilwronski1). To konto, zanim 
zdecydowałem się wesprzeć je w swoich so-
cial mediach, dawało mu 500 zł miesięcz-
nie. Na przełomie maja i czerwca to było już 
ponad 3000 zł. 

Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, z wiel-
kim wzruszeniem patrzyłem, jak łącząc to 
ze swoimi obowiązkami, Kamil gromadzi 
środki potrzebne, by pomóc w tym drama-
cie. Swoją konsekwencją mógłby obdzielić 
pół kraju. Jego projekty generują koszty, 
dlatego również tutaj chciałbym zaapelo-
wać o wsparcie dla Kamila. Każda złotów-
ka ma ogromne znaczenie i może pomóc mu 
pięknie zmieniać nasz kraj! 

nie kończy studia na Politechnice Lubel-
skiej, jednocześnie uczęszczając do liceum. 

Kamil jako nastolatek absolutnie sam 
skonstruował napęd do samochodu! Uda-
ło mu się zrobić silnik, który działa. Jest 
w stanie sterować jego prędkością, poborem 
prądu i mocą. Silnik ma niższą temperaturę 
pracy niż przeciętne silniki tego typu i speł-
nia swoją funkcję. Kamil stworzył też Solar 
Trackera, a więc urządzenie, które ustawia 
panele słoneczne w stronę słońca znacznie 
zwiększając ich wydajność. Postawił na je-
den z najpiękniejszych i najważniejszych 
obszarów rozwoju technologii, jakim jest 

ekologia i  zrównoważony 
rozwój. Jak sam mówi, jego 
rozwiązanie jest dużo sku-
teczniejsze od tego tworzone-
go przez konkurencję. 

Kamil obecnie spotyka się 
z inwestorami, chcąc rozwijać 
swój projekt. Chcąc pokazać 
go światu zamarzył o otwar-

ciu spółki z o.o., żeby działać jako startup. 
Jest niepełnoletni, więc zgodę na otwar-
cie przez niego działalności gospodarczej 
musiał wyrazić Sąd Rejonowy w Lublinie, 
sprawdzając jego zdolność do funkcjono-
wania jako przedsiębiorca. Nie poddał się. 
Udało się! Sąd wyraził zgodę i po uprawo-
mocnieniu się wyroku Kamil stał się naj-
młodszym przedsiębiorcą w naszym kraju. 

Kamil dzisiaj sam robi coś, nad czym 
w ogromnych koncernach pracują całe ze-
społy naukowców. A do tego wszystkiego 
jest niezwykle skromnym młodym czło-Fo

t. 
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Kamil jest dziś jednocześnie uczniem 
III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Unii Lubelskiej w Lublinie oraz 

studentem Politechniki Lubelskiej. W dniu 
5 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Lubli-
nie wyraził zgodę na założenie przez niego 
technologicznej spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, która pomoże mu rozwijać 
pomysł własnego Solar Trackera, ustawia-
jącego panele słoneczne, czyniąc je bardziej 
efektywnymi. Gdy z nim rozmawiałem pró-
bując umówić się na wywiad, jego kalendarz 
okazał się być zajęty bardziej niż mój, a jed-
nym z jego najważniejszych działań jest spo-
tykanie się z inwestorami.

Kamil Wroński jest najmłod-
szym studentem w naszym kraju. 
Nie ukrywam, że z radości pra-
wie skakałem, gdy parę tygodni 
temu poinformował, że mając 14 
lat zdał ostatni egzamin z anali-
zy matematycznej i tym samym 
ukończył kolejny semestr swoich 
studiów na Politechnice Lubelskiej. 

W wieku zaledwie siedmiu lat Kamil kon-
struował złożone roboty z klocków Lego. 
Wtedy jego wychowawczyni bardzo szyb-
ko zauważyła, że znacznie przewyższa 
wiedzą matematyczną wszystkich swo-
ich rówieśników. Dyrekcja szkoły zwróciła 
się w tej sprawie do kuratorium. Aby mógł 
w wieku dziewięciu lat uczęszczać na zaję-
cia uczelni wyższych konieczne było jed-
nak podpisanie porozumienia pomiędzy 
Politechniką Lubelską, UMCS, Kuratorium 
Oświaty i szkołą Kamila. Udało się. Obec-

Maciej Kawecki 
Autor jest dziekanem Wyższej Szkoły Bankowej 

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

im. Stanisława Lema.  

Kamil Wroński ma 14 lat i został 
najmłodszym przedsiębiorcą 
w Polsce. Stworzył własną tech-
nologię sterowania panelami 
słonecznymi.

OPINIE

Ależ młody,  
ależ zdolny  

Swoją 
konsekwencją 
mógłby 
obdzielić pół 
kraju. 
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Niespełna trzy lata temu, podczas 
drugiej edycji Forcepoint Forum 
w  Warszawie, Matthew Moyna-

han, ówczesny CEO Forcepointa, zarzucił 
przedsiębiorcom, że niewłaściwie alokują 
środki na bezpieczeństwo IT, tracąc w ten 
sposób w sumie miliony dolarów. Od tego 
czasu wiele się zmieniło: na fotelu CEO za-
siada Manny Rivelo, a właścicielem fi rmy 
nie jest już Raytheon, lecz Francisco Part-
ners – fundusz private equity. Co ciekawe, 

niezmienna pozostaje postawa klientów, 
którzy nadal dokonują złych wyborów przy 
zakupie rozwiązań do ochrony swoich da-
nych i urządzeń. 

– Krajobraz bezpieczeństwa, w  porów-
naniu z tym sprzed kilku lat, stał się jeszcze 
bardziej złożony. Liczba ataków rośnie, a jed-
nocześnie pojawiają się ich nowe wektory. 
Sytuacja mocno skomplikowała się w czasie 
pandemii, kiedy większość osób musiała pra-
cować w domu. Wcześniejsze strategie bez-

pieczeństwa nie uwzględniały pracowników 
zdalnych czy tak dużej migracji do chmu-
ry publicznej. Organizacje muszą więc za-
inwestować w ochronę tego nowego świata 
– mówi Myles Bray, Senior Vice President 
Europe, Middle East & Africa w Forcepoint.

Swoją strategię muszą przedefi niować 
również producenci rozwiązań IT. Force-
point rozpoczął ten proces półtora roku 
temu pod skrzydłami nowego właściciela 
– Francisco Partners. To fi rma inwestycyjna 
specjalizująca się we współpracy z dostaw-
cami technologii. W ciągu 21 lat swojego 
istnienia pozyskała ponad 24 miliardy do-
larów kapitału i zainwestowała w 300 fi rm 
technologicznych. To czyni Francisco Part-
ners jednym z najbardziej aktywnych i dłu-
goletnich inwestorów w branży IT. 

Nowy właściciel Forcepointa rozpo-
czął  od zmian personalnych, a kierowanie 
fi rmą powierzył Manny’emu Rivelo, mena-
dżerowi legitymującemu się 30-letnim do-
świadczeniem w branży technologicznej, 
wcześniej pracującemu między innymi dla 
Cisco czy F5 Networks. 

ADVERTORIAL
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Ostatnie dwa lata były wyjątkowo pracowite dla Forcepointa. 
Amerykański producent zmienił właściciela i prezesa, a ponadto ma 
nowy program partnerski.

Forcepoint: 
czas (dużych) zmian

n W styczniu ubiegłego roku zakończył 
się proces akwizycji Forcepointa. No-
wym właścicielem jest fundusz Franci-
sco Partners. Na ile zmienił on działanie, 
strategię i portfolio fi rmy? 
Wcześniej Forcepoint był częścią amerykań-
skiego konglomeratu Raytheon. W tym cza-
sie zbudowaliśmy szerokie i bardzo dobre 
portfolio produktów bezpieczeństwa obej-
mujące zabezpieczenia sieciowe, fi rewal-
le nowej generacji i rozwiązanie chroniące 
pocztę e-mail oraz dostęp do infrastruktury. 
To na pewno zachęciło Francisco Partners 
do zakupu naszej fi rmy. Nowy właściciel 
wzmocnił zespół, wprowadzając specjali-
stów od sieci, którzy wcześniej przez wie-
le lat byli związani z  takimi koncernami 
jak: Cisco, Palo Alto Networks, VMware 
czy Symantec. Poza tym mocno inwestuje-

„Forcepoint ma niemal 20 tysięcy partnerów na całym 
świecie. Nowy program ma na celu uporządkowanie naszych 
dotychczasowych relacji z nimi” – mówi Parag Patel, SVP, 
Global Channel Sales w fi rmie Forcepoint.

my w rozwój produktów. Z jednej strony są 
to akwizycje, w wyniku których pozyskali-
śmy trzy nowe fi rmy: Bitglass, Deep Secu-
re oraz Cyberinc, zaś z drugiej otwieramy 
nowe centra badawczo-rozwojowe w Do-
linie Krzemowej i Mumbaju oraz zwięk-
szamy inwestycje w nasze istniejące centra 
systemowe w Finlandii oraz Izraelu. Ponad-
to modernizujemy nasze rozwiązania tak, 
aby nasi klienci mogli korzystać z nowocze-
snych zabezpieczeń brzegowych. Jednocze-
śnie chcemy ułatwić prowadzenie biznesu 
współpracującym z nami integratorom, cze-
mu służy nowy program partnerski. 

n Jakie zmiany przynosi ze sobą nowy 
program i jaki jest jego główny cel? 
Forcepoint ma niemal 20 tysięcy partne-
rów na całym świecie. Co istotne, są to fi rmy 

Forcepoint: wychodzimy poza biura
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Forcepoint był w ubiegłym roku aktywny 
na rynku akwizycji, co zaowocowało zaku-
pem trzech fi rm: Bitglass, Deep Secure oraz 
Cyberinc. Pierwsza z wymienionych do-
starcza rozwiązania SASE (Secure Access 
Service Edge), które stanowią odpowiedź 
na hybrydowy model pracy. Bitglass chroni 
pracowników w dowolnym miejscu, dzięki 
czemu mogą korzystać z poufnych danych 
i własności intelektualnej niezależnie od te-
go, czy pliki krążą po internecie, czy są prze-
twarzane w aplikacjach chmurowych, bądź 
funkcjonują w lokalnych centrach danych. 

Z kolei Deep Secure specjalizuje się 
w opracowywaniu systemów CDR (Content 
Disarm and Reconstruction). Ich rola pole-
ga na oczyszczaniu plików z niebezpiecznej 
zawartości, co powstrzymuje malware przed 
dostaniem się do urządzeń końcowych. Nie-
mal tożsame zadania spełnia Cyberinc, wy-
korzystując technologie izolacji (Smart 
Isolation) do neutralizacji i detekcji zagro-
żeń. Forcepoint, po przejęciu tego startupu, 
może zintegrować funkcje Smart Isolation 
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z różnych obszarów. Mamy dystrybutorów 
wyspecjalizowanych, którym w Polsce jest 
Clico, ale działa też na polskim rynku rów-
nież taki nasz partner, jak Ingram Micro, 
a więc globalny broadliner. Poza tym współ-
pracujemy z  globalnymi integratorami 
systemów, takimi jak Deloitte, IBM czy Cap-
gemini. Bardzo bliskie więzi łączą nas rów-
nież z AWS-em. Do tego dochodzą mniejsi 
integratorzy, w tym działający w modelu 
MSSP. Nie muszę tłumaczyć, jak trudne by-
ło zarządzanie tak zróżnicowanym i rozbu-
dowanym kanałem partnerskim. 
Nowy program ma na celu uporządkowa-
nie dotychczasowych relacji z partnerami 
i naszej współpracy z nimi. Chcemy, aby za-
pewniał korzyści, a także wspierał każdego 
partnera zgodnie z jego profi lem działania. 
Wiadomo, że wymagania resellera i integra-
tora się różnią. Jednocześnie, w ten sposób 
stajemy się bardziej przejrzyści w procesie 
podejmowania decyzji, co z pewnością uła-
twi nam robienie interesów z partnerami. 

n Wspomina Pan o  partnerach MSSP. 
W  Polsce wielu integratorów obawia 
się tego modelu, chociażby ze względu 
na kwestię rozliczeń z klientami czy cią-

z  ofertą SASE obej-
mującą: zabezpie-
czenia internetowe 
i  chmurowe, dostęp 
do sieci Zero Trust, 
bramę zabezpieczają-
cą pocztę e-mail i fi re-
wall nowej generacji.

„Walczmy razem 
ze  złożonością bez-
pieczeństwa” („Let’s 
fi ght the complexity 
of security together”) to slogan przyświe-
cający działaniom „nowego” Forcepointa. 
Co to oznacza w praktyce?

– Według Gartnera przeciętna fi rma ma 
76 narzędzi i aplikacji zabezpieczających. 
Do zarządzania nimi potrzeba od 6 do 7 spe-
cjalistów, których brakuje. Dlatego oferuje-
my platformę Forcepoint ONE unifi kującą 
narzędzia, a tym samym upraszczającą za-
bezpieczenia dla naszych klientów. Ich pra-
cownicy mogą pracować gdziekolwiek, a więc 
w domu czy kawiarni, nie obawiając się o bez-
pieczeństwo danych – wyjaśnia Myles Bray. 

żącą na nich odpowiedzialność. Jak Pan 
postrzega rozwój tego segmentu rynku? 
Model MSSP cieszy się rosnącą popularno-
ścią na całym świecie. Dzieje się tak z kilku 
powodów. Przeciętne przedsiębiorstwo ko-
rzysta z wielu rodzajów zabezpieczeń. To 
oznacza konieczność zarządzania produk-
tami pochodzącymi od wielu dostawców, 
posiadających różne interfejsy. Nadmier-
na złożoność sprawia, że tego typu proble-
my przerastają przedsiębiorców. Sytuację 
komplikuje narastająca fala ataków i prze-
ciętnej fi rmie jest ciężko za tym wszystkim 
nadążyć. Nie można też zapominać o defi -
cycie specjalistów od bezpieczeństwa IT. 
Dlatego przed integratorami, którzy zdecy-
dują się na wprowadzenie do swojej oferty 
MSSP, otwierają się naprawdę ciekawe per-
spektywy. 

n Do listy problemów można dodać jesz-
cze wzrost znaczenia pracy hybrydowej, 
co wymaga od fi rm wprowadzenia zmian 
w strategii bezpieczeństwa IT oraz odpo-
wiedniego doboru produktów. Czy For-
cepoint jest do tego przygotowany? 
Nie mam wątpliwości, że praca hybrydowa 
pozostanie z nami na zawsze. Pracownicy, 

którzy uwielbiają koszykówkę, nie muszą 
się obawiać, że nie zobaczą meczu swojej 
drużyny, ponieważ nie mogą wyjść z biu-
ra w godzinach pracy. Ten model spodobał 
się także wielu rodzicom, którzy spędza-
jąc więcej czasu w domu mogą lepiej za-
dbać o szkolny plan zajęć dzieci. Jednak 
z punktu widzenia bezpieczeństwa sprawy 
bardzo mocno się komplikują. Wcześniej 
niemal wszyscy siedzieli w biurze i tam też 
używali swoich urządzeń. Były one zabez-
pieczone murem fi rewalli, podobnie jak lo-
kalne centrum danych. Hybrydowy model 
pracy to wszystko wywrócił do góry noga-
mi. Pracownicy ze swoimi smartfonami, 
tabletami i laptopami są bardzo mocno roz-
proszeni – wykonują pracę w domach, ka-
wiarniach czy hotelach. W związku z tym 
mur, który zbudowaliśmy przez lata, już nie 
działa. Rola producentów w tych nowych 
czasach polega na dostarczeniu elastycznej 
architektury chroniącej wiele różnych ro-
dzajów urządzeń na brzegu sieci. Musimy 
przy tym uwzględniać fakt, że dane rów-
nież znajdują się w różnych lokalizacjach. 
Wychodzimy więc poza biura i dostarcza-
my zabezpieczenia zdecentralizowanym 
fi rmom. 

Forcepoint chce zaangażować do roz-
wiązywania problemów z  bezpieczeń-
stwem swoich partnerów. Stara się też 
dostosować portfolio do potrzeb klientów 
końcowych w zakresie cyberbezpieczeń-
stwa, o czym świadczą wspomniane akwi-
zycje. Dodatkowo, w listopadzie ubiegłego 
roku uruchomił nowy program partnerski. 
Wprowadzone innowacje mają ułatwić 
współpracę z ponad 20 tys. partnerów. 
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dyskową, przepustowość łączy sieciowych, 
ale także kwestie ekologiczne (w  celu 
zmniejszenia wydzielania ciepła lub bar-
dziej efektywnej dystrybucji energii). 

W Polsce obiekty o takiej skali działania 
oczywiście raczej nie będą powstawać. Ta-
jemnicą poliszynela jest fakt, że AWS, Mi-
crosoft i Google, wprowadzając na polski 
rynek swoje usługi chmurowe, podpisali 
z polskimi liderami rynku centrów danych 
wieloletnie i restrykcyjne umowy hostin-
gowe i/lub kolokacyjne (przy czym wszyst-
kie strony, pytane o ten fakt, nabierają wody 
w usta…). Jednak polscy klienci nadal są 
niechętni usługom chmurowym, być mo-
że więc w ich gusta trafi nowy trend obser-
wowany już na globalnym rynku centrów  
danych.

Obliczenia na brzegu 
Gdy usługi świadczone w dużych publicz-
nych chmurach obliczeniowych zyskiwały 
na popularności, ich dostawcy kreślili wi-
zje, że wkrótce będzie to jedyny model prze-
twarzania danych. Użytkownicy prywatni 
i biznesowi mieli dysponować wyłącznie 
różnego typu terminalami (począwszy od 
urządzeń mobilnych, poprzez stacjonarne, 
aż po duże ekrany telewizorów), za pomocą 
których będą łączyć się z zasobami w chmu-
rze. O ile koncepcja ta sprawdziła się w przy-
padku niektórych rodzajów zastosowań, 
głównie tych, gdzie w grę wchodzi długo-
trwały streaming danych (backup, odtwa-

rzanie dźwięku czy obrazu), tak na potrzeby 
obliczeń „wrażliwych” na czas dostępu ko-
nieczne okazało się szukanie alternatywy 
dla chmury. 

Od tego momentu producenci rozwią-
zań dla centrów danych rozpoczęli kon-
sekwentne promowanie hasła „edge”, 
wskazującego, że to właśnie na brzegu sie-
ci i środowiska IT, a nie w jego rdzeniu, są 
tworzone lub pozyskiwane dane, jak też 
w bardzo dużym stopniu przetwarzane. Do 
takiego stanu przyczynia się rosnąca liczba 
urządzeń klienckich i różnego typu senso-
rów odpowiedzialnych za wytworzenie ol-
brzymiej masy pakietów, z których każdy 
zawiera relatywnie niewielką ilość danych. 
Przy nadal obserwowanych opóźnieniach 
łączy internetowych niewielki jest sens nie-
ustannego przesyłania ich w czasie rze-
czywistym do odległych centrów danych. 
Pojawiła się więc koncepcja, aby moc ob-
liczeniową centrów danych „przyciągnąć” 
do miejsca, gdzie te dane są wytwarzane. 

Nieustanna cyfryzacja przedsiębiorstw spowodowała,  
że potrzebują one bardzo szybkiego dostępu do swoich  
danych. Tym samym usługi chmurowe nie stanowią dla nich 
alternatywy ze względu na występujące w ich przypadku 
opóźnienia. Dlatego już wkrótce wiele firm będzie musiało 
dysponować własnymi mikrocentrami danych.

Wartość globalnego rynku usług 
świadczonych przez centra da-
nych nieustannie rośnie. Agen-

cja Mordor Intelligence oszacowała ją na 
48,9 mld dol. w 2020 r., a jednocześnie pro-
gnozuje, że do 2026 r. wzrośnie ona ponad 
dwukrotnie – do 105,6 mld dol. Przyczyn tej 
sytuacji jest kilka. Najważniejszą jest digita-
lizacja istniejących procesów oraz znaczący 
wzrost liczby małych i średnich firm, które 
korzystają z cyfrowych rozwiązań. To samo 
w coraz większym stopniu dotyczy także 
sektora przemysłowego, gdzie wdrażane są 
mechanizmy uczenia maszynowego, bądź 
projekty Internetu Rzeczy. Na to wszystko 
nakłada się coraz bardziej popularna w skali 
globalnej praca zdalna.

Nie bez powodu więc w strategii działa-
nia największych dostawców usług chmu-
rowych i hostingowych na tym rynku, takich 
jak Amazon Web Services, Microsoft Azure 
i Google Cloud Platform, na stałe zagości-
ło słowo „hiperskalowalność”. Ponieważ  
tacy operatorzy kontrolują połowę branży 
centrów danych, konieczne było zastoso- 
wanie specjalnego podejścia, gwarantują- 
cego optymalne wykorzystanie zasobów. 

Ciekawostką jest przy tym fakt, że 
– w pewnym sensie wbrew nazwie – takie 
centra danych nie zawsze charakteryzu-
ją się olbrzymią wielkością, a raczej sposo-
bem organizacji przetwarzania danych. I to 
pod wieloma względami, w tym zapotrze-
bowania na moc obliczeniową, przestrzeń  
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W efekcie na świecie powstaje coraz wię-
cej mikrocentrów danych. Niektóre wręcz 
można określić mianem mobilnych – sprzęt 
zainstalowany jest w kontenerze przewożo-
nym przez ciężarówkę, wyposażonym we 
własny system chłodzenia, zasilania i sprzęt 
do tworzenia kopii zapasowych. Takie po-
dejście ma sens chociażby w  przypadku 
obsługi dużych imprez sportowych lub kon-
certów. Tego typu rozwiązanie może rów-
nież wyeliminować problemy z łącznością 
w odległych miejscach. 

– W ramach projektu edge computing mo-
gą być wdrażane różne systemy, nie tylko 
serwery. Część z nich to specjalistyczne urzą-
dzenia do zbierania i przetwarzania danych, 
przeznaczone do pracy w nietypowych wa-
runkach. Znajdują one zastosowanie w prze-
myśle, handlu czy placówkach ochrony 
zdrowia. Wiele z nich musi być odpornych na 
warunki zewnętrzne, takie jak ciepło, zimno 
albo zapylenie. Często pracują w połączeniu 
z rozmaitymi czujnikami i urządzeniami, 

Centra danych: Na świecie 
powstaje 
coraz więcej 
mikrocentrów 
danych. 

ROBOTY w centrum danych
Ilość sprzętu i oprogramowania w cen-

trach danych, z którym trzeba sobie 

poradzić wraz ze wzrostem skali prze-

twarzanych informacji, będzie znacznie 

przewyższać możliwości pracowników. 

Dlatego operatorzy tego typu obiektów 

pokładają nadzieję w robotyce, która 

może okazać się bardzo wartościowym 

narzędziem już w niedalekiej przyszło-

ści, umożliwiając przy tym obniżenie 

kosztów chłodzenia i eksploatacji.

Przykładów z ostatnich lat mamy już 

kilka. IBM eksperymentował z wędru-

jącymi po wnętrzu centrum danych od-

kurzaczami Roomba, które wyposażo-

ne zostały w czujniki monitorujące 

temperaturę i wilgotność. Kilka lat te-

mu AOL zbudowało skromne centrum 

danych, którego bieżąca obsługa nie 

wymagała żadnych pracowników. Z ko-

lei Google wykorzystał roboty przemy-

słowe do zautomatyzowania procesu 

usuwania z macierzy zużytych lub 

uszkodzonych twardych dysków 

w tempie szybszym niż mógłby to zro-

bić człowiek. 

Dzięki automatyzacji centrów da-

nych możliwe staje się zarządzanie ru-

tynowymi codziennymi czynnościami 

związanymi z monitorowaniem środo-

wiska IT, jego konserwacją i zapewnia-

niem ciągłości biznesowej bez udziału 

personelu. W szafach i serwerach coraz 

częściej stosowane są czujniki środowi-

skowe, które umożliwiają śledzenie 

wielu krytycznych aspektów infra-

struktury za pomocą oprogramowania. 

To powoduje, że już wkrótce będzie 

można wyjść poza typowe zarządzanie 

infrastrukturą i wdrożyć mechanizmy 

zarządzające, bazujące między innymi 

na sztucznej inteligencji.
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z którymi łączą się wykorzystując specyficz-
ne dla nich protokoły przewodowe i radiowe. 
Poważnym odbiorcą technologii związanych 
z edge są firmy telekomunikacyjne, wdrażają-
ce je w pobliżu anten 5G – mówi Kajetan Mro-
czek, Senior Systems Engineer w Dell EMC.

W jego opinii, wybierając konkretną linię 
produktów do projektu edge computing, 
warto zwrócić uwagę, czy aby klient nie po-
siada już innych rozwiązań danego produ-
centa. Istnieje bowiem duża 
szansa, że będzie można za-
rządzać nimi za pomocą tych 
samych narzędzi, które słu-
żą do obsługi klasycznej in-
frastruktury serwerowej. Ta 
spójność ma olbrzymie zna-
czenie dla klienta, bo zapew-
nia mu oszczędność kosztów 
na szkoleniach dla informa-
tyków lub wręcz eliminu-
je konieczność zatrudniania 
dodatkowego personelu. Do 
wdrażania projektów infrastruktury mu-
szą natomiast przygotować się integratorzy.

– Ważne jest, aby partner miał ogólną 
wiedzę o tego typu systemach oraz doświad-
czenie we współpracy z klientami z różnych 
branż, dzięki czemu będzie potrafił „nałożyć” 
na ich specyficzny świat procedury związane 
z przepływem informacji do centrum danych 
lub chmury. Stosowane w wielu przedsiębior-
stwach urządzenia IoT czy różnego typu czuj-
niki zazwyczaj generują dane niezrozumiałe 
dla systemów IT, trzeba więc umieć je odczy-
tać, przekonwertować, a następnie w odpo-
wiedni sposób przekazać do przetwarzania 
i ewentualnej dalszej analizy, na przykład sta-
tystycznej – mówi Maciej Kalisiak, Country 
Innovation Lead w polskim oddziale HPE. 

Dodaje przy tym, że producent ten szu-
ka obecnie partnerów, którzy mając kon-
takt z potencjalnymi klientami, nie muszą 
mieć doświadczenia we wdrażaniu projek-
tów edge computing. HPE  deklaruje pomoc 
na każdym etapie realizacji kontaktu, a jed-
nocześnie chętnie podejmuje współpracę 
z integratorami, którzy mają specjalistycz-
ną wiedzę, w tym dotyczącą analizy obrazu 
czy systemów przemysłowych. 

Według Journal of Science, centra danych 
obecnie odpowiadają za jeden procent cał-

kowitego zużycia energii na świecie. Przy 
czym w sytuacji, gdy ich moc obliczeniowa 
w latach 2010–2020 wzrosła sześciokrotnie, 
poziom zużycia energii nie rósł proporcjo-
nalnie, co świadczy o postępie w rozwoju 
nowych oraz bardziej energooszczędnych 
technik przetwarzania danych. Niemniej, 
w  miarę jak zarządy przedsiębiorstw są 
wzywane do szybkiego działania – zarów-
no przez regulatorów, jak i presję społecz-

ną – infrastruktura centrów 
danych (małych i  dużych) 
również musi uwzględniać 
zasady zrównoważonego 
rozwoju.

Zgodnie z wynikami ba-
dania 451 Research, prze-
prowadzonego na zlecenie 
Schneider Electric wśród 
specjalistów IT z całego świa-
ta, 26 proc. firm ma program 
zrównoważonego rozwoju, 
obejmujący cały cykl życia 

infrastruktury, ale tylko 14 proc. podejmuje 
działania zmierzające do wdrożenia takie-
go programu. Analiza wykazała ponadto, że 
22 proc. respondentów nie koncentruje się 
na zrównoważonym rozwoju, ale może po-
dejmować inicjatywy w zakresie efektyw- 
ności w celu poprawy określonych obszarów 
działalności.

W lipcu 2021 r. Unia Europejska ogłosi-
ła propozycje dotyczące osiągnięcia neu-
tralności węglowej do 2050  r. Działania 
obejmują między innymi przegląd prze-
pisów dotyczących gazów cieplarnianych, 
które są powszechnie stosowane do chło-
dzenia centrów danych. Obecne rozporzą-
dzenie w  sprawie wytworzonych przez 
człowieka i wykorzystywanych w przemy-
śle „F-gazów” (gazów fluorowanych) obo-
wiązuje od 2015 r. Ogranicza ono całkowitą 
ilość najważniejszych F-gazów, które mo-
gą być oferowane w UE poprzez stopniowe 
zmniejszanie do 2030 r. sprzedaży do jednej 
piątej wartości z roku 2014.

Jak zatem coraz większe centra danych 
mają spełnić wymogi nowych przepisów 
dotyczących ochrony środowiska, a jed-
nocześnie nie stracić na produktywności? 
Wiele będzie zależało od stosowania wy-
dajniejszych technik chłodzenia. Rządy 
na całym świecie ograniczają możliwość 
lub wręcz zakazują używania czynników 
chłodniczych, takich jak fluorowane wę-
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glowodory (HFC), które powodują dużą 
emisję dwutlenku węgla.  

– Postęp w  kierunku bardziej zrówno-
ważonej infrastruktury cyfrowej będzie ła-
twiejszy, jeśli cała branża uzgodni standardy 
w zakresie efektywności energetycznej. Po-
trzebne byłoby do tego jednolite prawo sta-
nowione na poziomie Unii Europejskiej, 
które pomoże przy wdrażaniu zrównowa-
żonych technik chłodzenia – mówi Gerard 
Dermont, dyrektor sprzedaży w Vertivie na 
Polskę i kraje bałtyckie.

Kolejny krok w dobrym kierunku to do-
browolne inicjatywy branżowe, takie jak 
„Pakt na rzecz neutralnych klimatycznie 
centrów danych” zawarty w Europie mię-
dzy dostawcami infrastruktury chmurowej 
i operatorami centrów danych. Uwzględnio-
no w nim, że do 2030 r. europejskie centra 
danych staną się neutralne dla klimatu. Cel 
ten ma być uzyskany dzięki chłodzeniu za 
pomocą cieczy lub tzw. systemów pasyw-
nych. Metody te umożliwiają szybkie obni-
żenie temperatury i zużycia energii, a często 
cały system jest tworzony jako zamknięty 
cykl ekologiczny. 

Skutki pandemii oraz wywołanej przez 
Rosję wojny w Ukrainie obserwowane są 
także w skali globalnej. Suma występują-
cych punktowo problemów przekłada się 
na chaos, w którym trudno poruszać się 
nawet tym osobom, które mają najwięk-
sze doświadczenie w sprzedaży rozwią-
zań IT. Poszczególne ogniwa łańcuchów 
dostaw przerwane zostały zarówno z po-
wodu perturbacji na etapie produkcji (brak 
komponentów, niedostępność pracowni-
ków, kolejne fale pandemii skutkujące lock-
downami), jak też logistyki (zatkane porty 
w Azji Południowo-Wschodniej, brak moż-
liwości transportu kołowego przez Rosję, 
drastyczny wzrost cen frachtu). 

– Od 2010 roku największym portem na 
świecie jest chiński Szanghaj. Szacuje się, że 
około 25 procent chińskiego eksportu i im-
portu przechodzi przez państwowy Shanghai 
International Port. Generalnie, chińskie por-
ty odpowiadają za ponad 70 procent świa-
towej przepustowości. Tymczasem chińska 
polityka „Zero Covid” wpłynęła w Szangha-
ju na drastyczne zmniejszenie liczby pracow-
ników obsługujących przesyłki morskie, co 

Centra danych 
obecnie 
odpowiadają za 
jeden procent 
całkowitego 
zużycia energii 
na świecie. 
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spowodowało nie tylko opóźnienia w zała-
dunku i rozładunku kontenerowców, ale też 
spowolniło obsługę terminala i zwalnianie 
pustych kontenerów – mówi dr Izabella Ty-
mińska, ekspert zakresu przepisów prawa 
celnego i handlu zagranicznego. 

Prośbę o  ocenę obecnej sytuacji i  jej 
wpływ na biznes w polskiej branży IT wy-
słaliśmy do wszystkich najważniejszych 
w Polsce producentów i dystrybutorów. 
Niestety, większość z nich odmówiła odpo-
wiedzi, czasami zasłaniając się bardzo szyb-
ką zmiennością aktualnego stanu. Część 
– w nieofi cjalnych rozmowach – przyzna-
wała, że przynajmniej na przełomie maja 
i czerwca sytuacja dotycząca stanów maga-
zynowych i terminów realizacji zamówień 
była dramatyczna. Zdarzały się przypadki, 
gdy niektórzy producenci przyjmowa-
li zamówienia na rok… 2024. Nieprze-
widywalność to jedyne słowo, któ-
rym można na obecnym etapie ocenić 
stan dostaw zaawansowanych rozwią-
zań IT. I nie wiadomo, czy i kiedy ulegnie 
to zmianie. 

Jednak nie wszyscy nasi rozmówcy są 
tak pesymistyczni. Jakub Bala, Product Ma-
nager w Stovarisie twierdzi, że wprawdzie 
dystrybutor ten zmaga się z problema-
mi dotyczącymi produkcji i logistyki 
rozwiązań sieciowych oraz serwero-
wych, ale obecnie orientacyjny czas 
ich dostaw to „tylko” trzy miesiące. Je-
go zdaniem producenci przenoszą pro-
dukcję kluczowych elementów z Azji do 
Ameryki Północnej oraz Europy i twierdzą, 
że w roku 2023 wszystko wróci do normy. 

Z kolei Paweł Jurek, wicedyrektor ds. 
rozwoju w Dagmie przyznaje, że większość 
dystrybuowanych przez tę fi rmę sprzęto-
wych rozwiązań Stormshield dla średnich 
i  dużych przedsiębiorstw na początku 
czerwca było dostępnych w  magazynie 
w Polsce, a w przypadku największych 
modeli czas ich dostarczenia wynosi 
około 14 dni roboczych. Tak łatwa do-
stępność wynika jednak z tego, że są 
one produkowane we Francji.

Natomiast Szymon Solnica, PR Mana-
ger w polskim oddziale Huawei podkreśla 
fakt, że fi rma ta samodzielnie produku-
je większość podzespołów, nie ma więc 
w kwestii łańcuchów dostaw problemów 
wynikających ze zbytniego uzależnienia 
od zewnętrznych partnerów. Produkty dla 

centrów danych do polskich klientów tra-
fi ają z magazynu na Węgrzech, a ich dosta-
wa zwykle trwa od 2 do 5 tygodni. 

Według przedstawicieli Also najwię-
ksze problemy z wydłużonym czasem do-
staw, spowodowane głównie brakiem kom-
ponentów do produkcji, dotyczą obecnie 
dostępności kart sieciowych (głównie 10 
GbE), zasilaczy do serwerów oraz prze-
łączników sieciowych. Wskazują też, że aby 
sytuacja wróciła do normy, konieczna jest 
poprawa relacji międzynarodowych i sytu-
acji geopolitycznej na wielu frontach (USA/
EU/Rosja/Chiny), a być może także prze-

niesienie produkcji kluczowych podzespo-
łów do USA i Unii Europejskiej. 

Według Rafała Brzuski, Product Mana-
gera w fi rmie Eaton, wyzwaniem będzie-
powrót do stanu sprzed kilku lat. Twierdzi 
on, że większość działań producentów 
sprzętu nastawionych jest na prognozowa-
nie realizacji przyszłych zamówień, więc 
podejmują próby przewidywania zapotrze-
bowania na dane grupy produktów. Dzięki 
temu będą mogli z wyprzedzeniem plano-
wać produkcję i mieć przygotowane opcje 
awaryjne na wypadek problemów z dostęp-
nością podzespołów czy surowców. n

ndr Izabella Tymińska, ekspert z zakresu przepisów prawa celnego i handlu 
zagranicznego 
W związku z wprowadzonym 1 kwietnia tego roku twardym lock-

downem w Szanghaju handel międzynarodowy znów cierpi z powo-

du zatorów i opóźnień w transporcie kontenerowym. Skutki obostrzeń 

w tym największym na świecie porcie morskim spowodowały duży 

zator kontenerowców na Morzu Północnym, a tym samym zablokowa-

nie dwóch procent światowego frachtu morskiego. Ta sytuacja już pod koniec 

kwietnia doprowadziła do bardzo dużych korków kontenerowców w Szanghaju, co 

wpłynęło na wysokie ceny frachtu i nasiliły niedobory produktów. 

nTomasz Stefański, Product Manager Enterprise Dell, AB
Nadal odczuwalne są problemy z komponentami sprowadzanymi głów-

nie z Chin. Owszem, na niektóre modele serwerów czy macierzy trze-

ba poczekać trochę dłużej, ale w porównaniu z pozostałymi liczącymi 

się graczami na rynku, dostępność tych produktów wygląda dobrze 

dzięki posiadanej przez Dell fabryce w Polsce. Jednak wskazanie termi-

nu dostawy dla kompleksowych, złożonych zamówień zawsze jest trudne. 

Jedne modele serwerów dostarczane są po 14 dniach od złożenia zamówienia, na 

inne zaś trzeba poczekać około 45 dni – wszystko zależy od wybranej przez klienta 

konfi guracji. Ostatnia kumulacja wydarzeń, związanych przede wszystkim z wojną 

w Ukrainie i pandemią spowodowały, że jeszcze minie trochę czasu, zanim sytuacja 

wróci do normy. Dell prognozuje znaczącą poprawę dostępności około października 

bieżącego roku, a równolegle najwięksi producenci poważnie myślą o przeniesieniu 

produkcji do Europy, co jednak najpewniej skutkowałoby dalszym wzrostem cen. 

nRafał Brzuska, Product Manager, Eaton
Zasilacze bezprzerwowe UPS wciąż radzą sobie nieźle na tle powszech-

nych problemów z dostępnością produktów IT, takich jak komputery, 

serwery czy macierze dyskowe. Największe problemy obserwujemy 

w łańcuchach dostaw większych systemów bateryjnych. Powodem są 

braki komponentów i surowców, w tym ołowiu czy nawet plastiku, z któ-

rego wykonywane są obudowy akumulatorów. Dostępność produktów 

dość dynamicznie zmienia się i zależy w dużej mierze od konkretnej serii, a czę-

sto nawet modeli w ramach jednej serii. Wiele mniejszych jednostek UPS z naszej 

oferty dostępnych jest praktycznie od ręki, z dostawą w ciągu 2–3 tygodni. W przy-

padku niektórych większych systemów UPS oraz systemów szaf bateryjnych czas 

dostawy może jednak wynosić nawet do kilkunastu tygodni. 

Zdaniem specjalisty
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Monitoruj
Uzyskaj zdalny dostęp i monitoruj stan 
infrastruktury krytycznej za pośrednictwem 
rozwiązania KVM Vertiv™ ADX IPUHD 4K IP, 
które zapewnia użytkownikom zdalny dostęp do ser-
werów w czasie rzeczywistym, generując obraz wideo w rozdzielczości 4K. ADX IPUHD 
zapewnia szybki, bezproblemowy dostęp do poufnych aplikacji lokalnych i innych 
aplikacji biznesowych, umożliwiając m.in. zdalne testowanie sprzętu IT i udostępnianie 
sesji do rozwiązywania problemów informatycznych bez konieczności wysyłania 
pracowników na miejsce, co znacznie redukuje obciążenie zespołu pracą.

ADVERTORIAL
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Eksplozja danych generowanych przez maszyny i  ludzi 
oraz zapotrzebowanie na natychmiastową ich analizę, 
a także technologie, w tym sztuczną inteligencję, 5G i IoT, 

zwiększają popyt na przetwarzanie na brzegu sieci. Korzystając 
z technologii brzegowej, klienci stają przed trzema głównymi 

wyzwaniami: skalą, szybkością i złożono-

ścią wdrożeń. Vertiv, dzięki szerokiej ofercie technologicznej, 
zasięgowi geografi cznemu i możliwościom produkcyjnym, może 
upraszczać złożoność wdrażania rozwiązań brzegowych w ty-
siącach obiektów. Jakie rozwiązania zatem wybrać? Poznaj re-
komendacje ekspertów Vertiv odnośnie do systemów zasilania, 
chłodzenia i kontroli stanu infrastruktury. 

Zasilanie, chłodzenie i monitorowanie 
brzegowego centrum danych Twoich klientów: 

Kontakt dla partnerów
Andrzej Wróbel,
IT Solutions Sales Manager 
andrzej.wrobel@vertiv.com

jakie rozwiązania wybrać?

Zasilaj
W celu zapewnienia nieprzerwanego zasilania odbiorów i zapobieżenia negatywnym efektom zaniku zasilania czy przepięć, wybierz 
zasilacz UPS Vertiv™ Edge. To wysoce niezawodne, wydajne, zarządzalne i elastyczne rozwiązania line-interactive oferowane w modelach 
o mocy od 500 VA do 3000 VA w obudowie typu tower (albo wolnostojącej), uniwersalnej rack/tower i do montażu w szafi e serwerowej. 
Dzięki współczynnikowi mocy 0,9, zarządzanym gniazdom i opcji wydłużenia czasu podtrzymania akumulatorowego, zasilacz UPS Vertiv 
Edge jest najlepszym rozwiązaniem do ochrony serwerów i urządzeń sieciowych w obiektach rozproszonych i aplikacjach IT na obrzeżach 

sieci. Zasilacz UPS, oferowany w obudowie o wysokości 1U i 2U, a także model 3U o mocy 3000 VA w płytkiej obudowie, zapewnia 
optymalny czas pracy oraz gęstość mocy w przystępnej cenie.

Chłódź
Aby zapewnić optymalną temperaturę 
dla niezawodnej pracy infrastruktury 
IT w serwerowni, wybierz Liebert® 
CRV, rzędową jednostkę z bezpośred-
nim odparowaniem (DX) o mocy od 
13 do 22 kW lub jednostkę chłodzoną 
wodą lodową (CW) o maksymalnej 
mocy 33 kW. Liebert CRV zapewnia 
chłodzenie bliżej źródła ciepła. Regu-
lowane przez użytkownika przegrody 
powietrzne kierują powietrze tam, 
gdzie jest potrzebne. Rozwiązanie 
zapewnia oszczędność energii dzięki 
pełnej modulacji przepływu powietrza 
i mocy chłodniczej zgodnie z obciąże-
niem serwerów. Pozwala na precyzyjne 
sterowanie temperaturą i wilgotnością w serwerowni.

All in One
Jeśli poszukujesz kompleksowego rozwiązania, 
które można wdrożyć w szybkim czasie, wybierz 
Vertiv™ VRC-S, autonomiczną szafę IT ze zintegro-
wanym systemem rozdziału zasilania, chłodzenia, 
monitorowania i zasilaczem UPS do obsługi 
obciążeń IT o mocy do 3,5 kW. Vertiv VRC-S to 
mikrocentrum danych, w pełni zmontowane 
fabrycznie i zaprojektowane specjalnie do zasto-
sowań brzegowych IT. Rozwiązanie jest dostępne 
w różnych konfi guracjach, dostarczane w ciągu 
kilku dni i instalowane w ciągu kilku godzin.
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Zaprojektowane przez inżynierów 
ATEN rozwiązania KVM over 
IP umożliwiają administratorom 

zdalne monitorowanie i zarządzanie 
wieloma serwerami oraz uzyskiwanie do 
nich dostępu (nawet na poziomie BIOS-u) 
w dowolnym czasie i z dowolnego miej-
sca. Pozwalają również na zarządzanie 
urządzeniami doprowadzającymi zasila-
nie do sprzętu IT, np. listwami PDU. 

Ekstendery KVM over IP, dzięki za-
chowaniu najwyższego poziomu bez-
pieczeństwa, są szczególnie przydatne 
do zarządzania serwerami lub innymi 
urządzeniami w oddziałach fi rm. Rów-
nie dobrze sprawdzają się w  zdalnym 
zarządzaniu infrastrukturą IT lub serwe-
rowniami czy pomieszczeniami produk-
cyjnymi, które muszą być bezobsługowe 
(chociażby z powodu konieczności za-
pewnienia sterylności), obsadzone w nie-
pełnym wymiarze godzin, rozproszone 
w znacznym stopniu lub z różnych po-
wodów charakteryzujące się ograniczo-
nym dostępem. 

Tego typu podejście pozwala rozwią-
zać kilka rodzajów problemów, które są 
wręcz typowe w przypadku wielu przed-
siębiorstw. Administratorzy nie muszą 
dojeżdżać do miejsca, gdzie znajduje się 
wymagający zarządzania sprzęt, co uła-
twia też świadczenie usług outsourcin-
gowych. Kolejną korzyścią jest łatwiejsze 
panowanie nad dużą liczbą różnych urzą-
dzeń, jak sprzęt sieciowy czy zasilacze 
UPS. Wykorzystanie przełączników KVM 
over IP gwarantuje też znacznie wyższy 
poziom bezpieczeństwa niż instalowane 
na serwerach oprogramowanie zapew-
niające zdalny dostęp. 

Rozwiązania ATEN bazują na najwyż-
szych w branży standardach i protokołach 
bezpieczeństwa. Są zgodne z takimi me-
chanizmami, jak: RADIUS, LDAP, LDAPS, 
bezpieczne uwierzytelnianie, szyfrowa-
nie danych oraz fi ltrowanie sieciowych 
adresów IP/MAC. Dostęp i uprawnienia 
użytkowników oraz grup są szeroko kon-
fi gurowalne, a  oprogramowanie ATEN 
CCVSR dodaje jeszcze jedną warstwę za-
bezpieczeń poprzez rejestrowanie wszyst-
kich operacji zdalnego dostępu.

Stworzone przez ATEN oprogramowa-
nie CC2000 służy do scentralizowanego 
zarządzania centrami przetwarzania da-
nych. Konsoliduje ono dostęp do wszyst-
kich urządzeń (serwerów, przełączników, 
modułów PDU) i zapewnia jeden, łatwy 
w obsłudze interfejs z widokiem drzewa 
oraz tryb Panel Array, który umożliwia 
wyświetlanie na ekranie administrato-
ra podglądu z wielu portów wejściowych 
monitorowanych komputerów. Także sa-
me przełączniki KVM over IP mają intu-
icyjny grafi czny interfejs GUI z obsługą 
wielu języków.

ATEN oferuje również listwy PDU oraz 
oprogramowanie EcoDC umożliwiające 
oszczędzanie energii bez szkody dla 
niezawodności systemów IT. 
W pełni integrowalne z przełącz-
nikami KVM over IP oraz konso-
lami szeregowymi ATEN, stanowią 
część kompleksowego rozwiązania do za-
rządzania centrum danych i dystrybucją 
energii elektrycznej. Zapewniają zdalne 
sterowanie zasilaniem dowolnego serwe-
ra oraz dostęp do poszczególnych gniazd 
i ich grup, a także możliwość analizy pobo-
ru mocy w celu optymalizacji jej zużycia.

Bogata oferta sprzętu marki ATEN, w połączeniu z zaawanso-
wanym oprogramowaniem zarządzającym, umożliwia stworze-
nie elastycznej w zarządzaniu, przyszłościowej i skalowalnej 
infrastruktury centrum danych. Takiej, która spełnia wymaga-
nia przedsiębiorstwa niezależnie od jego wielkości.

łatwiejsze zarządzanie 
serwerownią ATEN:  

Kontakt dla partnerów :
Michał Kulesza, Business Development Manager, ATEN 

michal.kulesza@pl.aten.com
www.aten.pl

n  KN2116VA / KN4132VA
– 16/32-portowy przełącznik KVM 

over IP z zaawansowanym proceso-

rem graficznym (1920 x 1200 px) 

oraz możliwością jednoczesnego 

monitorowania przez lokalnych 

i zdalnych administratorów

n  CN9600 – jednoportowy przełącznik 

DVI KVM over IP (1920 x 1200 px)

n  KE8950 – ekstender KVM over IP 

HDMI 4K (jeden wyświetlacz, do 

3840 x 2160 px, długość połączenia 

w sieci IP bez ograniczeń)

n  PE6208AV – listwa PDU z wbudo-

wanym pomiarem, odłączanym 

panelem i zaawansowanymi zabez-

pieczeniami

n  CC2000 – oprogramowanie do 

scentralizowanego zarządzania 

przełącznikami KVM over IP, 

serwerami konsoli szeregowych, 

inteligentnymi modułami PDU oraz 

urządzeniami innych producentów

n  CCVSR – oprogramowanie do 

podglądu na żywo oraz zapisu 

wideo sesji użytkowników 

uzyskujących dostęp do 

przełączników KVM over IP 

i serwerów konsoli szeregowych

n  eco DC – panel WWW do zdalnego 

monitorowania oraz zarządzania 

zasilaniem i infrastrukturą centrów 

danych

WYBRANE ROZWIĄZANIA
fi rmy ATEN do zdalnego 
zarządzania infrastrukturą 
serwerowni

Przełącznik KVM over IP – model KN2116VA

CRN nr 7/2022 27

27_CRN_07_2022 advert Aten.indd   27 28.06.2022   09:38:32



CRN nr 7/202228

Cloud Reseller
 News      

Fakty, ciekawostki i rozmowy

Znamy już sześciu liderów magicznego kwadrantu Gartnera w kategorii usług chmurowych Oracle’a 
na rok 2022.

Wubiegłym roku 19 firm, które 
znalazły się w  magicznym 
kwadrancie Gartnera, zarobiło 

razem na sprzedaży usług Oracle Cloud aż 
15,4 miliarda dolarów (rok wcześniej było 
to 12,5 miliarda). Łącznie u tych dostawców 
w projekty Oracle’a zaangażowanych jest 
prawie 270 tys. osób, z których 121 tysięcy 
zajmuje się Oracle Fusion Cloud. 

Zdaniem Gartnera głównym powodem 
gwałtownie rosnącej sprzedaży Oracle 
Cloud Application (OCA) jest pandemia 
Covid-19. W raporcie czytamy: „To jasne, że 
pandemia zwiększyła zapotrzebowanie na 
rozwiązania chmurowe i doprowadziła do 

poważnych braków kadrowych. Do 2023 
roku liczba pracowników zdolnych do 
umiejętnego wdrażania OCA będzie mu-
siała się co najmniej podwoić. Wszystkich 
19 dostawców z magicznego kwadrantu 
ma łącznie niemal 47 tys. akredytowanych 
certyfikacji dla tych produktów”. 

Autorzy raportu przewidują również, 
że do końca 2024 roku 75 proc. zysków ze 
sprzedaży usług Oracle’a będzie związa-
nych z chmurą, a 70 proc. dużych wdrożeń 
ERP będzie przeprowadzanych przez ze-
społy działające zdalnie. 

W  magicznym kwadrancie Gartnera 
dostawców ocenia się według dwóch kry-

teriów: jak kompletną mają wizję i czy po-
trafią ją realizować. Następnie każdego 
dostawcę umieszcza się w jednej z czterech 
kategorii: gracze niszowi („niche players”; 
wizja i zdolność do jej realizacji pozosta-
wiają wiele do życzenia), wizjonerzy („vi-
sionaries”; dobra wizja, ale słaba zdolność 
do jej realizacji), kandydaci („challengers”; 
dobre zdolności realizacji, ale słaba wizja) 
i liderzy („leaders”; doskonała wizja i zdol-
ność do jej realizacji). 

W tym artykule CRN bierze pod lupę sze-
ściu liderów usług chmurowych Oracle’a, 
którzy znaleźli się w magicznym kwadran-
cie Gartnera na rok 2022. 

Accenture, Deloitte i PwC liderami 

n Opracowanie: Katarzyna Goszczycka

magicznego kwadrantu Gartnera

Accenture w tym roku zdobył drugie miejsce za wizję i pierwsze miejsce za zdol-
ność do jej realizacji. Dubliński integrator dostarcza usługi Oracle Cloud Applica-
tion na dużą skalę, czego dowodzi ponad 10 tysięcy związanych z nimi jednostek 
FTE (ekwiwalent pełnego czasu pracy). Według raportu Gartnera zyski Accenture 
ze sprzedaży usług OCA wzrosły o 42 proc. w stosunku do zeszłego roku.

  Mocne strony: Accenture mocno zainwestowało w zasoby 
szkoleniowe, uzyskując ponad 4 tysiące certyfikatów OCA. Ma najwięcej 
specjalistów ds. Oracle’a, wiele globalnych lokalizacji dostarczających usługi 
chmurowe Oracle’a oraz 20 ośrodków skupiających się na innowacjach w za-
kresie analityki Oracle’a. Ponadto Accenture blisko współpracuje z Oraclem, 
aby wspierać zespoły zajmujące się rozwojem produktów. 

  Słabe strony: Źródłem większości zysków Accenture ze sprzedaży 
usług chmurowych Oracle’a są duże przedsiębiorstwa. Tylko jedna trzecia 
przychodów pochodzi od firm średniej wielkości. Według raportu Gartnera 
Accenture to nie najlepszy wybór dla mniejszych klientów i tym samym nie 
czerpie istotnych zysków z tego segmentu rynku. 

Nowojorski Deloitte jest gigantem na rynku usług konsultingowych 
i doradczych IT. W tym roku firma zdobyła pierwsze miejsce za wizję 
i drugie miejsce za zdolność do jej realizacji. Podobnie jak Accenture 
jest dużym dostawcą usług OCA z ponad 10 tysiącami jednostek 
FTE. Według raportu Gartnera zyski Deloitte ze sprzedaży usług OCA 
wzrosły o 7 proc. w stosunku do zeszłego roku. 

  Mocne strony: Deloitte oferuje użytkownikom Oracle’a 
innowacyjną strukturę transakcyjną (tzw. „perfect deal”) umożliwia-
jącą interakcje za pośrednictwem modelu finansowego nastawionego 
na wyniki. Struktura ta pozwala między innymi zarządzać fundusza-
mi inwestycyjnymi, płatnościami i leasingiem zwrotnym, zapewniając 
klientom dużą swobodę w kwestiach finansowych. 

  Słabe strony: Deloitte prowadzi prężną działalność 
audytową, nie może więc realizować transformacji Oracle Cloud w or-
ganizacjach publicznych, w których pełni funkcję audytora. Według 
Gartnera ogranicza to pulę potencjalnych klientów tego dostawcy.
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PwC zdobyło trzecie miejsce zarówno za wizję, jak i za zdolność do 
jej realizacji. Firma ma siedzibę w Londynie i jest dużym dostawcą 
usług OCA (między 5 a 10 tysięcy jednostek FTE). Według raportu 
Gartnera zyski PwC ze sprzedaży usług OCA wzrosły o 45 proc. 
w stosunku do zeszłego roku. 

  Mocne strony: W ciągu ostatniego roku PwC wykazało 
znaczny wzrost zysków związanych z usługami OCA. Około jedną 
trzecią wszystkich projektów chmurowych PwC stanowią usługi 
doradcze, co jest wyjątkowo dużym odsetkiem w porównaniu z 
pozostałymi dostawcami. PwC będzie więc świetnym wyborem dla 
klientów poszukujących jednego partnera, który może świadczyć 
zarówno usługi doradcze, jak i wdrożeniowe.

  Słabe strony: PwC nie kładzie nacisku na przenoszenie 
stacjonarnych platform Oracle ERP do chmury za pomocą metody 
„lift and shift”. Według analityków Gartnera klienci szukający 
partnera, który pomoże im w migracji tą metodą, powinni postawić 
na innego dostawcę.

Tata Consultancy Services (TCS) to firma z siedzibą w Bombaju, która w tym 
roku znalazła się w czołówce, jeśli chodzi o wizję i na czwartym miejscu, 
jeśli chodzi o zdolność do jej realizacji. Jest dużym dostawcą usług OCA 
(między 5 a 10 tysięcy jednostek FTE), a z raportu Gartnera wynika, że jej 
zyski ze sprzedaży tych usług wzrosły o 51 proc. w stosunku do zeszłego 
roku.

  Mocne strony: TCS zwiększyło sprzedaż usług Oracle’a (w tym 
Oracle Cloud) dzięki nakierowanej na doradztwo platformie #OneTCS. 
Integrator rozwinął swoją działalność OCA, oferując usługi klientom, którzy 
korzystają już z Oracle EBS i chcą przeprowadzić migrację do chmury. Obec-
nie 56 proc. zysków TCS ze sprzedaży usług Oracle’a pochodzi z rozwiązań 
chmurowych. 

  Słabe strony: Choć TCS ma dojrzałą ofertę w zakresie finansów 
i HR-u, pozostaje w tyle, jeśli chodzi o pakiety ACX (marketing i obsługa 
klienta), SDM (zarządzanie łańcuchem dostaw) i IA (aplikacje przemysło-
we). Zwłaszcza w przypadku tych ostatnich TCS odczuwa zazwyczaj braki 
projektowe, finansowe i kadrowe.

W tym roku Infosys znalazł się na czwartym miejscu za wizję 
i w czołówce za zdolność do jej realizacji. Firma na siedzibę w indyj-
skim Bengaluru i jest dużym dostawcą OCA (między 5 a 10 tysięcy 
jednostek FTE). Według szacunków Gartnera od poprzedniej edycji 
raportu zyski Infosys ze sprzedaży usług OCA wzrosły o 20 proc.

  Mocne strony: Infosys prowadzi strategiczną współpracę 
z Oracle’m, projektując wspólne rozwiązania. Oferuje między innymi 
Infosys Cobalt – zestaw narzędzi i zasobów biznesowych dla kon-
kretnych branż. Oprócz tego Infosys stworzył różne rozwiązania dla 
klientów, którzy chcą zaadaptować nowoczesne technologie (sztuczną 
inteligencję, Internet Rzeczy, blockchain) na potrzeby swojej działal-
ności biznesowej. 

  Słabe strony: Jeśli chodzi o programy OCA, Infosys ma 
mniej zasobów i możliwości doradczych niezbędnych do przeprowa-
dzania transformacji przy pomocy Oracle Cloud. Mimo to dostawca 
wciąż rozwija się w tym kierunku dzięki kolejnym przejęciom 
i inwestycjom.

IBM znalazł się w czołówce tegorocznego raportu Gartnera. Został doce-
niony zarówno za wizję, jak i za zdolność do jej realizacji. Amerykański 
koncern jest bardzo dużym dostawcą usług OCA (ponad 10 tysięcy jedno-
stek FTE). Według szacunków analityków Gartnera zyski IBM ze sprzedaży 
usług OCA wzrosły o 16 proc. w porównaniu do danych z zeszłorocznego 
raportu. 

  Mocne strony: IBM jest obecny na rynku chmurowym we 
wszystkich ważnych regionach. Zatrudnia pracowników zajmujących się 
OCA w obu Amerykach (ok. 2700 osób), na obszarze EMEA (ok. 2500 osób) 
oraz w regionie Azji i Pacyfiku (ponad 4700 osób). Oznacza to, że jest 
w stanie lokalnie obsługiwać praktycznie wszystkich klientów OCA w swo-
jej bazie. 

  Słabe strony: Amerykański koncern ma bogatą historię jako 
firma informatyczna i zazwyczaj nie kojarzy się z doradztwem bizneso-
wym. Biorąc pod uwagę niedawne wydzielenie się spółki Kyndryl, IBM 
może mieć trudności z utrzymaniem zasobów i niezbędnych możliwości 
technicznych.  

»»»»»»»»  W kolejnym wydaniu opublikujemy zestawienie „challengerów” oraz „niche playerów”. 
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ogniwem w  łańcuchu dostaw. Tymcza-
sem wygląda na to, że sektor dystrybucji, 
który w Stanach Zjednoczonych przekro-
czył czterdziestkę, a w Polsce trzydziestkę, 
wydaje się mieć przed sobą jeszcze dużo 
aktywnych i owocnych lat. Przy czym o je-
go żywotności świadczą nie tylko solidne 
wzrosty przychodów. Wystarczy spojrzeć 
na to, co od niedawna dzieje się na tym ryn-
ku w kwestii inwestycji i fuzji. Wprawdzie 

nigdy ich nie brakowało, 
ale ostatnio również w tym 
zakresie historia mocno 
przyspieszyła. Inwestorzy 
wyjątkowo przychylnym 
okiem patrzą na sektor dys-
trybucji, a  przejmowane 
przez nich firmy wykorzy-
stują pozyskane środki na 
zwiększanie kompetencji 
w świecie postępującej „cy-

fryzacji wszystkiego”. A to z kolei stymu-
lująco działa na mniejszych graczy, którzy 
chcąc nadążyć za najlepszymi i przetrwać 
muszą stawać się coraz więksi albo coraz 
lepiej wyspecjalizowani. Co de facto po-
budza do dalszego rozwoju cały omawiany 
segment rynku. 

 
Żeby nie być gołosłownym: kilka lat temu 
miało miejsce głośne przejęcie Ingram Mi-
cro przez chiński koncern HNA, po czym na-
stąpiło wchłonięcie Avnetu przez Tech Datę, 
która z kolei została kupiona przez Apollo, 
fundusz private equity. Niedługo po tym In-
gram wrócił do amerykańskiej „macierzy” 

w wyniku odkupienia udziałów tego dystry-
butora od HNA przez fundusz Platinum. Po 
czym nastąpiła fuzja Synnexu i Tech Daty, 
a połączony w ten sposób podmiot zdetro-
nizował Ingrama, dotychczasowego global-
nego lidera dystrybucji IT. 

Co ważne, tego rodzaju domino zmian 
właścicielskich odbywa się nie tylko w gronie 
największych graczy. Dużo dzieje się także 
wśród „średniaków”, w tym na polskim ryn-
ku, gdzie RRC Poland trafiło pod skrzydła 
Ingram Micro (USA), ABC Data znalazła się 
w paneuropejskiej „rodzinie” Also (Szwajca-
ria), zaś Veracomp to teraz lokalny oddział 
Exclusive Networks (Francja). W każdym 
z tych przypadków przejmowane podmioty 
zyskały nie tylko możnych „protektorów”, ale 
także między innymi perspektywę włączenia 
do oferty zaawansowanych dystrybucyjnych 
platform chmurowych (a takimi dysponuje 
większość liczących się dystrybutorów glo-
balnych i paneuropejskich). A więc mówimy 
nie tylko o zmianach ilościowych, ale także 
jakościowych. 

– Myślę, że dla kupujących nie jest to po pro-
stu kwestia konsolidacji i cięcia kosztów, ale 
‘podlewarowania’ ogromnego doświadcze-
nia, know-how i wszelkich możliwości, tak-
że infrastrukturalnych, jakie dystrybutorzy 
wypracowali przez minione dekady – komen-
tował w niedawnej rozmowie z portalem 
CRN.com Frank Vitagliano, prezes GTDC.  
– A temu wszystkiemu towarzyszy chęć roz-
woju i pokaźnych inwestycji w takich obsza-
rach, jak transformacja cyfrowa, chmura 
czy usługi w  modelu everything-as-a-se-
rvice. Przykładowo, połączone ze sobą Tech 
Data i Synnex będą mogły swoją konsolida-
cję wykorzystać do znaczących inwestycji 
w kluczowych obszarach. Za nimi podążą ich 
konkurenci, co zwiększy tym samym poziom 
usług na całym rynku IT, także w tak ważnej 
kwestii jak cyberbezpieczeństwo – podsumo-
wuje szef organizacji zrzeszającej dystrybu-
torów z całego świata. 

Postępująca konsolidacja w segmencie dystrybucji IT wcale nie 
oznacza, że resellerom kurczą się możliwości wyboru dostawcy. 
Jednocześnie przyspieszyła zmiana modelu biznesowego dystry-
butorów, której skutkiem jest rosnące portfolio usług. 

Zanim przejdę do najbardziej wyrazi-
stego trendu na rynku dystrybucji IT, 
czyli konsolidacji, odwołam się do… 

literatury. A konkretnie do „Smugi cienia” 
Josepha Conrada. Tytuł tej krótkiej, acz wy-
bitnej powieści metaforycznie określa waż-
ną cezurę w życiu mężczyzny, a konkretnie 
moment, w którym przestaje on być pewien 
swoich możliwości, natomiast doskonale 
zna swoje ograniczenia. W takiej właśnie 
sytuacji znaleźli się dystry-
butorzy po tym, jak na świa-
towy rynek IT z przytupem 
weszły platformy chmu-
rowe, bazujące na modelu 
usługowym. 

Problem polega na tym, 
że model as-a-service z isto-
ty swojej wyjątkowo nie-
bezpiecznie –  zresztą nie 
tylko z  punktu widzenia 
dystrybutorów – skraca dystans pomiędzy 
dostawcą usług a klientem końcowym. Nie-
pokoi to w coraz większym stopniu rów-
nież resellerów. Kilka miesięcy temu jeden 
z amerykańskich partnerów Microsoftu 
ocenił, że gigant z Redmond ”ostatecznie 
zmierza do nawiązania bezpośredniej rela-
cji z użytkownikami końcowymi”. Podsu-
mowując swoją wypowiedź, która odnosiła 
się do zmian w programie partnerskim Mi-
crosoftu, stwierdził, że „nastały bardzo złe 
czasy dla partnerów”. 

I rzeczywiście, przez jakiś czas mogło 
się wydawać, że dystrybutorzy i reselle-
rzy będą stawali się coraz mniej potrzeb-
nym, a  przede wszystkim kosztownym 

KANAŁ DYSTRYBUCYJNY

DystrybucyjnaDystrybucyjna
„smuga cienia” 

n Tomasz Gołębiowski 

Dystrybutorzy coraz 
dynamiczniej 
współpracują 
z największymi 
dostawcami chmury 
publicznej.
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Jak trwoga, to do 
dystrybutora?
Oczywiście dystrybutorom niełatwo odna-
leźć się w nowych modelach biznesowych, 
ale przecież wielu ich partnerom – reselle-
rom i integratorom – również przychodzi 
to z trudem. Muszą poradzić sobie z dosto-
sowaniem swojego biznesu do oczekiwań 
klientów, którzy coraz częściej pytają o roz-
wiązania z gatunku everything-as-a-service. 
A wtedy, jak to zwykle bywało w minionych 
latach, w naturalny sposób zwracają się po 
radę i wsparcie do dystrybutorów. A ci, dzię-
ki współpracy z wieloma producentami, in-
westycjom w rozwój portfolio produktów 
i usług, jak również możliwości utrzymania 
odpowiednio wykształconych ekspertów, 
mogą sprostać oczekiwaniom potrzebują-
cych partnerów. Wystarczy spojrzeć, jaki 
wysiłek włożyli w swoje chmurowe mar-
ketplace’y, gdzie wrażenie może robić nie 
tylko złożoność oferty, ale także chociażby 
stojące za nią mechanizmy billingowe i inne. 

Z drugiej strony producenci, chcąc do-
trzeć do rynku w ramach oferty as-a-service, 
mogą mozolnie rozwijać się w modelu sprze-
daży bezpośredniej, albo skorzystać z potęż-
nych baz partnerskich dystrybutorów, jak też 
ich usług finansowych czy marketingowych. 
Niedawno nawet tak mocny gracz, jak Sales-
force, który od początku działalności sprze-
dawał z pominięciem kanału partnerskiego, 
począwszy od tego roku planuje do 10 proc. 
swoich przychodów generować w ramach 
sprzedaży pośredniej. Czołowy dostaw-
ca na globalnym rynku CRM podpisał już 
pierwsze umowy partnerskie z wybranymi  
integratorami. 

Rzecz jasna, nie znaczy to, że dystrybuto-
rzy mogą spać spokojnie (i nie śpią). Pokusa, 
żeby dzięki modelowi usługowemu docierać 
bezpośrednio do klientów końcowych, bę-
dzie pewnie wzrastać wśród producentów 
wraz z jego rozwojem. Potwierdzają to twar-
de dane Forrester Research, z których wyni-
ka, że choć obecnie większość, bo 64 proc. 
światowych wydatków na sprzęt, oprogra-
mowanie i usługi „przechodzi” przez kanał 
partnerski, to pod koniec obecnej dekady 
sprzedaż pośrednia ma generować jedynie 
33 procent globalnych inwestycji w rozwią-
zania IT. Pozostałe dwie części rynkowego 
tortu mają przypaść – mniej więcej po równo 
– tradycyjnym transakcjom sprzedaży bez-
pośredniej oraz marketplace’om (w tym 

Przychody dystrybutorów w Europie w latach 2020 – 2021 (procent wzrostu/spadku rok do roku)  
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największym, jak AWS, Azure, Google,  
Salesforce i Alibaba, ale też challengerom 
w rodzaju AppDirect, Miraki, CloudBlue, 
Sitcore czy Vendasta). 

Co jednak ważne, wcale nie znaczy to, że 
w kanale partnerskim będzie mniej pienię-
dzy. Zmianom w układzie sił zacznie bo-
wiem towarzyszyć znaczący wzrost wartości 
całego rynku. Według analityków Forreste-
ra do 2030 roku ulegnie ona podwojeniu, do 
poziomu 7 bilionów dolarów. Co więcej, aż 
90 procent rosnących przepływów pienięż-
nych będzie generowana jeśli nie przez inte-
gratorów, to przy ich udziale (a tym samym 
w wielu przypadkach także udziale, w róż-
nym zakresie, ich dostawców-dystrybuto-
rów). Z tym, że coraz więcej z nich to będą 
firmy IT działające w modelu „as a servi-
ce”, głównie w sektorze oprogramowania. 
Co z kolei stanowi szansę dla tych dystrybu-
torów, którzy będą potrafili zapewnić kom-
pleksowe portfolio tego rodzaju produktów, 
z towarzyszącymi im usługami, w tym billin-
gowymi czy szkoleniowymi. 

Jak wynika z nowego raportu GTDC „Hy-
perscaling Up in Technology Distribution”, 
dystrybutorzy już teraz, na potrzeby swo-
ich platform chmurowych dla partnerów, 
coraz dynamiczniej współpracują z  naj-
większymi dostawcami chmury publicznej, 
a w kolejnych latach można spodziewać się 

pogłębienia tego trendu. Z drugiej strony 
nawiązane partnerstwa pomiędzy dystry-
butorami a tzw. hiperskalerami w ocenie 
autorów raportu wciąż „znajdują się we 
wczesnej fazie”. 

– Kiedy patrzysz na udział w tradycyj-
nym rynku serwerów, to około 60 proc. te-
go biznesu przechodzi teraz na IaaS/PaaS. 
Hiperskalerzy nadal potrzebują wsparcia na 
„ostatniej mili”, dźwigni operacyjnej i zaso-
bów. A pod tym względem w grę wchodzi 
dystrybucja – komentuje Kuba Stolarski, 
dyrektor ds. badań nad platformami kom-
puterowymi w IDC. 

Jednym z wielu świeżych przykładów 
na mariaż dystrybutorów z podmiotami 
chmurowymi jest umowa pomiędzy Arrow 
Electronics a firmą Scaleway, dostawcą 
usług multi-cloud dla startupów i dewelo-
perów. Rozwiązania te mają być dostępne 
w Europie za pośrednictwem ArrowSphe-
re, platformy dystrybutora do zarządzania 
chmurą. 

– Dodanie Scaleway do ArrowSphere 
ułatwi partnerom dostęp do naszego eko-
systemu rozwiązań w chmurze. Wsparcie 
marketingowe Arrow ułatwi nam dotarcie 
do poszczególnych krajów, dzięki czemu nasz 
rynek w Europie będzie się rozwijał – wyja-
śnia motywy Scalewaya Yann Lechelle, 
CEO tej firmy. 

Z kolei Also włączyło do swojej chmu-
ry narzędzie IntSights, amerykańskiej 

firmy specjalizującej się w  bezpieczeń-
stwie cyfrowym.

– IntSights Threat Command to kolejny ele-
ment w rozwoju platformy cyberbezpieczeń-
stwa Also –  podkreśla Jan Bogdanovich, 
Senior Vice President Consumeral Business 
w Also. 

Z pewnością warto szczególnie uważnie 
przyglądać się działaniom i komunikatom 
AB, absolutnego lidera polskiego rynku dys-
trybucji. Jak podkreślał niedawno Andrzej 
Przybyło, prezes wrocławskiego gigan-
ta: „widzimy duży wzrost wydatków as-a-
-service”, mając przy tym na myśli chmurę 
i  generalnie sprzedaż w  modelu usługo-
wym –  XaaS (everything-as-a-service). 
W 2021 roku obroty grupy AB ze sprzeda-
ży usług chmurowych wzrosły o 78 proc., 
a  ilość sprzedanych usług o  51  proc.  
– Według Microsoftu ten rynek jeszcze nie od-
palił, to nie są jeszcze wzrosty, których ocze-
kują. Więc dynamiczna przyszłość cloud jest 
przed nami– przewiduje Andrzej Przybyło. 

 
Dystrybutorzy zdają sobie jednak sprawę 
z mało sprzyjających im trendów, które do-
kładnie zbadali wspomniani wcześniej ana-
litycy Forrester Research. Dlatego nie czekają 
na rozwój wydarzeń z założonymi rękami, 
rozwijając nie tylko portfolio usług (chmu-
rowych i innych, o których w dalszej części 
artykułu), ale także korzystając z potężnych 
możliwości zakupowych i  logistycznych. 
A dla takich podmiotów wprost wymarzo-
ny jest segment e-commerce, zresztą dalece  
wykraczający poza sprzęt IT. 
Nic więc dziwnego, że w trakcie konferencji 
wynikowej Actionu za 2021 rok, to właśnie 
temat e-commerce’u okazał się tym kluczo-
wym. Dystrybutor poinformował, że w ka-
nale e-commerce obsługuje już 170 sklepów 
internetowych w Polsce i 622 w Europie. Przy 
czym główne segmenty produktowe to dom 
i ogród, artykuły dla zwierząt, zdrowie i uro-
da. Action ma kilka kont na Allegro, wszedł 
na czeską platformę Mall, planuje też pojawić 
się na niemieckim eBay’u. Ponadto już teraz 
dystrybutor pojawił się na Shopee, azjatyc-
kiej platformie e-handlu, która w ubiegłym 
roku zapowiedziała debiut w Europie. 
– E-commerce za granicą to dla nas najważ-
niejsza część biznesu. Jego rozwój spowo-
dował bardzo szybki wzrost marży – mówi 
Sławomir Harazin, wiceprezes Actionu. 

KANAŁ DYSTRYBUCYJNY

Ireneusz Dąbrowski,  
były dyrektor generalny Tech Daty i przewodniczący RN ABC Daty   
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E-commerce jest odmieniany przez 
wszystkie przypadki także w AB. 

– Jesteśmy 13-miliardowym e-commercem 
– stwierdził prezes Andrzej Przybyło na te-
gorocznej konferencji wynikowej. Jak przy 
tym podkreślał, owoce przynoszą w tym za-
kresie realizowane od lat inwestycje (w tym 
integracja z Allegro, stworzenie platformy 
B2B dla resellerów, jak też platformy ESD, 
CSP i in.), a ponadto automatyzacja logisty-
ki i procesów handlowych.

Kolejny ważny trend, z jakim mamy do czy-
nienia w omawianym sektorze rynku, wy-
raźnie wybrzmiał podczas ubiegłorocznego 
forum GTDC. Zdaniem jego uczestników 
w dystrybucji następuje coraz bardziej wi-
doczne przejście od sprzedaży do usług. Jak 
zauważył cytowany już Frank Vitagliano: 
„Dostawa nie będzie polegała na produkcie, 
lecz coraz częściej na rozwiązaniach od wie-
lu producentów. Jest to wyzwanie dla kanału 
sprzedaży, aby odpowiednio kierować, wyja-
śniać, upraszczać i wdrażać to, czego napraw-
dę potrzebują firmy na całym świecie. Żaden 
pojedynczy producent nie jest w stanie osią-
gnąć tego nawet w przybliżeniu”.

Wśród innych kluczowych wniosków pły-
nących z forum GTDC, o których wspomi-
na Vitagliano, jest również taki, że wsparcie 
przedtransakcyjne, doradztwo i szkolenia 
będą szczególnie istotne, aby firmy z kanału 
sprzedaży mogły spełniać obecne i przyszłe 
wymagania przedsiębiorstw różnej wielko-
ści. To potwierdza szereg jednostkowych 
przykładów. W samym tylko Action Business 
Center, które koncentruje się na szkoleniach 
z zakresu sieciówki, fotowoltaiki i produktów 
własnych marek, w 2021 roku przeszkolono 
około 3,3 tysiąca resellerów. 

W kontekście usług znamienne jest paneu-
ropejskie porozumienie zawarte pomiędzy 
Tech Datą a MarketsandMarkets, globalną 
firmą zajmującą się analizą rynku. Umowa 
umożliwia partnerom biznesowym dystry-
butora „zintegrowanie usług w zakresie ba-
dań rynkowych i konsultingu z ofertami dla 
klientów końcowych”. Udostępniane da-
ne mają pomóc menedżerom w rozpozna-
niu możliwości generowania przychodów 
w nowych segmentach oraz w podjęciu traf-
nych decyzji dotyczących inwestycji w IT, tak 
aby sprzyjały one rozwojowi biznesu. Usłu-
ga oparta na subskrypcji obejmuje analizę ta-

kich kategorii jak sztuczna inteligencja, Big 
Data, Internet Rzeczy, łączność, robotyka, in-
teligentna produkcja i urządzenia do nosze-
nia. Dodatkowo klienci mogą uzyskać dostęp 
do spersonalizowanych usług doradczych 
ekspertów branżowych. 

Tego rodzaju porozumienia pokazują, jak 
wiele zmian zaszło w dystrybucyjnym modelu 
biznesowym, który zaczął się od „przesuwania 
pudełek”, a obecnie zawiera w sobie także do-
radztwo biznesowe B2B na bazie zaawanso-
wanych raportów i analiz rynkowych. 

 
Jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało, dystry-
butorzy IT w swojej masie stali się benefi-
cjentami niedawnej pandemii, a w zasadzie 
związanej z nią przyspieszonej cyfryzacji 
przedsiębiorstw i ich pracowników. Pomi-
mo pozrywanych, a co najmniej zakłóconych 
łańcuchów dostaw, europejski sektor dystry-
bucji w latach 2019–2021 urósł pod wzglę-
dem obrotów o solidne 12 proc., a w samym 
2021 roku łączne przychody dystrybutorów 
ze Starego Kontynentu sięgnęły rekordowej 
kwoty 87,9 miliardów euro. Przy czym szcze-
gólnie pod tym względem wyróżniło się kilka 
krajów z Polską na czele. Dość powiedzieć, że 
nasz rodzimy rynek dystrybucji w 2020 roku 
zaliczył skok wartości na poziomie 31 proc., 
a w roku 2021 było to imponujące (biorąc pod 
uwagę wysoką bazę) 14 proc. Dobra sytuacja 
panowała też w Szwajcarii, Portugalii, Cze-
chach, Finlandii, Hiszpanii i Włoszech. 
Tymczasem za naszą wschodnią granicą wy-
buchła wojna, co pogorszyło sytuację dys-
trybutorów. Transport kołowy i kolejowy 
szlakiem przez Kazachstan i Rosję przestał 
istnieć, a dodatkowo porty chińskie zostały 
zakorkowane, przez co towar czeka na zała-
dunek tygodniami. Jednocześnie błędne oka-
zało się założenie, że zmniejszone wysyłki 
produktów na rynek rosyjski będą skutkować 
zwiększeniem podaży na pozostałych ryn-
kach europejskich, w tym polskim. Efekt jest 
taki, że nierzadko klienci, którzy chcą otrzy-
mać towar w czwartym kwartale, muszą za-
mawiać go już w kwartale drugim, a jeśli się 
ociągają, otrzymują komunikat, że późniejsze 
terminy są niepewne, w przeciwieństwie do 
cen, które bez wątpienia będą rosły. 

Co więcej, wzrost stóp procentowych 
powoduje, że rośnie koszt udzielania kre-
dytów kupieckich. A  trzeba pamiętać, iż 
marże w dystrybucji są wyjątkowo małe, 

więc należy się spodziewać rosnącej presji 
na producentów na ich wzrost. W przeciw-
nym razie może się okazać, że dystrybuto-
rzy będą skracać swoim partnerom terminy 
płatności, co utrudni im dotychczasowe 
funkcjonowanie. 

Niemniej, niezależnie od szeregu barier 
i problemów, postępująca cyfryzacja i ro-
snące potrzeby resellerów, oczekujących 
wsparcia od swoich dostawców, wyraźnie 
sprzyjają tym drugim. Dlatego też, wraca-
jąc do tytułowej „Smugi cienia”, można po-
kusić się o stwierdzenie, że dystrybutorzy 
IT, choć ich pozycja jako kluczowych roz-
grywających na rynku IT uległa w okresie 
przed pandemią pewnemu zachwianiu, to 
znowu stanęli mocno na (wielu różnych) 
nogach i nadal są bardzo daleko od swojego 
„Jądra ciemności”. 

Artykuł ukazał się pierwotnie w tegorocz-
nym raporcie Computerworld „TOP 200”.   n

Dobra koniunktura
jeszcze potrwa 
Wysoki popyt na elektronikę utrzy-

ma się jeszcze długo, a dystrybu-

torzy IT pozostaną beneficjentami 

zmian, jakie zaszły w wyniku pande-

mii – uważa Jakub Viscardi, analityk 

DM BOŚ. Jego zdaniem hybrydowy 

model pracy upowszechni się, dlate-

go konsumenci nadal będą uzupeł-

niać wyposażenie swoich domowych 

biur. Co ważne, choć branżę od daw-

na trapią zakłócenia łańcucha dostaw 

i kłopoty z dostępnością produktów, 

to zdaniem DM BOŚ tacy dystrybu-

torzy, jak między innymi AB i Asbis, 

nie odczują większych problemów 

z tym związanych – ze względu na 

dużą skalę działalności, jak i przewi-

dywaną poprawę po stronie podaży 

na całym rynku. Dystrybutorom 

IT niespecjalnie zaszkodzą także 

wzrosty kosztów transportu z Chin, 

ponieważ w przypadku elektroniki 

mają mniejsze znaczenie niż cho-

ciażby w dostawach AGD. Przy czym 

nie tyle ceny, co dostępność towaru 

będzie miała większy wpływ na 

sprzedaż. Z drugiej strony niedosta-

teczna podaż produktów, związana 

z globalnymi brakami komponentów, 

pozytywnie wpływa na marże.
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smart home dołączył duży sprzęt AGD – lo-
dówki, zamrażarki, klimatyzatory czy pralki. 
W tym przypadku podłączenie do internetu 
wzbogaca urządzenia o dodatkowe funkcje 
i usługi. Jednak chyba najwięcej radości dają 
domownikom inteligentne głośniki, telewi-
zory czy odtwarzacze multimedialne, często 
określane jako smart entertainment. 

Słowem, rodzina inteligentnego domu cią-
gle się powiększa, a co za tym idzie pojawiają 
się nowe standardy nawigacji i ekosystemy, 
nie wspominając już o szerokiej gamie pro-
duktów. Xiaomi kilka miesięcy temu zapyta-
ło swoich klientów o liczbę produktów typu 
smart home w gospodarstwie domowym. 

Ponad 32 proc. ankietowanych 
powiedziało, że ma w  swoim 
domu od 4 do 7 takich urządzeń, 
a niemal 25 proc., że osiem lub 
więcej. Złożenie tych elemen-
tów w całość stanowi nie lada 
wyzwanie, aczkolwiek gra jest 
warta świeczki. Odpowiednia 
konfi guracja oraz kombinacja 
urządzeń ułatwi życie zabiega-

nym domownikom. 

Wybór ekosystemu 
Wraz ze wzrostem sprzedaży usług oraz 
urządzeń inteligentnego domu, stosunko-
wo szybko postępuje proces ich integracji. 
Oczywiście istnieje wiele opcji kompleto-
wania systemu. Niektórzy klienci zdają się na 

porady instalatorów, inni ko-
rzystają z własnego doświad-
czenia. Wiele osób po prostu 
sprawdza w internecie, jakie są dostępne roz-
wiązania i jaka opcja jest dla nich najlepsza. 

– Wielu klientów działa stopniowo, zaczy-
nając przygodę z inteligentnym domem od po-
jedynczych urządzeń, na przykład żarówek. 
Mają one wartość edukacyjną – użytkowni-
cy lepiej rozumieją, jakie korzyści wynikają 
z używania tego typu rozwiązań – tłumaczy 
Marie Tranchimand, Dyrektor Marketingu 
i Komunikacji w Netatmo. 

Jednak można pójść inną ścieżką i zapro-
jektować inteligentny dom na bazie trzech 
bardzo popularnych na świecie ekosys-
temów: Amazona, Apple’a bądź Google’a. 
Pierwsza z wymienionych fi rm oferuje Ale-
xę, która obsługuje najszerszą gamę kompa-
tybilnych produktów. Amazon oferuje tańsze 
inteligentne głośniki oraz wyświetlacze, ani-
żeli jego dwaj konkurenci. Trzeba mieć jed-
nak na uwadze, że Alexa nie cieszy się zbyt 
dużą popularnością w Polsce, stąd nie po-
rozmawiamy sobie z nią w naszym ojczy-
stym języku. Natomiast bez trudu zrozumie 
nas Asystent Google’a, który na dodatek szyb-

Jeszcze do niedawna określenie „inteligentny dom” było utoż-
samiane z luksusowymi apartamentami. To już jednak historia, 
bo nowoczesne technologie trafi ają pod strzechy, ułatwiając 
i uprzyjemniając życie domownikom.

Elektroniczne gadżety i urządzenia do-
starczają rozrywki, pozwalają oszczę-
dzić czas, pieniądze, a także zwiększają 

bezpieczeństwo mieszkańców. Według fi r-
my badawczej Grand View Research globalny 
rynek usług dla inteligentnego domu będzie 
rosnąć do 2028 roku w tempie 11 proc. rocz-
nie ( jak na razie największy, bo 35  proc. 
udział mają w nim Stany Zjednoczone). Jak 
wynika z danych zamieszczonych na statista.
com, w 2020 roku globalny rynek smart home 
wchłonął 349 milionów urządzeń, a w 2025 
roku ma ich być aż 1,77 mld. Z kolei Netatmo 
wspólnie z agencją SW Research przeprowa-
dziło badanie dotyczące oczekiwań polskich 
gospodarstw domowych wobec 
rozwiązań smart home. Do in-
westowania w tego typu sprzęt 
najbardziej zachęcają Polaków 
niższe rachunki (51 proc.), a tak-
że poprawa komfortu (26 proc.) 
i zwiększenie bezpieczeństwa 
(25 proc.) 

Rozwiązania należące do in-
teligentnego domu dzielą się 
na kilka kategorii. Jedną z kluczowych jest 
automatyka, która pozwala na zdalne lub 
automatyczne sterowanie gospodarstwem 
domowym. Są to inteligentne termostaty, 
żarówki i zamki. Kolejny ważny element in-
teligentnych domów stanowią liczniki me-
diów służące do monitorowania i zużycia 
kosztów. Od stosunkowo niedawna do grupy 

RYNEK

pod strzechą
Inteligencja 

Na rynku 
panuje 
nadmiar 
standardów
komunikacji. 
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ko reaguje na polecenia głosowe 
i rozumie skomplikowane prośby, 
z którymi nie radzą sobie Alexa czy 
Siri. W tej chwili jest to chyba najlepsze roz-
wiązanie dla osób korzystających z urządzeń 
pracujących pod kontrolą systemu operacyj-
nego Android. 

Z kolei HomeKit Apple’a jest ekosyste-
mem najbardziej restrykcyjnym z  trzech 
wymienionych, aczkolwiek wydaje się być 
idealną opcją dla posiadaczy iPhone’ów i in-
nych produktów tej marki. Ściślejsza kon-
trola Apple’a nad certyfi kacją produktów 
innych fi rm zapewnia płynne działanie ob-
sługiwanych urządzeń, ale jest ich zdecydo-
wanie mniej aniżeli w przypadku Alexy czy 
Asystenta Google. 

Co istotne, wszystkie trzy ekosystemy 
w mniejszym lub większym stopniu gro-
madzą informacje o nawykach użytkow-
ników. Obejmują one przede wszystkim 
nagrania głosowych interakcji z asysten-
tami. Tego typu praktyki budzą mnóstwo 
kontrowersji wśród użytkowników, a licz-
ne sprzeciwy przyczyniły się do tego, że 
usługodawcy musieli nieco pohamować 
swoją zapędy w zakresie korzystania z da-
nych klientów. 

– Jeśli klient końcowy interesuje się roz-
wiązaniami, to sam wybiera ekosystem. 

Jednak w większości przypadków jest 
on narzucony przez instalatora, a to 
z kolei jest zdeterminowane tym, z kim 

integrator współpracuje i u kogo 
ma preferencyjne warunki zaku-
pu urządzeń – mówi Rafał Rdza-
nek, Category Manager w AB.

Wi-Fi niczym gaz 

Niemal każde urządzenie inte-
ligentnego domu wymaga 

niezawodnego połączenia 
Wi-Fi. W gospodarstwach 

domowych używane są 
dwie częstotliwości: 2,4 GHz 

i 5 GHz. Pierwsza z wymienionych 
ma większy zasięg i bardzo dobrze 

sprawdza się w domkach jednoro-
dzinnych. Natomiast 5 GHz oferuje 

transfer nawet do 1300 Mb/s (dwukrot-
nie szybszy aniżeli konkuren-

cyjna częstotliwość) oraz 
mniej zatłoczone pasmo, 
dzięki czemu połączenia 
są stabilniejsze. 

W niezbyt odległej 
przyszłości pod strzechy 

zawita standard Wi-Fi 6E obsługujący pa-
smo 6 GHz. Jest ono nie tylko szybsze, ale 
zużywa mniej energii i zapewnia użytkow-
nikom większe bezpieczeństwo aniżeli 
2,4 GHz i 5 GHz. 

– Można zaobserwować znaczny wzrost 
zainteresowania urządzeniami pracujący-
mi w standardzie WiFi 6. Przemawia za tym 
głównie rosnąca liczba urządzeń klienckich 
wyposażonych w karty sieciowe, obsługują-
ce ten standard i coraz niższe ceny urządzeń, 
porównywalne cenowo z topowymi modela-
mi obsługującymi jedynie WiFi 5 – mówi Iwo 
Ostalski, Marketing Specialist w TP-Linku.

Wszystko wskazuje na to, że zapotrze-
bowanie gospodarstw domowych na coraz 
wyższe przepustowości będzie rosnąć. Jak 
wynika z badania przeprowadzonego przez 
Vodafone wśród mieszkańców Niemiec, 
Hiszpanii oraz Włoch, dostęp do niezawod-
nego Wi-Fi staje się jednym z podstawowych 
wymogów. Aż cztery na pięć gospodarstw 
domowych zadeklarowało, że Wi-Fi jest 
tak samo ważne jak elektryczność i gaz. Re-
spondenci przyznali też, że konsumpcja 

Wi-Fi w ich domach cały czas rośnie, do cze-
go w znacznym stopniu przyczyniły się apli-
kacje wideo. 

Osobną kwestią jest rola, jaką spełniają 
w inteligentnych domach routery. Wiele go-
spodarstw domowych zadowala się sprzę-
tem dostarczonym w ramach umowy przez 
dostawcę internetu. Producenci sprzętu sie-
ciowego zachęcają do wymiany urządzeń na 
modele z wyższej półki. 

– Router dostarczony przez operatora ma 
zapewnić niezbędne minimum potrzebne do 
realizacji warunków umowy. Nie należy się 
spodziewać, że dostarczy nam urządzenie, 
które będzie odpowiadać na potrzeby prze-
ciętnego użytkownika. Każdy, komu zależy na 
kontroli nad własną siecią domową, dużym 
zasięgiem WiFi oraz zwiększonym bezpie-
czeństwie decyduje się na dodatkowe urzą-
dzenie – tłumaczy Piotr Dudek, Regional 
Director Netgeara na Europę Wschodnią. 

Przedstawiciele TP-Linka oraz Netgeara 
przyznają, że klienci wykazują zainteresowa-
nie rozwiązaniami mesh. W tej architektu-
rze nie ma jednego, niezależnego urządzenia, 
a system składa się z minimum dwóch do kil-
ku satelitów. 

Galopujące ceny energii i gazu sprawiają, że 
gospodarstwa domowe szukają rozwiązań, 
które pozwalają nieco ograniczyć wydatki. 
Jednym ze sposobów jest wykorzystanie no-
woczesnych termostatów czy liczników 

Koreański 
eksperyment 
Pięćdziesiąt cztery rodziny z Korei 

Południowej zgłosiły się na ochotni-

ka do dzielenia się danymi na temat 

wszystkiego, począwszy od nawyków 

związanych ze snem, aż po ilość wy-

rzucanych śmieci, aby pomóc progra-

mistom stworzyć od podstaw miasto 

w Busan. Rodziny zaangażowane 

w projekt przez trzy lata nie uiszczają 

czynszu (płacą tylko za prąd i wodę), 

przy czym istnieje możliwość prze-

dłużenia umowy o dwa lata. Każdy 

najemca ma smartwatcha, który jest 

zsynchronizowany z lustrem i całym 

domowym systemem. Warto przy tym 

dodać, że do pracy w wiosce zatrud-

niono sprzątające roboty. 
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przeznaczonych do monitorowania zużycia 
prądu. Mogłoby się wydawać, że w związku 
z tym developerzy będą starali się naszpi-
kować mieszkania gadżetami elektronicz-
nymi, aby przyciągnąć kupców. Jednak 
w rzeczywistości sytuacja przedstawia 
się zupełnie inaczej – rosnące ceny nie-
ruchomości sprawiają, że inwestorzy tną 
koszty. Niestety, oszczędności zazwyczaj 
dotyczą systemów sterowania roletami czy 
inteligentnego monitoringu wizyjnego, nie 
wspominając już o bardziej zaawansowa-
nych systemach. To jedna z największych 
barier w rozwoju usług i produktów smart 
home na polskim rynku. 
Polacy, którzy wzięli udział w cytowanym 
wcześniej badaniu Netatmo, jako najczęst-
szą przyczynę rezygnacji z zakupu smart 
home wymieniają wysokie ceny produktów 
(45 proc.). Natomiast co trzeci respondent 
sądzi, że jest to tylko gadżet. Kolejną po-
ważną przeszkodą w adaptacji urządzeń 
smart home, która występuje na całym 
świecie, jest nadmiar konkurujących ze 
sobą standardów komunikacji bezprzewo-
dowej i brak zdolności wymiany informacji 
pomiędzy urządzeniami. Przykładowo, Phi-
lips Hue, Logitech, LG i Samsung stawiają 
na ZigBee, zaś Honeywell, GE oraz Samsung 
rozwijają Z-Wave. Niedawno zaprezentowa-
no kolejny standard o nazwie Thread wspie-
rany przez Apple’a i Google’a. 

– Taki stan rzeczy bardzo utrudnia pro-
cesy związane z wdrożeniem. Zakup jednej 
centralki determinuje zazwyczaj wybór 
urządzeń konkretnego producenta. Może 
też się potrudzić i połączyć różne standardy, 
na przykład poprzez wykorzystanie mikro-
komputerów typu Raspberry Pi i dokupywa-
nie nakładek pracujących na danym kanale. 
Dodatkowo wymaga to instalacji oraz konfi -
guracji oprogramowania typu Home Assis-
tant – wyjaśnia Rafał Rdzanek. 

Niewykluczone, że dostawcy roz-
wiązań dla inteligentnego domu będą 
w nieodległej przyszłości szukać kom-
promisów, aby połączyć domowe sprzę-
ty. Zresztą już zaczynają pojawiać się tego 
typu inicjatywy. Obecnie wielu producen-
tów smart home, wraz z Legrand Group, Ne-
tatmo i 220 przedsiębiorstwami należącymi 
do Connectivity Standards Alliance (daw-
niej ZigBee Alliance), pracuje nad zdefi nio-
waniem standardu komunikacji Matter dla 
inteligentnych produktów. n

Zdaniem specjalisty 

n Karolina Lewandowska, Product Manager, Action 
Popyt na rozwiązania smart home, rozumiany jako zapytania, 

które otrzymujemy od klientów, jest całkiem duży. Widać, że lu-

dzie interesują się tym tematem. Natomiast, żeby dokładnie od-

powiedzieć na tak postawione pytanie, należy sprecyzować: co 

rozumiemy jako smart home? Czy są to pojedyncze elementy, 

takie jak smart gniazdko czy kompleksowe instalacje oplatające 

cały dom. W tym pierwszym przypadku zapytanie często kończy się 

zakupem. Natomiast w drugim, po zapoznaniu się z kosztem pełnego rozwią-

zania, zapał klientów często wygasa. Przy czym brak wspólnego standardu to 

największe nieszczęście, jakie mogło dotknąć ideę inteligentnego domu. Otóż 

bez wiodącego standardu, ten segment rynku nie wejdzie prędko na kolejny 

poziom. Na dziś, typowanie, kto wyjdzie zwycięsko i zyska przewagę jest nie-

zwykle trudne, ponieważ siły graczy stojących za każdym z rozwiązań wydają 

się dość wyrównane. Można jedynie przypuszczać, że ten, kto zdoła opanować 

większe AGD (pralki, lodówki, zmywarki, piekarniki) oraz telewizory, zyska 

przewagę nad konkurencją. 

n Marie Tranchimand, Dyrektor Marketingu i Komunikacji, Netatmo 
Boom na rynku inteligentnych domów wynika z trzech czyn-

ników: rozwoju szerokopasmowego Internetu, masowego 

upowszechnienia się smartfonów oraz faktu, że ludzie przyzwy-

czaili się do korzystania z telefonów jako pilotów. Obecnie więk-

szość interakcji z naszymi inteligentnymi urządzeniami odbywa 

się za pomocą smartfonów, a komendy głosowe są używane przez 

około 20 proc. użytkowników. W związku z ogromnym wzrostem cen 

energii w ciągu ostatnich kilku miesięcy dostrzegamy zwiększone zapotrzebo-

wanie na urządzenia, które mogą pomóc w obniżeniu rachunków za prąd. Są to 

między innymi inteligentne głowice czy inteligentne termostaty. 

n Rafał Rdzanek, Category Manager, AB 
Rozwój rozwiązań chmurowych, technologii 5G i dostępność za-

awansowanych smartfonów powodują, że smart home staje 

się coraz bardziej popularny i niezawodny. Osobną kwestią są 

sprawy związane z cyberbezpieczeństwem, ale tutaj producen-

ci również stosują standardy na najwyższym poziomie. Rozwój 

i sprzedaż systemów smart home może być stymulowany również 

przez rosnące ceny energii. Dzięki zaawansowanym, „inteligentnym” 

czujnikom jesteśmy w stanie ograniczyć zużycie energii elektrycznej i cieplnej 

sterując roletami, oświetleniem, grzejnikami czy klimatyzacją w budynku lub 

mieszkaniu. 

n Iwo Ostalski, Marketing Specialist, TP-Link
Urządzenia smart home znajdują się w co trzecim nowo powsta-

jącym domu. Odsetek ten od trzech lat utrzymuje się na zbliżo-

nym poziomie, jak wynika z najnowszego „Raportu o budowie 

domów w Polsce”, przygotowanego dla serwisu Oferteo.pl. Wiele 

osób decyduje się jednak doposażyć istniejące już domy w sys-

temy, które wpływają przede wszystkim na zwiększenie komfortu 

oraz bezpieczeństwa. Pandemia zamknęła wielu Polaków w czterech 

ścianach. Spowodowała tym samym, że dla wielu z nas dom przestał być je-

dynie miejscem, w którym toczy się życie rodzinne. Stał się on także miejscem 

pracy, prowadzenia biznesu czy nauki. W efekcie wiele osób postanowiło zain-

westować w rozwiązania smart i uczynić swój dom bardziej przyjaznym oraz 

komfortowym miejscem do życia nie tylko prywatnego, ale i zawodowego. 

CRN nr 7/202236
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Inteligentne oświetlenie będzie najszybciej 
rosnącą kategorią urządzeń smart home 
pod względem sprzedaży –  przewidu-

ją analitycy IDC. W ciągu najbliższych 5 lat 
sprzedaż takich urządzeń ma rosnąć średnio 
o ponad 23 proc. rocznie. Eksperci tłumaczą 
to chęcią wygody i oszczędzania energii, co 
gwarantują inteligentne rozwiązania, w tym 
produkty z portfolio TP-Linka. Producent 
zapewnia coraz większy wybór inteligent-
nych żarówek i listew LED. 

Produkty TP-Linka są bardzo proste w in-
stalacji, łatwe w zarządzaniu za pomocą apli-
kacji na smartfona (słuchają nawet… poleceń 
głosowych). Nie tylko zadbają o komfort 
mieszkańców i niższe rachunki za prąd, ale 
też odstraszą nieproszonych gości. 

Przykładem możliwości inteligentne-
go oświetlenia od TP-Linka jest żarówka 
LED Smart Wi-Fi Tapo  L530E. Korzysta-
nie z niej jest proste. Wystarczy wkręcić 
żarówkę i dostosować się do wskazówek 
w  bezpłatnej aplikacji TP-Link Tapo na 
Androida lub iOS. Żarówka bezpośrednio 
łączy się z siecią Wi-Fi i nie jest w tym celu 
potrzebny hub. LED-y można zintegrować 
z asystentem Amazon Alexa lub Google’a 
i zarządzać żarówkami przy pomocy głosu. 

L530E ma spore możliwości wykonywa-
nia takich poleceń, bo potrafi wyświetlić 
aż 16 mln kolorów z maksymalną jasnością 
806 lumenów (światło można przyciemniać 
w zakresie 1 – 100 proc.). Harmonogram i ti-
mer pozwalają tworzyć plany włączania 
i wyłączania, jasności i kolorów, a także za-
pisywać ustawienia. Przy czym pobór mocy 
wynosi  zaledwie 8,7 wata. 
W  portfolio inteligentnego oświetlenia 
znajduje się też żarówka Tapo L520E ze 
ściemniaczem, która emituje światło o tem-
peraturze 4000 K, czyli imituje naturalne 
oświetlenie. W razie potrzeby LED-a można 
jednak przyciemnić – oczywiście z pomocą 
aplikacji albo głosu. Tak jak w innych inteli-
gentnych żarówkach LED TP-Linka są też 
opcje ustalania harmonogramu przygasza-
nia i zapalania światła, zdalnego sterowania, 
zapisywania profili ustawień itp. W trybie 
oszczędzania energii L520E potrzebuje za-
ledwie 0,2 wata mocy. Do wyboru ze ściem-
niaczem jest też LED Tapo L510E, z tym, że 
o temperaturze barwowej 2700 K. Żarówki 
będą świecić latami – ich żywotność wynosi 
15 tys. godzin.

Dzięki aplikacji Tapo urządzenia tej mar-
ki można kontrolować zdalnie, z dala od do-
mu. Takie rozwiązanie zabezpieczy domowe 
pielesze w czasie urlopu. Można raz na jakiś 

czas włączyć światło w domu, 
aby zasymulować obecność. 
Zmiany oświetlenia, gdy ni-
kogo nie ma w domu, można 
też zaplanować w trybie auto-
matycznym. 

O efektowne wrażenia świetl-
ne zadbają też taśmy LED Ta-
po L900–5 oraz L920–5. Ta 

druga jest odporna na wilgoć i duże wahania 
temperatur (od -15 do +40 st.). Zmieni balkon 
czy ogród w nastrojowe miejsca. Pozwala na 
zmianę kolorów w pełnej palecie barw RGB, 
ma 5 m długości, a można też odciąć odpo-
wiedni fragment. L920–5 jednocześnie po-
zwala wyświetlić wiele kolorów, co odróżnia 
ją od L900–5. 

LED-y to nie jedyny sprzęt smart home 
TP-Linka. Dom można wyposażyć także 
w kamery tej marki. Do wyboru są modele 
wewnętrzne (Tapo C200/C210) i zewnętrz-
ne (Tapo C310/320WS). Inna opcja to inte-
ligentne gniazdka, np. Tapo P110. Co ważne, 
cała gama urządzeń smart home TP-Linka 
działa pod kontrolą jednej aplikacji. 

Prosta instalacja, łatwe zarządzanie, mnóstwo użytecznych 
opcji, wygoda korzystania i oszczędność to główne cechy 
urządzeń TP-Linka do inteligentnego oświetlenia domu.

Inteligentny dom 
pełen światła

SMART HOME  
TP-Link gwarantuje…
n  …bardzo prostą instalację i 

zarządzanie przez mobilną aplikację 

w języku polskim,

n  …działanie poprzez sieć Wi-Fi, bez 

potrzeby użycia kontrolera,

n  …integrację z asystentami głosowymi 

(w tym Google Assistant i Amazon 

Alexa),

n  …wiele trybów pracy (harmonogra-

my, timer, automatyczne dopasowa-

nie do światła dziennego, tryb 

symulujący obecność domowników, 

dopasowanie do muzyki i in.),

n  …energooszczędność,

n  …uniwersalność (opcje zwiększające 

bezpieczeństwo domu).
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Nie są to dobre wieści dla dostawców 
systemów SAM (Software Asset Manage-
ment). A nie jest przy tym żadną tajemnicą, 
że najczęściej w tego typu rozwiązania in-
westują organizacje, które mają już za sobą 
zazwyczaj niemiłe doświadczenia związa-
ne z audytem. Dlatego specjaliści śledzą-
cy ten segment rynku uważają, że zamiast 
straszyć kijem, lepiej pokazać przedsię-
biorcom marchewkę, czyli oszczędności, 
jakie niesie ze sobą wdrożenie SAM. Tym 

bardziej, że postępująca adaptacja SaaS 
nie rozwiązuje wszystkich problemów 
związanych z zarządzaniem aplikacjami. 
Co więcej, nie brakuje opinii, że nawet je 
pogłębia. Większość fi rm korzysta z róż-
nych rodzajów oprogramowania i modeli 
rozliczeniowych, co prowadzi do sporego 
chaosu. 

Wprawdzie SaaS zapewnia oszczędno-
ści, ale może również generować zbęd-
ne koszty. Łatwość korzystania z usługi 

Sprzedaż systemów SAM (Software Asset 
Management) nigdy nie była łatwym biznesem. 
Niewykluczone, że transformacja cyfrowa, a także 
duża popularność SaaS znacząco ożywi ten segment 
rynku. 

Wostatnich kilku latach bardzo 
dużo mówi się i  pisze o  ro-
li oprogramowania. Według 

wyliczeń Deloitte, wydatki na różnego 
rodzaju programy mogą stanowić nawet 
40 proc. budżetu IT. Jednak sposób ko-
rzystania z aplikacji wyraźnie się zmienia. 
W szybkim tempie rośnie liczba organiza-
cji decydujących się na zakup oprogramo-
wania w modelu SaaS – według Gartnera 
w bieżącym roku wartość tego segmentu 
rynku wyniesie niemal 176 mld dolarów, 
a rok później już 208 mld dolarów. 

To oznacza, że odbiorcy biznesowi za-
czną coraz rzadziej kupować programy 
z „pudełka”. W teorii powinno to ułatwić 
zawiłą politykę licencyjną, a także ogra-
niczyć piractwo oraz ciągnące się długi-
mi miesiącami audyty przeprowadzane 
przez dostawców oprogramowania. 

dostawcom SAM
SaaS ratuje życie 
RYNEK

nMarcin Grzywacz, Enterprise Executive Central-South-East Europe, 
Snow Software
Największy wpływ na sprzedaż systemów SAM ma edu-

kacja menedżerów na poziomie C-level. Czynnikami ze-

wnętrznymi, które nigdy się nie zmienią, są ciągłe zmiany 

w obszarze wymagań licencyjnych, pojawianie się nowych 

modeli sprzedażowych, typów licencji czy oprogramowania, 

a także ciągły rozwój i powstawanie środowisk hybrydowych. Do-

stępność usług SaaS dla działów poza IT jest obecnie tak łatwa, że brak kon-

troli nad tym obszarem wpływa na konieczność posiadania kompleksowych 

rozwiązań SAM. Tego typu narzędzia potrafi ą z jednej strony poradzić sobie 

ze skomplikowanymi przypadkami licencyjnymi w ramach infrastruktury data 

center, a z drugiej identyfi kować „shadow IT”. 

nMarkus Kempkes, dyrektor regionu 
CEE, ServiceNow 
O ile dostawcy SaaS mogą za-

pewnić wgląd w liczbę posia-

danych subskrypcji i liczbę 

przypisanych użytkowników, 

o tyle nie zawsze dostarczają in-

formacje o tym, jak oprogramowanie 

jest używane. Tymczasem wiele fi rm wraca do 

pracy realizowanej w fi zycznym biurze, czemu 

towarzyszy zmiana wzorców użytkowania apli-

kacji SaaS, na przykład narzędzi do współpracy. 

Zrozumienie nie tylko tego, kiedy użytkowni-

Zdaniem specjalisty  

Łatwość korzystania 
z usługi prowadzi czasem 
do marnotrawstwa.
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prowadzi czasami do marnotrawstwa. 
Szczególnie celują w  tym działy mar-
ketingu i  sprzedaży używające aplika-
cji chmurowych bez wiedzy działów 
IT. W rezultacie programy się dupliku-
ją, a część z nich zostaje porzucona i za-
pomniana po zaledwie kilku miesiącach 
użytkowania. Niejednokrotnie bywa tak, 
że jeden dział fi rmy korzysta z Zooma, 
a inny z GoToMeeting. Jak widać, wbrew 
temu, co obiecują promotorzy SaaS, wy-

datki na oprogramowanie wcale nie mu-
szą spaść wraz z migracją do chmury. 

– Często klienci przepłacają za SaaS na-
wet o 50 proc., wykupując drogie, nieade-
kwatne do własnych potrzeb plany taryfowe. 
Najczęściej wynika to z braku możliwości 
oceny realnych wymagań lub promocji ceno-
wych. Obserwując wzrost wydatków w ob-
szarze usług chmurowych, w tym również 
SaaS, nie obawiam się o przyszłość SAM 
–  mówi Marcin Grzywacz, Enterprise 

Executive Central-South-East Europe 
w Snow Software. 

SaaS ogranicza piractwo 
komputerowe
Jeszcze do niedawna jedną z największych 
bolączek trapiących dostawców aplika-

SAM w liczbach 

Ź
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W jakich obszarach SAM przyczyni się 
do rozwoju fi rmy?   

Optymalizacja i wyszukiwanie 
oszczędności w wydatkach na 
oprogramowanie 

54%

Jakie wskaźniki mierzysz 
za pomocą SAM?

Usprawnienie odzyskiwania 
niewykorzystanego lub 
nieużywanego oprogramowania 

49%

Poprawa efektywności 
zarządzania produktami 
SaaS 

48%

Zgodność audytu 
zewnętrznego 43%

Posiadanie 
odpowiednich licencji 41%

Zgodność z audytami 
regulacyjnymi lub 
wewnętrznymi 

37%

nBartosz Rychlewski, starszy menedżer Extended Enterprise, Deloitte
Tradycyjnym czynnikiem, który wpływa na inwestycje w narzędzia SAM, 

były przeglądy zgodności licencyjnej prowadzone przez producentów 

oprogramowania. Klienci inwestowali w narzędzie SAM w celu mini-

malizacji ryzyka kar fi nansowych. W naszej ocenie dla części klientów 

ciągle pozostanie to jeden z głównych argumentów zakupowych. Jed-

nak od kilku lat obserwujemy rosnącą świadomość tego, że praktycznie 

niemożliwe jest zarządzanie zasobami IT w oparciu o statyczne raporty lub 

zestawienia, co utrudnia podejmowanie decyzji. Z drugiej strony rośnie świadomość du-

żo szerszych korzyści, jakie płyną z wdrożenia SAM niż samo tylko zapewnienie zgodno-

ści. Klienci oczekują kompleksowego objęcia zarządzaniem całej infrastruktury IT, w tym 

rozwiązań chmurowych, a także wsparcia procesu optymalizacji i redukcji wydatków. To 

przekłada się z kolei na decyzje o dalszych inwestycjach w narzędzia SAM.

cy ostatnio korzystali z oprogramowa-

nia, ale także jakie działania podejmują po 

zalogowaniu, zapewni fi rmom możliwość 

optymalizacji wydatków na SaaS. Jeśli li-

cencje nie są wykorzystywane, można 

je odzyskać i zmniejszyć wydatki. Kiedy 

używane są tylko niektóre funkcje, war-

to obniżyć poziom subskrypcji do licencji 

niższego poziomu, co wiąże się z obniże-

niem ceny. Aplikacje SaaS można łatwo 

wdrożyć, zatem ważne jest zrozumienie 

całego fi rmowego ekosystemu w celu ra-

cjonalizacji nakładających się funkcji.
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cji było piractwo komputerowe. Polska 
była jednym z liderów w niechlubnych ze-
stawieniach dotyczących kradzieży opro-
gramowania. Jednak SaaS do pewnego 
stopnia ogranicza ten problem. 

– Wdrożenie rozwiązań SaaS znacząco 
zmniejszyło liczbę przypadków nielegalne-
go korzystania z oprogramowania. Dostęp 
do usługi jest kontrolowany przez dostawcę. 
To zahamowało przypadki nieograniczone-
go instalowania wielu wariantów aplikacji 
bez posiadania odpowiednich uprawnień. 
Jednak nadal odnotowuje-
my niezgodności licencyjne 
w firmach – przyznaje Bar-
tosz Rychlewski, starszy me-
nedżer w zespole Extended 
Enterprise firmy Deloitte. 

O ile przedsiębiorcy dość 
chętnie korzystają z progra-
mów biurowych oferowa-
nych w modelu SaaS, o tyle 
w przypadku zaawansowanych systemów, 
takich jak ERP, podjęcie decyzji o migracji 
do chmury jest dużo trudniejsze. Ta gru-
pa użytkowników wciąż zmuszona jest 
pilnować warunków licencji. Poza tym 
użytkownicy SaaS też potrafią łamać wa-
runki umów podpisanych z usługodawca-
mi. Analitycy z Deloitte w ostatnim czasie 
zaobserwowali takie zjawiska, jak współ-
użytkowanie kont dostępu do rozwiązań 
licencjonowanych na osobę fizyczną, a 
także przyznawanie subskrypcji osobom 
niespełniającym  kryteriów (przykładowo 
tańsza, ograniczona licencja jest przypi-

sana użytkownikom o pełnych prawach). 
Niektóre usługi online czy SaaS nie po-

siadają technicznych ograniczeń w  za-
kresie dostępu. W efekcie klienci mogą 
nieświadomie nie stosować się do warun-
ków użycia usługi w wyniku nieodpowied-
niej konfiguracji. Sami dostawcy usług nie 
zajmują się optymalizacją kosztów licen-
cji, efektywnością ich wykorzystania czy 
rozliczania w ramach jednostek bizneso-
wych, bowiem to nie leży w ich interesie. 
Nie bez przyczyny w systemach SAM po-

jawiają się moduły do obsłu-
gi systemów dostarczanych 
w  modelu SaaS. Według 
specjalistów największe 
naruszenia umów licencyj-
nych mają miejsce w cen-
trach danych. 

– Maszyna wirtualna 
z zainstalowanym MS SQL 
Server przemieszczająca się 

pomiędzy fizycznymi hostami w środowi-
sku klienta może kosztować nawet kilkaset 
razy więcej niż kilka nadmiarowo zainsta-
lowanych pakietów biurowych. Choć SaaS 
w pewnym stopniu ogranicza nadużycia 
w zakresie korzystania z oprogramowa-
nia, nie jest to remedium na wszystkie pro-
blemy z tym związane – tłumaczy Marcin 
Grzywacz. 

W segmencie systemów przeznaczonych 
do zarządzania zasobami informatyczny-
mi można wyróżnić kilka grup produk-

tów: SAM, ITAM (IT Asset Management), 
ITSM (Information Technology Service 
Management) czy EAM (Enterprise Asset 
Management). Niejedna firma staje więc 
przed dylematem, jakie rozwiązanie wy-
brać i czy lepiej zainwestować w kombajn, 
taki jak ITAM, czy też wyspecjalizowane 
narzędzie typu SAM. 

W ostatnim czasie jednym z  popu-
larniejszych trendów w branży nowych 
technologii jest unifikacja. A to nie jest 
dobra wiadomość dla dostawców SAM. 
Zdaniem części analityków rozdzielenie 
produktów staje się w praktyce niemoż-
liwe. Trudno jest bowiem efektywnie za-
rządzać aplikacjami pomijając sprzęt, 
na którym są uruchamiane. Jednak nie 
wszyscy podzielają tę opinię. Zwolenni-
cy SAM twierdzą, że jest to nadal perspek-
tywiczny obszar, a specjalizacja pozwoli 
wychwycić detale niezauważalne przez 
ITAM – rozwiązania projektowane bar-
dziej pod kątem kontroli sprzętu. 

– Systemy SAM zawierają bazę wiedzy 
o regułach licencyjnych tysięcy produktów. 
Za pomocą algorytmów optymalizują po-
siadane licencje, a  także tworzą raporty 
zgodności. Natomiast ITAM jest narzę-
dziem porządkującym i ułatwiającym ży-
cie działom IT. Dobre rozwiązania cechują 
się dużą elastycznością w zakresie wprowa-
dzania dowolnych klas przechowywanych 
zasobów zgodnie z ich specyfiką i cyklem 
życia – tłumaczy Bogdan Lontkowski, dy-
rektor regionalny na Europę Środkową 
w Matrix42.

Poza tym świat aplikacji podzielił się na 
dwie części: lokalną i chmurową, a tym sa-
mym zapanowanie nad licencjami stało się 
trudniejsze niż kilka lat temu. Nie można 
też pomijać kwestii związanych ze struktu-
rami organizacyjnymi. Bogdan Lontkow-
ski zauważa, że zarządzaniem licencjami 
oraz nadzorem nad infrastrukturą zajmu-
ją się zazwyczaj różne osoby. W każdym 
razie, na chwilę obecną trudno wyroko-
wać, która z koncepcji zwycięży. Pewnego 
rodzaju ciekawostką jest fakt, że Gartner 
na początku ubiegłego roku poinformo-
wał o zaprzestaniu tworzenia Magiczne-
go Kwadrantu dla narzędzi SAM, a zastąpił 
go mniej szczegółowym przewodnikiem 
po tym rynku. Tym samym rywalizacja 
pomiędzy dostawcami takich rozwiązań 
o „górny prawy róg” dobiegła końca. n

Gartner zaprzestał 
tworzenia 
magicznego 
kwadrantu dla 
SAM. 

 
n  Jacek Konaszczuk, kierownik Działu Handlowego, Grupa Damiko
Przejście na systemy chmurowe w modelu licencjonowania SaaS istotnie utrudniło 

możliwość nielegalnego ich użytkowania. Nie jest to jednak całkowite wyeliminowa-

nie problemu, ponieważ zawsze znajdą się tacy, dla których pokusa oszczędności sta-

nie się większa niż potrzeba zgodności licencyjnej. Czasami nielegalne korzystanie 

z aplikacji wynika z nieznajomości warunków umowy. Jako że obecnie tylko nielicz-

ne firmy stać na ciągłe powiększanie budżetów, pojawia się potrzeba racjonalizacji 

zakupów oprogramowania czy możliwość pomiaru jego wykorzystania. Wymienione 

czynniki kreują popyt na SAM, a dodatkowo nie można pominąć wpływu coraz częst-

szych audytów producentów u swoich klientów, które badają zgodność wykorzysta-

nia z warunkami licencji. Największą przeszkodą w sprzedaży systemów jest brak 

świadomości na temat potencjalnych korzyści, jakie niesie ze sobą ich wdrożenie. 

Tymczasem w większości przypadków oszczędności wielokrotnie przekraczają in-

westycje w SAM, a wielu producentów umożliwia przeprowadzenie proof of concept 

w środowisku klienta. Testowa wersja systemu pokazuje czy i jakich oszczędności 

należy się spodziewać. 

Zdaniem integratora
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Sprawne zarządzanie środkami trwały-
mi w przedsiębiorstwie to bardzo istot-
ny element wpływający na działalność 

biznesową. Wyróżniającym się zasobem, ze 
względu na swoją specyfi kę oraz związane 
z nim otoczenie prawne, jest oprogramo-
wanie. Z badania przeprowadzonego przez 
Deloitte wynika, że wydatki z nim związa-
ne stanowią obecnie aż 30 proc. kosztów po-
noszonych na zasoby IT. Przy czym 25 proc. 
kupionych aplikacji nigdy nie będzie wyko-
rzystanych, a 58 proc. przedsiębiorstw pła-
ci za usługi wsparcia dla oprogramowania, 
z którego nie korzysta. 

Często jednak zdarzają się też sytuacje 
odwrotne –  fi rmy wykorzystują aplika-
cje lub ich niektóre funkcje w sposób nie-
zgodny z coraz bardziej skomplikowanymi 
umowami licencyjnymi. Fakt ten najczęściej 
ujawniany jest podczas audytów legalności 
przeprowadzanych przez producentów 
oprogramowania u swoich klientów. Nie-
rzadko zdarza się, że skutkiem takiej ope-
racji jest sprawa sądowa, w ramach której 
nabywca licencji zazwyczaj stoi na prze-

granej pozycji i ryzykuje zapłatę ka-
ry stanowiącej znaczny uszczerbek 
dla budżetu fi rmy. W takiej sytuacji in-
westycja w narzędzie, które zagwarantu-
je, że przedsiębiorstwo będzie korzystało 
z oprogramowania we właściwy sposób, 
może zwrócić się natychmiast.

Matrix42 oferuje swoim klientom w pełni 
dojrzałe narzędzie Software Asset Manage-
ment (SAM), które służy do kompleksowego, 
proaktywnego zarządzania oprogramowa-
niem i jego licencjami na każdej platformie 
– w urządzeniach końcowych, serwerach, 
sprzęcie mobilnym i w chmurze. Jest ono 
zgodne z rozwiązaniami czołowych fi rm, 
takich jak SAP, IBM, Microsoft, Oracle, 
VMware i wielu innych, które już dawno 
uznały, że przychód z przeprowadzanych 
audytów jest równie satysfakcjonujący, jak 
ze sprzedaży nowych licencji.

Funkcjonalność tego narzędzia wykra-
cza jednak znacznie poza typowe funkcje 
zapewniane przez rozwiązania typu SAM. 
Gwarantuje ono pełną elastyczność konfi gu-
racji procesów skanowania i optymalizacji 

posiadanego oprogramowania, skalowal-
ność, bezpieczeństwo oraz wiele funkcji 
zwiększających produktywność.

Zagwarantowano także dostępność wielu 
mechanizmów ochronnych, takich jak jed-
norazowe logowanie (Enterprise SSO), kon-
trolę stanu bezpieczeństwa urządzeń, jak 
też analizę przyczyn ewentualnych anoma-
lii za pomocą funkcji Secure Audit i Insight 
Analysis. Rozwiązanie uzupełniają moduły 
zarządzania incydentami oraz bezpieczne-
go wdrażania oprogramowania za pomocą 
agentów.

Pakiet Matrix42 SAM można rozszerzyć 
o przydatne dodatki, w tym mechanizm uła-
twiający zarządzanie wydatkami w chmu-
rze poprzez analizę zawartych przez fi rmę 
umów i wynikających z nich kosztów, a na-
stępnie pełną inwentaryzację wykorzysty-
wanych zasobów chmury.

SAM uzupełnia portfolio innych narzędzi 
Matrix42, takich jak Enterprise Service Ma-
nagement (ESM) czy Confi guration Mana-
gement Database (CMDB), które pozwalają 
na zdefi niowanie dowolnej klasy zasobów, 
a następnie wykorzystanie ich w realizacji 
procesów biznesowych. Rozwiązania te do-
stępne są w ofercie dystrybutorów Matrix42 
– Exclusive Networks i Stovaris.

Inwestycja w narzędzie, które zagwarantuje, że 
przedsiębiorstwo będzie korzystało z licencji na 
oprogramowanie we właściwy sposób, może zwrócić 
się natychmiast. Umożliwia to rozwiązanie Matrix42 
Software Asset Management.

Wydatek na oprogramowanie SAM 
może się szybko zwrócić

Bogdan Lontkowski, 
dyrektor regionalny, Matrix42 

Kontakt dla partnerów:
Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny, Matrix42

bogdan.lontkowski@matrix42.com
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tów jesteśmy w zasadzie na równi z dostaw-
cami tych rozwiązań do archiwizacji, które 
bazują na dyskach twardych. Klienci nie mu-
szą zatem wybierać pomiędzy szybkością 
a pojemnością. Cały czas szukamy optyma-
lizacji, tym bardziej, że na każdym petabaj-
cie powierzchni dyskowej można uzyskać 
oszczędności rzędu 100 tysięcy dol. – tłuma-
czy Jeff  Denworth, , wiceprezes VAST Data. 

Warto zauważyć, że VAST Data korzysta 
z nośników QLC (4 bity na komórkę), któ-
re mają średnią wytrzymałość zapisu na 
poziomie 1000 cykli (w przypadku TLC to 
pięć razy więcej). Co jednak nie przeszka-
dza, aby udzielać klientom 10-letniej gwa-
rancji na pamięci QLC. Specjaliści VAST 
Data opracowali metody wydajnej redukcji 
danych, umożliwiającej odciążenie pamię-
ci fl ash, a także modelu zabezpieczeń Era-
sure Coding. 

Jeff  Denworth nie wyklucza w przyszło-
ści użycia dysków PLC (5 bitów na komór-
kę), co pozwoliłoby zredukować koszty 
wdrożenia Universal Storage o jedną pią-
tą. Firma nie uznaje innych nośników poza 
pamięciami fl ash, a stosowany w większości 
macierzy dyskowych tiering storage (war-
stwowa przestrzeń dyskowa) uważa za roz-
wiązanie archaiczne.  

Weka.IO, podobnie jak VAST Data, stawia 
na zawrotne szybkości i petabajtowe po-
jemności. Startup powstał osiem lat temu 
w Tel Awiwie, ale w międzyczasie prze-
niósł swoją główną siedzibę do Campbell 
w Kalifornii. Firma oferuje zdefi niowany 

programowo rozproszony system plików, 
który działa w trybie obiektowym na serwe-
rach 86x, klastrze hiperkonwergentnym lub 
w chmurze (AWS, Azure, GCP, Oracle). Ar-
chitektura systemu umożliwia tworzenie 
tysięcy rozproszonych węzłów oblicze-
niowych, wykonywanie milionów operacji 
wejścia/wyjścia na sekundę i obsługę pe-
tabajtów danych. Wśród klientów startupu 
przeważają fi rmy z sektora energetycznego, 
fi nansowego, produkcyjnego i zdrowia.  

– Systemy następnej generacji zapew-
niają od 10 do 100 razy wyższą wydajność 
aniżeli starsze pamięci masowe. Poza tym 
bardzo dobrze sprawdzają się w środowi-
sku hybrydowym i na brzegu sieci. Klasycz-
ne rozwiązania nie są dostosowane do pracy 
w chmurze, a zapis danych wewnątrz ser-
wera mierzony jest w dziesiątkach mi-
krosekund. Innym problemem jest ich 
fragmentacja na bloki, pliki i obiekty – tłu-
maczy Liban Zvibel, CEO Weka.IO. 

Startup znalazł się w gronie wizjone-
rów w Magicznym Kwadrancie Gartnera 
opisującym rozproszone systemy plików 
i obiektowe pamięci masowe. Analitycy 
chwalą producenta za dużą uniwersalność, 
a więc pracę w środowisku lokalnym, na 
brzegu sieci  i chmurze publicznej oraz 
możliwość rozszerzenia systemu plików 
o przechowywanie obiektów, co zapewnia 
lepszą skalowalność i opłacalność wdroże-
nia w porównaniu z tradycyjnymi systema-
mi all-fl ash do obsługi plików. Słabością jest 
znajomość marki, co może hamować global-
ną ekspansję producenta.  Nie bez przyczy-
ny Weka.IO wchodzi w alianse z liderami 

Choć wszystko wskazuje na to, że taśmy, a także dyski HDD szybko nie znikną z centrów danych, 
to starzy wyjadacze czują na plecach oddech młodych graczy, którzy nie uznają kompromisów.

Rynek pamięci masowych stał się 
w ostatnich latach wyjątkowo po-
jemny i łaskawy dla dostawców róż-

nych technologii. Choć często słyszy się 
o dominacji pamięci fl ash, to jednak starsze 
i wolniejsze rodzaje nośników wciąż trzy-
mają się mocno. Według IDC dostawy na-
pędów taśmowych, bibliotek taśmowych 
i wirtualnych bibliotek taśmowych wzro-
sły w 2021 roku o 10,5 proc. w porównaniu 
z 2020. I choć wszystko wskazuje na to, że 
taśmy, a także dyski HDD szybko nie znikną 
z centrów danych, to starzy wyjadacze, ta-
cy jak Quantum czy Spectra Logic, czują na 
plecach oddech młodych graczy, którzy nie 
uznają kompromisów. Jednym z takich przy-
kładów jest amerykański startup VAST Da-
ta, działający na rynku od 2016 roku. Oferuje 
oprogramowanie Universal Storage, które 
służy do  przechowywania plików i obiektów 
na certyfi kowanych konfi guracjach sprzę-
towych. Platforma obsługuje pamięci fl ash 
QLC, składowania danych oraz Intel Optane 
3D X Point, które spełniają rolę bufora. 

Jak na nowicjusza, fi rma radzi sobie nie-
źle. Z jej systemów korzystają m.in. Naro-
dowe Instytuty Zdrowia czy Uniwersytet 
Stanforda. Na liście kontrahentów startu-
pu znajdują się też instytucje fi nansowe, 
koncerny medialne i dostawcy usług chmu-
rowych. Średnia wartość kontraktu podpi-
sywanego przez VAST Data oscyluje wokół 
miliona dolarów. Jeden z  największych 
klientów startupu, pochodzący z branży 
energetycznej, przechowuje 25 PB danych. 

– W 14 szafach rack możemy zmieścić 600 
petabajtów danych. Z punktu widzenia kosz-

DOLINA KRZEMOWA I  OKOLICE

Pamięci masowe: Pamięci masowe: 
czas to pieniądz
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pamięci masowych. Bardzo dobrym przy-
kładem jest współpraca z Hitachi Vantara, 
które oferuje rozwiązanie Weka.IO w mode-
lu OEM. Dla ekspertów, którzy uważnie ob-
serwują rynek pamięci masowych, może to 
być pewnego rodzaju niespodzianka. 

– Hitachi Vantara bardzo rzadko decy-
duje się na akwizycje bądź sprzedaż rozwią-
zań innych producentów pod własną marką. 
W przypadku Weka.IO zrobiliśmy wyjątek, 
ponieważ to szczególny produkt. Nasze part-
nerstwo jest owocne, gdyż posiadamy silną po-
zycję w segmencie klientów korporacyjnych,  
potencjalnych odbiorców systemu Weka.IO 
– mówi Jason Hardy, CTO Hitachi Vantara.

Na początku czerwca startup przedsta-
wił czwartą wersję swojej platformy, która 
ma obsługiwać na bardzo dużą skalę obcią-
żenia analityczne w różnych środowiskach, 
ze szczególnym uwzględnieniem projektów 
sztucznej inteligencji i uczenia maszynowe-
go. System zapewnia możliwość natywnej 
integracji z Amazon Web Services (AWS), 
Google Cloud Platform (GCP), Microsoft 
Azure i Oracle Cloud Infrastructure (OCI). 
Nowością jest też wybór dysków NVMe pod 
względem  pojemności (QLC) lub zoptyma-
lizowanych pod kątem wydajności (TLC).

Infrastruktura komponowalna 
Dostawcy rozwiązań IT chętnie opowiadają 
o zrównoważonym rozwoju.  Jednak w wielu 
przypadkach są to jedynie deklaracje lub pla-
ny rozpisane na lata. Tego samego nie można 
powiedzieć o amerykańskim startupie Liqid, 
który ma dla klientów dość prosty przekaz: 
jeśli chcesz dbać o zrównoważony rozwój, 
możesz robić to dziś. W tym celu fi rma z Ko-
lorado już od dziewięciu lat rozwija koncep-
cję infrastruktury komponowalnej. Jej idea 
polega na automatycznym tworzeniu pul 
zasobów dostosowanych do potrzeb aplika-
cji lub obciążeń roboczych. 

Oprogramowanie stworzone przez Liqid 
służy do komponowania rozwiązań sprzęto-
wych. Administrator, aby zmienić konfi gu-
rację, nie musi nawet wchodzić do centrum 

danych, wyłączać serwera i instalować kom-
ponentu. Wszystko to robi zza biurka. 

Dlaczego zatem warto komponować sys-
temy IT? Otóż zamontowane w urządze-
niach procesory, karty grafi czne czy dyski 
SSD NVMe dostosowuje się do maksymalne-
go możliwego obciążenia. To oznacza mar-
nowanie zasobów, bowiem sprzęt nigdy nie 
pracuje pełną parą przez 24 godziny na dobę. 

– Nasze rozwiązanie pozwala zaoszczę-
dzić na rachunkach za prąd, bo wykorzy-
stanie zasobów jest od dwóch do trzech razy 
bardziej efektywne w porównaniu z tradycyj-
nymi centrami danych. To istotne, zwłasz-
cza w kontekście rosnących kosztów prądu 
w Europie – mówi Sumit Puri, CEO Liqid.

Według Andersa Andrae, badającego 
wpływ komunikacji internetowej na środo-
wisko, centra danych będą zużywać nawet 
20 proc. światowej energii do 2025 roku. 
A przeciętna serwerownia już dziś zużywa 
około 11 milionów litrów wody dziennie, tyle 
samo co około 50-tysięczne miasto. 

Wszystkie dane 
w chmurze
Coraz więcej fi rm korzysta z 
hybrydowego modelu prze-
chowywania danych. Chmu-
ra publiczna stanowi miejsce 
docelowe dla części aplikacji, 
podczas gdy inne – najczę-
ściej o znaczeniu krytycznym 
– pozostają w środowisku lo-
kalnym. Podobnie jest z da-
nymi. Te starsze, zazwyczaj 
mniej potrzebne, są umieszczane gdzieś w 
archiwach dostawców usług chmurowych. 
Jednak amerykańska  fi rma Nasuni zachęca 
do innego modelu, w którym wszystkie pliki 
są przechowywane w chmurze jako obiekty 
S3. W celu zapewnienia szybkiego dostępu 
do danych w środowiskach lokalnych za-
pewnia klientom podręczną pamięć brze-
gową z algorytmami. 

– Lokalna pamięć służąca do buforowania 
danych sprawia, że użytkownik uzyskuje ta-

ką samą wydajność, jak gdyby korzystał z re-
pozytorium znajdującego się w jego biurze. 
W porównaniu z innymi rozwiązaniami nie 
ma potrzeby stosowania agenta, wystarczy 
standardowy NAS obsługujący protoko-
ły NFS lub SMB – wyjaśnia Russ Kennedy, 
Chief Product Offi  cer Nasuni.

Startup wykorzystuje w swoim rozwią-
zaniu globalny system plików UniFS. Obok 
wspomnianego systemu plików w chmurze 
i podręcznej pamięci brzegowej, platformę 
Nasuni uzupełniają pojedynczy panel służą-
cy do zarządzania urządzeniami we wszyst-
kich lokalizacjach, centrum orkiestracji oraz 
łącznik analityczny (tworzy tymczasową 
kopię danych pliku w natywnym formacie 
obiektu, dzięki czemu można uruchamiać 
chmurowe narzędzia BI). 

– Nasuni obsługuje około 2,3 tysiąca zapy-
tań na minutę. Wraz ze wzrostem aktywności 
dla każdej lokalizacji dodawanych jest więcej 
zasobów, aby nadążyć za zmianami. Jeśli na-
stępuje spadek aktywności, są one usuwane. 
Wszystko dzieje się automatycznie – tłuma-
czy Russ Kennedy. 

Nasuni, oprócz globalne-
go współużytkowania plików, 
oferuje również ich ochronę, 
w tym przed atakami ransom-
ware, możliwość przenoszenia 
danych pomiędzy chmura-
mi różnych dostawców oraz 
analizę. Firma obsługuje nie-
mal 700 klientów oraz 13,6 
tys. lokalizacji brzegowych 
na całym świecie. Kilkunastu 

usługobiorców płaci rocznie około miliona 
dolarów, a niemal dwustu więcej niż 300 tys. 
dolarów. Nic dziwnego, że Russ Kennedy nie 
lubi, kiedy wobec Nasuni używa się określe-
nia startup,  a jednym z jego najbliższych ce-
lów jest debiut na giełdzie. Bieżący rok fi rma  
rozpoczęła  otwierciem centrum innowacji 
w Dublinie. Przejęła też DBM Cloud System. 
Akwizycja pozwoli Nasuni przyspieszyć 
i unowocześnić wsparcie dla migracji da-
nych w wielu środowiskach chmurowych. 

Komponowanie 
systemów IT 
to faktyczny 
zrównoważony 
rozwój. 
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Wygląda na to, że rynek Digital 
Signage, przyduszony wstrzy-
maniem wielu projektów po wy-

buchu pandemii, w ostatnim czasie na dobre 
stanął na nogi, a dostawcy odbijają sobie mi-
nione kwartały zastoju. Ruszyły wstrzymy-
wane wcześniej projekty, a zapotrzebowanie 
widać w różnych branżach, w tym w ho-
telowej, na uczelniach, a także w sektorze 
publicznym.

Jak informują dostawcy, rynek mocno 
ożywiły zamówienia w sektorze korpora-
cyjnym. Wiele fi rm i urzędów obecnie dopa-
sowuje swoje siedziby do nowych sposobów 
pracy, więc rozkręciły się projekty obejmu-
jące spotkania hybrydowe, współpracę i pre-
zentacje. Znaczące realizacje trwają między 
innymi w dużych organizacjach, takich jak 
banki czy korporacje konsultingowe, gdzie 
w centralach instalowane są rozwiązania, 
w których wykorzystuje się nawet 160-calo-
we wyświetlacze. 

– Firmy inwestują w lepszej jakości narzę-
dzia dla pracowników, oferując im to, czego 
nie mogą mieć w domu. Powstają na przykład 
nowe przestrzenie pracy kreatywnej, wyposa-
żone w ekrany w technologii COB, czyli chip 
on board – wyjaśnia Tomasz Bukowski, szef 

Jak się przy tym można było spodziewać, 
sprzętu do Digital Signage nie ominęły pod-
wyżki cen. Ocenia się, że monitory w zależ-
ności od parametrów są od kilku do 10 proc. 
droższe niż rok temu. Większe podwyżki do-
tyczyły dużych paneli (ponad 75 cali), co szło 
w parze z ich mniejszą podażą. Jednak nie 
oznacza to, że stawki będą dalej rosnąć.

– Ceny po osiągnięciu szczytu w I kwartale 
2022 roku ustabilizowały się i w dłuższej per-
spektywie, mimo dynamicznych zmian kursów 
walut, powinny zostać na podobnym poziomie 
– uważa Robert Tomaszewski, Business De-
velopment Manager Professional Displays 
w iiyamie. 

sprzedaży do kluczowych klientów w Sam-
sung Display. 

Obecnie hamulcem realizacji projektów są 
już nie lockdowny, lecz opóźnienia w dosta-
wach. Przez to realizacja niektórych projek-
tów trwa dłużej, a integratorzy nie mogą się 
czasem obejść bez zamienników pierwot-
nej wersji sprzętu, ewentualnie muszą prze-
kładać fi nalizację projektów. Na szczęście 
w tym roku podaż uległa poprawie i jest wy-
raźnie lepiej niż jeszcze rok czy nawet pół 
roku temu, kiedy to nie tylko niedostatek 
komponentów, ale też restrykcje covido-
we w Europie wydłużały obsługę wysyłek. 
Obecnie, w  ocenie producentów, kłopo-
ty z dostępnością dotyczą jedynie niektó-
rych linii produktowych, głównie dużych 
ekranów (od 75 cali wzwyż). W przypad-
ku mniejszych formatów nie widać takich 
problemów. 

– Część modeli jest dostępna od ręki. Na 
niektóre trzeba co prawda poczekać, jednak 
nie są to bardzo odległe terminy – informu-
je Piotr Gęsicki, Product Sales Manager 
w Komsie.

n Krzysztof Pasławski 

Rynek Digital Signage wyraźnie odbił po niemal dwuletnim zastoju. 
Tym bardziej szkoda, że nieprzewidywalność dostaw komplikuje 
integratorom realizację projektów.

Digital Signage: 
koniec pandemicznego marazmu

CRN nr 7/202244

RYNEK

LED-Y coraz popularniejsze 
Rosnącym zainteresowaniem cieszą się wyświetlacze LED-owe. Według Grand View 

Research LED-y zdominowały rynek już w 2021 r., osiągając największy udział 

w przychodach ich producentów. LED-y cieszą się popytem z uwagi na oszczędność 

energii, jak i możliwość elastycznego budowania różnej wielkości ekranów. Grand 

View Research spodziewa się, że przezroczyste ekrany LED będą cieszyć się dużo 

większym wzięciem w najbliższych latach nie tylko ze względu na energooszczęd-

ność, ale też pojawienie się modeli dotykowych. 
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Wzrost co najmniej do 2030
Można liczyć na to, że rynek, o ile nie nad-

lecą nowe „czarne łabędzie”, jak ostatnia 
epidemia, będzie się rozwijał jeszcze dłu-
go i stabilnie. Jak przewiduje Grand View 
Research, wartość rynku Digital Signa-
ge zwiększy się o ponad 80 proc. w ciągu 
8 lat, z 25 mld dol. w 2022 roku, do ponad 
45 mld dol. w 2030. To oznaczałoby stop-
niowy, powolny wzrost przychodów średnio 
o 7,7 proc. rocznie. Z kolei MarketsandMar-
kets w prognozie z początku 2021 r. zakłada 
dwucyfrowy roczny wzrost do 2026 r. 

W ubiegłym roku trafność powyższych 
przewidywań wyraźnie było widać w pol-

skiej dystrybucji. W  każdym razie, jeśli 
chodzi o sprzedaż wyświetlaczy wielkofor-
matowych (LFD), czyli kluczowego ele-
mentu systemów Digital Signage, to wzrosła 
w 2021 r. o 16 proc. (dane Contextu, uzyskane 
za pośrednictwem AB).

W ocenie analityków inwestycje to mię-
dzy innymi efekt zapotrzebowania na kon-
tent marketingowy wyświetlany na lepszej 
jakości ekranach. Do takich zakupów skła-
nia klientów możliwość dotarcia do większej 
grupy odbiorców, co czyni Digital Signage 
skutecznym narzędziem w strategiach pro-
mocyjnych dla przedsiębiorstw i budowaniu 
lojalności. 

– Można się spodziewać, że na znaczeniu 
będzie zyskiwało aktywne budowanie relacji 
z klientem i kreowanie decyzji konsumenckich 
– uważa Alicja Borowicz, Product Manager 
w AB.

Kolejnym powodem rosnącego popytu 
jest fakt, że systemy Digital Signage poma-
gają fi rmom obniżać koszty poprzez zmniej-
szenie zużycia papieru i innych materiałów 
potrzebnych do pokazywania tradycyjnych 
reklam i informacji, na przykład na plaka-
tach czy banerach. Odpada też koszt naprawy 
uszkodzeń i wprowadzania zmian w analo-
gowych nośnikach. 

Reklama idzie do chmury 
Obecnie sygnalizowane jest duże zainte-
resowanie ekranami z systemem Android, 
powiązanymi z chmurowymi systemami do-
starczania treści i zarządzania. To efekt po-
pytu na interaktywne i zdalnie zarządzane 
systemy, wyświetlające reklamy i informacje.

– Największe zapotrzebowanie widzimy 
na nośniki z możliwością zdalnego zarządza-
nia treścią dzięki zastosowaniu elastycznego 
i w pełni kompatybilnego oprogramowania 
– mówi Alicja Borowicz.

Dodaje przy tym, że drogerie, których nie 
objął lockdown, a często posiadały już roz-
wiązania DS, okazały się wyznacznikiem 
trendów w komunikacji z klientami. 

– Teraz obserwujemy, że na tym doświad-
czeniu bazują pozostałe branże związane 
z rynkiem konsumenckim – informuje przed-
stawicielka AB.

Co ważne, rośnie zapotrzebowanie na sys-
temy samoobsługowe, czyli tzw. kioski. Ana-
litycy przewidują, że interaktywne aplikacje 
do kiosków i innych produktów Digital Signa-
ge pobudzą rozwój związanego z tym opro-
gramowania.

Jeśli chodzi formaty, to ciekawostką jest 
fakt, że oprócz typowych, od dawna chęt-
nie zamawianych wielkości, jak wyświetla-
cze o przekątnej 55 czy 65 cali, w tym roku 
widać popyt na monitory typu streach (bar 
type), czyli podłużne monitory tzw. belkowe 
o proporcjach ekranu 32:9 lub 16:3. Główni 
ich odbiorcy to sektor handlu i gastronomii.

– Pasują do rynku reklamy zewnętrznej 
w galeriach bądź ciągach komunikacyjnych, 
tam gdzie jest potrzeba pokazania towarów na 
małej przestrzeni – wyjaśnia Maciej Dzidzik, 
Product Manager LFD BenQ CEE for Poland. 

W sklepie, w szkole, 

Jeśli chodzi o branże, to szczególnie han-
del detaliczny i transport, w tym dworce, 

n Maciej Dziadowiec, właściciel MD-Solutions
W tym roku dostępność sprzętu zaczyna się stabilizować, choć nadal są opóźnie-

nia w dostawach zarówno monitorów, jak i innych elementów rozwiązań, chociaż-

by urządzeń audio. Skutkiem jest wydłużony czas realizacji projektów. Przykładowo 

miałem taki projekt, który planowałem wykonać w trzy miesiące, a fi nał nastąpił po 

roku. Kiedy nie ma odpowiednich elementów, to szukamy na rynku zamienników, 

choćby podobnych urządzeń od tego samego vendora. Na szczęście klienci rozumie-

ją, że trzeba czekać na sprzęt i raczej nie rezygnują z inwestycji z powodu opóźnień. 

Zresztą są one związane także z tym, że po zastoju na początku pandemii rynek wy-

raźnie odbił. W porównaniu z poprzednimi latami większa jest świadomość klientów 

dotycząca Digital Signage. Kiedyś trzeba było włożyć więcej wysiłku w to, aby do-

wiedzieć się, czego klient potrzebuje, jaki jest cel projektu i analizować te możliwości. 

Teraz klienci częściej wiedzą, czego chcą i lepiej orientują się w możliwościach roz-

wiązań DS. Na znaczeniu zyskują przede wszystkim rozwiązania interaktywne. Jeśli 

chodzi o dostarczanie kontentu, to w zależności od projektu współpracujemy w tym 

zakresie z zewnętrznymi partnerami lub sami dostarczamy treści.

Zdaniem integratora 

Klienci 
przywiązują 
rosnącą wagę 
do trwałości 
monitorów. 
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lotniska i  środki komunikacji, miały zna-
czący udział w globalnych przychodach do-
stawców DS w 2021 r. Analitycy przewidują 
dalszy wzrost inwestycji w tych sektorach 
w ciągu następnych 8 lat. Przykładowo, 
sklepy stacjonarne powinny znacznie 
zwiększyć wydatki ze względu na ro-
snące zapotrzebowanie na systemy DS 
instalowane na zewnątrz. 

– Zapytania napływają zarówno z branży 
gastronomicznej, gdzie chodzi o tzw. menu-
boardy, jak i z produkcyjnej, która poszukuje 
ekranów przemysłowych oraz z  urzędów 
– mówi Piotr Gęsicki.

Sektor publiczny, który coraz bardziej do-
cenia Digital Signage, nie ogranicza się w tym 
przypadku tylko do urzędów.

– Nowym trendem jest zainteresowa-
nie ze strony placówek edukacyjnych, któ-
re kupują 55- czy 65-calowe niedotykowe 
ekrany do tworzenia systemów informa-
cyjnych dla uczniów i rodziców czy też ga-
zetek szkolnych – informuje Maciej Dzidzik.

Ponadto, jeśli chodzi o sektor publiczny, 
w  rozwiązania cyfrowe inwestują służby 
mundurowe związane z bezpieczeństwem, 
w tym w centra zarządzania kryzysowego, 
wyposażone w wielkoformatowe ściany wi-
deo, czy też w monitoring wizyjny. 

W kolejnych latach bardzo obiecują-
co wyglądają perspektywy dla fi rm IT 
w opiece zdrowotnej, ponieważ szpita-
le i placówki medyczne coraz częściej 
wykorzystują Digital Signage do róż-
nych celów – w tym wyświetlania różne-
go rodzaju powiadomień i wskazówek.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem zwięk-
sza się świadomość użytkowników dotyczą-
ca Digital Signage, a w ślad za tym rosną 
oczekiwania. Jak sygnalizują dostawcy, 
użytkownicy coraz większą wagę przy-
wiązują do dużej trwałości monito-
rów, oczekując gwarancji nawet na 5 lat 
i utrzymania ciągłości działania systemów 
oraz wymiany wadliwego sprzętu na nowy 
(a nie naprawiony stary). Chcą też, by urzą-
dzenia różnych marek, instalowane w różnym 
czasie, integrować w jeden system. Przywią-
zują wagę do łatwości zarządzania treścią, jak 
też do elastyczności i skalowalności oprogra-
mowania oraz zaawansowanej analityki. 

Na znaczeniu zyskały funkcje automa-
tyzacji, a także integracja wyświetlaczy DS 

z zewnętrznymi systemami, czy też analiza 
efektywności wykorzystania urządzeń. 

– O tych rozwiązaniach do niedawna du-
żo się mówiło, ale rzadziej były wdrażane. 
Dziś systemy integrujące zarządzanie ekra-

nem i treścią oraz monitorowanie efektu są 
wdrażane na masowo w niemal wszystkich 
branżach. Inwestujący wybierają technologie 
wyświetlania obrazu, które gwarantują efekt 
wow – podsumowuje Tomasz Bukowski.    n

RYNEK

nGrzegorz Nowicki, Senior Channel Sales Manager, Samsung Display
W tej chwili najczęstszym problemem, z jakim borykają się nasi partne-

rzy, jest nieprzewidywalność dostaw poszczególnych rozwiązań w ra-

mach danego wdrożenia. Kluczowe w przeciwdziałaniu negatywnym 

skutkom takich sytuacji i nieustannym zmianom cen jest dokładne pla-

nowanie realizacji projektów w porozumieniu z producentami. Opóź-

nienia często pojawiają się na ostatnich etapach transportu produktów. 

Powoduje to konieczność aktualizowania harmonogramów projektów na 

krótko przed ich zamierzoną realizacją, co negatywnie odbija się na terminarzu ca-

łej inwestycji. Jednocześnie rynek wymusza na integratorach planowanie z dużo 

większym wyprzedzeniem niż do tej pory. Firmy o solidnym zapleczu fi nansowym 

i ugruntowanej pozycji na rynku mają większe szanse na sprawną realizację często 

wymagających i skomplikowanych projektów AV. 

nMaciej Dzidzik, Product Manager LFD, BenQ 
Rynek jest nadal rozchwiany, choć wydaje się, że powoli stabilizują się 

łańcuchy dostaw komponentów, a co za tym idzie produkcja wraca do 

normy. Braki obserwujemy w przypadku ekranów większych niż 75 

cali, podczas gdy mniejsze są praktycznie dostępne bez ograniczeń. 

W I kwartale 2022 roku wzrosły koszty transportu i pojawiły się zabu-

rzenia terminów dostaw. Wojna w Ukrainie, wzrost cen paliw, chwiejne 

łańcuchy dostaw komponentów i obawa o nawrót pandemii w Azji, a u nas 

dodatkowo infl acja, spowodowały wzrost cen wielkoformatowych ekranów średnio 

o około 7–9 procent licząc rok do roku. Rozpowszechnienie się pracy zdalnej i hy-

brydowej spowodowało, że klienci oczekują, by ekrany wyposażone były w sys-

tem Android i mogły pracować w chmurze. Standardem stało się również wymaganie 

3-letniej, a nawet 5-letniej gwarancji z zapewnieniem ciągłości pracy.

nRobert Tomaszewski, Business Development Manager Professional Displays, iiyama
Obecnie najważniejsze oczekiwania klientów to łatwość zarządzania 

treścią oraz obsługa starych i nowych ekranów różnych producen-

tów. Obserwujemy bardzo duże zmiany w podejściu do innowacyj-

ności oprogramowania. Klienci szukają rozwiązań, które pozwolą im 

na sprawne działanie w ciągu najbliższych kilku lat i dlatego w dłuż-

szej perspektywie będą szukać projektów innowacyjnych. Nadal wie-

le naszych rozwiązań trafi a do przemysłu, gdzie wspomagają pracę linii 

produkcyjnych. Przy czym nie są to typowe rozwiązania Digital Signage, bo bardzo 

często bazują na serwerach lokalnych, w przeciwieństwie do rozwiązań chmurowych 

u klientów w handlu detalicznym. 

nPiotr Gęsicki, Product Sales Manager, Komsa 
W porównaniu do ubiegłego roku liczba zapytań naszych klientów o roz-

wiązania Digital Signage wzrosła o około 20 procent, co wskazuje na 

stopniową poprawę sytuacji rynkowej. W ostatnim czasie zauważamy 

znaczące zainteresowanie systemami do wideokonferencji, rezerwacji 

sal, a także kioskami do samoobsługi. Widać też znaczącą poprawę, jeśli 

chodzi o dostępność. Trendy rynkowe wskazują, że nie ma już odwrotu 

od pracy zdalnej i wspomnianych cyfrowych systemów. Największym wy-

zwaniem w przypadku projektów Digital Signage jest zmienne otoczenie rynkowe. 

Najpierw zmagaliśmy się ze skutkami pandemii, a teraz mierzymy się z wyzwaniami, 

jakie przynosi wojna w Ukrainie. Te czynniki spowodowały wzrost kosztu pieniądza. 

Zdaniem specjalisty 
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dalszej cyfryzacji fi rmy, ale może też być 
przeprowadzony mniej boleśnie, pod wa-
runkiem, że się do takiego projektu dobrze 
przygotujecie. 

Dlaczego o tym piszę? Dlatego, że identyfi -
kuję się z polskim przedsiębiorcą, który bar-
dzo często ma podobne rozterki i wiem, jak 
skomplikowanym i drogim może wydawać 
się proces cyfrowej transformacji. Jak wie-
le błędów można popełnić. Dzisiaj nie by-
łoby już tych samych, bo trzymam się celów 
i planu. 

Gorąco zachęcam do obrania takiej wła-
śnie ścieżki wszystkich moich oraz Waszych 
klientów, ale także Wasze przedsiębiorstwa 
– żeby się nie okazało, że szewc bez butów 
chodzi. 

Zmapowaliśmy więc wszystkie procesy 
i ich powiązania międzydziałowe. Mieliśmy 
precyzyjnie przygotowane wymagania biz-
nesowe, więc nie pozostawało nic innego 
jak zaprosić fi rmy partnerskie (tym razem 
z krótkiej listy trzech największych produ-
centów) i zbadać, które spełnią nasze ocze-
kiwania. Wybór padł na jedną z nich. Podczas 
prezentacji systemu fi rma wdrożeniowa za-
pewniała nas, że będą zaadresowane wszyst-
kie nasze potrzeby w jednym systemie. Ale 

zapomniała dodać, że każda 
funkcja pociąga za sobą kolej-
ną – dodatkową, która musi być 
wydewelopowana i zafakturo-
wana również dodatkowo, poza 
licencjami producenta. 

Nie będę opisywać, jak trud-
nym i kosztownym procesem okazało się 
przejście z jednego ERP-a na drugi i jak skoń-
czyła się ta historia. Dodam tylko, że jest z ga-
tunku tych niekończących się, bo im głębiej 
w las, tym… sami wiecie – wdrażamy dalej.

Taki business case przeżyty na własnej 
skórze może skutecznie zahamować chęć 
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Powyższy cytat to opinia Arianny Huf-
fi ngton, amerykańskiej pisarki, dzien-
nikarki i przedsiębiorczyni. Wybrałam 

ten cytat nie bez powodu, ponieważ i w mo-
im zawodowym życiu zdarzają się nietrafi o-
ne wybory. Wyciągam jednak z nich lekcję, 
jak z historii, którą opisuję w dalszej części 
tekstu. 

Kiedy – podobnie jak liczna grupa przed-
siębiorców MŚP – zabrałam się za cyfrową 
transformację w Engave, moim jedynym ce-
lem było zdigitalizowanie podstawowych 
procesów spółki. Nie miałam wcze-
śniej doświadczeń w tym zakresie, 
więc zaczęłam nie od planu, ale od 
biznesowego „czuja”. Niestety, od 
najcięższej artylerii – wybrania do 
fi rmy systemu klasy ERP. 

Początkowo padło na nieskom-
plikowane rozwiązanie z  grupy produk-
tów Asseco, ale po wdrożeniu okazało się, 
że moje wyobrażenia na temat tego narzę-
dzia daleko wybiegają poza jego możliwości. 
Więc zaczęłam szukać alternatywy (traci-
łam czas, pieniądze, angażowałam zasoby). 
Finalnie chciałam, żeby pracowała na tym 
systemie cała fi rma, a nie wyłącznie kadry 
i księgowość. 

„Trzeba pogodzić się z tym, że nie 
zawsze podejmujemy dobre decyzje 
i że czasem po mistrzowsku ‘dajemy 
ciała’. Warto jednak zrozumieć, że porażka 
to nie przeciwieństwo sukcesu, ale jego 
element”.

OPINIE

z głową 
Digitalizacja

Adrianna Kilińska 
Autorka pełni funkcję CEO w firmie Engave. 

Oby szewc 
chodził 
w butach. 
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wystawienia faktury ustrukturyzowanej. 
W takim przypadku nadal może wystawić 
on e-Fakturę, jednak nabywcy powinien 
przekazać dokument w wersji standardo-
wej. Niniejsze sprowadza się do dwuto-
rowego sposobu wystawiania faktur. Przy 
czym prawodawca nie zawęził stosowa-
nia faktur ustrukturyzowanych wyłącznie 
do transakcji krajowych. Zatem sprzedaż 
zagraniczna również może zostać udoku-
mentowana e-Fakturą.

Jeżeli sprzedawca i nabywca wyrazili zgo-
dę na wystawianie e-Faktur, to zostaną one 
uznane za otrzymane każdorazowo w dniu 
przydzielenia numeru identyfikującego. 
Tym samym, z dniem przydzielenia nume-
ru, automatycznie dojdzie do doręczenia 
nabywcy faktury ustrukturyzowanej. Co 
warte odnotowania, skuteczne doręczenie 
faktury nie będzie uzależnione od jej po-
brania z KSeF.

Powyższy sposób ustalania momentu 
doręczenia e-Faktur ma wpływ na okres, 
w którym nabywca ma możliwość zreali-
zowania prawa do odliczenia podatku VAT 
z takiej faktury. Mając to na uwadze, jeżeli 
wraz z nadaniem numeru w KSeF powsta-
nie obowiązek podatkowy dla dokumen-
towanego zdarzenia, to nabywcy od razu 
będzie przysługiwało prawo do odliczenia 
podatku naliczonego.

Zastosowanie przez podatnika ustruk-
turyzowanej wersji faktury wpłynie też 

PRAWO

Zgodnie z definicją zawartą w usta-
wie o  VAT fakturą ustrukturyzo-
waną jest faktura wystawiona przy 

użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz 
z przydzielonym numerem identyfikują-
cym ją w tym systemie. Co istotne, istnienie 
w obrocie e-Faktury nie zostało uzależnio-
ne od jej otrzymania przez nabywcę. Każdej 
fakturze ustrukturyzowanej jest nadawa-
ny unikalny numer identyfikacyjny, który 
nie jest zbieżny z numerem samego doku-
mentu. Treść faktur zapisywana jest w for-
macie XSD, według określonego schematu 
danych. Następnie faktury ustrukturyzowa-
ne są archiwizowane na koncie podatnika 
w systemie. Dostęp do e-Faktur jest możli-
wy poprzez: zalogowanie do systemu, pro-
tokół API, wyszukanie bez logowania. 

W związku z faktem, że obecnie stoso-
wanie KSeF jest dobrowolne, to obok fak-
tur ustrukturyzowanych dopuszczalne są 

faktury w formie papierowej oraz zwykłej 
elektronicznej. Tym samym, podatnikom 
pozostawiono wybór, czy będą dokumento-
wać sprzedaż wyłącznie w formie e-Faktu-
ry, czy też zdecydują się na to w przypadku 
niektórych tylko transakcji.

W myśl przedmiotowych przepisów, fak-
turę ustrukturyzowaną uznaje się za wy-
stawioną w dniu jej przesłania do KSeF. 
Otrzymywanie e-Faktur nie może być na-
rzucone jej odbiorcy, gdyż przepisy wy-
magają jego akceptacji. Ustawodawca nie 
wprowadził szczególnych regulacji odno-
śnie do udzielenia zgody, a więc może ona 
być wyrażona w dowolnej formie, między 
innymi poprzez korespondencję e-mail czy 
postanowienia umowne.

Oczywiście nie oznacza to, że w sytuacji 
odmowy sprzedawca nie ma możliwości Fo
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Fakturowy
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy, na zasadzie dobrowolności, mogą 
stosować faktury ustrukturyzowane. Na dzień dzisiejszy trudno 
jest stwierdzić, czy w przyszłym roku korzystanie z Krajowego 
Systemu e-Faktur będzie już obowiązkowe. Ze złożonego przez 
polską stronę wniosku do Komisji Europejskiej wynika, że obowią-
zek korzystania z KSeF może być wprowadzony najszybciej  
1 kwietnia 2024 r.

Nowy Ład 
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na sposób jej korygowania. Ustawodaw-
ca zobowiązał podatników korzystających 
z KSeF do wystawienia faktury korygującej 
również za pomocą systemu. Okoliczność ta 
wpłynie na moment ujęcia korekty w roz-
liczeniu podatku VAT. Podatnik ma moż-
liwość uwzględnienia jej w deklaracji za 
okres, w którym faktura korygująca została 
wystawiona. Tym samym odpada koniecz-
ność uzgodnienia warunków korekty z na-
bywcą oraz udokumentowanie tego faktu.

Z drugiej strony nabywca, który zde-
cydował się na otrzymywanie e-Faktur, 
powinien zmniejszyć wartość podatku na-
liczonego w rozliczeniu za okres, w którym 
ją otrzymał w KSeF. Sprowadza się to do te-
go, że faktury korygujące w wersji ustruk-
turyzowanej są uznawane automatycznie 
za uzgodnione, a warunki za spełnione.

Przyspieszony zwrot
Ustawodawca, chcąc zachęcić jak najwięk-
szą rzeszę podatników do wystawiania 
faktur ustrukturyzowanych, wprowadził 
krótszy termin zwrotu nadwyżki podat-
ku VAT naliczonego nad należnym. Na-
czelnik Urzędu Skarbowego, w terminie 
40 dni od złożenia przez podatnika rozli-
czenia, jest zobowiązany do zwrotu różnicy 
podatku w przypadku łącznego spełnienia 
poniższych warunków.

Pierwszym z  nich jest wystawianie 
wyłącznie faktur ustrukturyzowanych, 
w związku z wykonywaniem czynności, dla 
których występował obowiązek wystawie-
nia faktur w danym okresie rozliczeniowym 
(z wyłączeniem faktur dokumentujących 
wewnątrzwspólnotową sprzedaż towa-
rów na odległość). Ponadto kwota podatku 
naliczonego lub różnicy podatku, nieroz-
liczona w  poprzednich okresach rozli-
czeniowych i wykazana w deklaracji, nie 
może przekraczać 3000 zł. Następny wa-
runek wymaga, aby przez kolejne 12 mie-
sięcy poprzedzających bezpośrednio okres, 
w rozliczeniu za który podatnik występuje 
z wnioskiem o zwrot, musi być zarejestro-
wany jako czynny podatnik VAT, składać 
za każdy poprzedni okres rozliczeniowy 
deklaracje VAT, jak też posiadać rachu-
nek rozliczeniowy lub imienny rachunek 
w SKOK, zawarty w wykazie podatników 
VAT czynnych (tzw. biała lista).

Jak można dostrzec, kluczową przesłan-
ką do ubiegania się o szybszy zwrot jest 

udokumentowanie niemal całej sprzeda-
ży za pomocą e-Faktur. W praktyce często 
wiąże się to z dwutorowym fakturowaniem 
zdarzeń gospodarczych, gdyż zdecydowa-
na większość podatników nie korzysta na 
zasadzie dobrowolności z KSeF.

Należy zaznaczyć, że prawo do szybsze-
go zwrotu będzie zachowane również wte-
dy, gdy oprócz faktur ustrukturyzowanych 
została wystawiona faktura: w standardo-
wej formie, ze względu na brak zgodności 
z wersją ustrukturyzowaną; uproszczona 
w formie paragonu, jeżeli sprzedaż reje-
strowana jest na kasie fi skalnej.

Zabezpieczenie faktur
Krajowym Systemem e-Faktur zarządza 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 
Faktury są przechowy-
wane w systemie przez 10 
lat od końca roku, w któ-
rym zostały wystawione. 
Okoliczności te sprawia-
ją, że podatnicy nie muszą 
przez ten okres samodziel-
nie przechowywać faktur 
ustrukturyzowanych. Co 
do zasady, w  tym czasie 
większość zobowiązań podatkowych ule-
gnie już przedawnieniu.

Ustawodawca powiązał zachowanie 
autentyczności pochodzenia i  integral-
ności w odniesieniu do e-Faktur z wyko-
rzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur. 
Podatnicy mogą w ten sposób ograniczyć 
środki kontroli biznesowych, które usta-
lają wiarygodną ścieżkę audytu między 
fakturą a dostawą towarów lub świadcze-
niem usług.

Należy zwrócić też uwagę, że system nie 
ma zastosowania do wszystkich kategorii 
dokumentów. Dla przykładu, przez Krajo-
wy System e-Faktur nie możemy wystawić 
faktur RR, not korygujących czy faktur pro 
forma.

Podsumowanie zmian 
Skuteczność wprowadzonych przepisów 
w dużej mierze zależy od rozwiązań infor-
matycznych. Jeżeli pełna wersja programu 
będzie intuicyjna w użytkowaniu, przejście 
na system e-Faktur może zoptymalizować 
proces rozliczeń podatku VAT. Szczegól-
nie interesującą dla podatników opcją jest 
brak konieczności samodzielnego prze-

Bartosz Przybysz 
Autor jest doradcą podatkowym 

w Kancelarii Mentzen.  
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chowywania faktur. Okoliczność ta może 
przyczynić się do zmniejszenia kosztów 
związanych z archiwizacją dokumentów 
księgowych.

Dodatkowo, podatnicy wystawiający 
faktury w KSeF nie muszą przesyłać na 
żądanie struktury Jednolitego Pliku Kon-
trolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te są 
dostępne dla organów podatkowych w sys-
temie, przez co ich przesyłanie nie miało-
by uzasadnienia. Władze skarbowe w ten 
sposób mogą w  czasie rzeczywistym 
zbierać informacje o przeprowadzanych 
transakcjach, co może być wykorzystywa-
ne przy skuteczniejszym typowaniu podat-
ników do kontroli.

Mimo to, wprowadzone przez usta-
wodawcę zachęty podatkowe wydają się 

zbyt skromne, aby tylko 
z  tego powodu przycią-
gnąć podatników do do-
browolnego stosowania 
KSeF. Wyśrubowane wa-
runki przyspieszonego 
zwrotu podatku VAT mo-
gą doprowadzić do tego, 
że instytucja ta w prakty-
ce gospodarczej będzie 

martwa. Należy jednak pozytywnie ocenić 
uproszczenia w zakresie wystawiania fak-
tur korygujących, co może być sporym uła-
twieniem dla podatników.

Pomijając aspekty fi skalne zmian, rzą-
dzący powinni wziąć też pod uwagę kwe-
stie związane z cyberbezpieczeństwem. 
Wystawianie faktur wyłącznie za pomo-
cą dedykowanego oprogramowania mo-
że skutecznie zakłócić obrót gospodarczy 
w wypadku ataku hakerskiego, poprzez 
blokadę systemu czy wypływ danych po-
datników. Rezygnacja ze standardowych 
form wystawiania faktur może doprowa-
dzić również do wykluczenia cyfrowego 
drobnych przedsiębiorców.

Skuteczność 
przepisów w dużej 
mierze zależy 
od rozwiązań 
informatycznych.
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– ustalenie warunków brzegowych. Już tu-
taj z reguły widać, z kim mamy do czynienia.

Pierwszą kwestią są uprawnienia danego 
inwestora, czyli to, jak głęboka ma być jego 
ingerencja w spółkę. Rozsądny business an-
gel postawi pewne wymagania, jednak po-
zwoli founderom działać. Czerwona lampka 
powinna pojawić się w momencie, gdy za re-
latywnie niewielkie pieniądze zaczynają się 
pojawiać zapisy, które wykraczają poza te, 
które są standardowo stosowane przez fun-
dusze venture capital. 

Przykłady? Jednoosobowa reprezenta-
cja w zarządzie, czyli możliwość swobodne-
go podejmowania decyzji na poziomie CEO 
i to bez konsultacji z nim, pełny dostęp do ra-
chunku bankowego z możliwością dokony-
wania transakcji, pisemna zgoda anioła na 
niemal każde działanie operacyjne w spółce, 
a na koniec preferencyjne warunki wyjścia 
i dyskonto do wejścia przy kolejnej rundzie. 

Dlaczego tego typu zapisy są tak ważne? 
Po pierwsze mogą one umożliwić przejęcie 
kontroli nad spółką. W momencie, gdy bę-
dzie działo się źle lub anioł będzie miał inną 
wizję, może sabotować founderów i działać 
po swojemu. Po drugie, tego typu konstruk-
cja uniemożliwia właściwie pozyskanie dru-
giej rundy bez uprzedniego wyczyszczenia 
patologicznych zapisów, na co często anioł 

gę obecne stawki programistów, relatywnie 
szybko w startupach tworzy się luka kapitało-
wa i to jeszcze na etapie pre-seed. Skończyły 
się oszczędności i środki zebrane od rodzi-
ny i znajomych, natomiast dla VC wciąż za 
wcześnie. Wtedy często pojawia się angel. 

Ile inwestuje angel? Komisja Europejska 
w jednym z raportów pokazuje ciekawe da-
ne: mediana ticketu wynosi 30 tysięcy euro, 
10 proc. wszystkich inwestycji przekroczy-
ła pułap 200 tysięcy euro, natomiast 2 proc. 
oscyluje wokół 1 miliona euro. Co ciekawe, 
w USA są to częściej znacznie mniejsze kwo-
ty, podobnie jak w Polsce, gdzie osobiście spo-
tykam się najczęściej z przedziałem od 20 
tysięcy do 100 tysięcy złotych.

Aniołami najczęściej są przedsiębiorcy, 
czasem C-level dużych firm. Chcąc inwe-
stować seryjnie, mając środki na follow-on  
rounds i jednocześnie stosując dywersyfi-
kację w swoich portfelach inwestycyjnych, 
gdzie 10–30 proc. będą stanowić inwesty-
cje ryzykowne (np. startupy), trzeba mieć po 
prostu na to środki. 

Kiedy pryska czar 
Problemy z aniołami często zaczynają się 
na bardzo wczesnym etapie. Po zaprezen-
towaniu projektu i wstępnych rozmowach 
o współpracy pojawia się kluczowy moment Fo
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rodowisko aniołów biznesu w  Pol-
sce jest bardzo rozproszone. Są wśród 
nich osoby bardzo profesjonalne, któ-

re mają za sobą cenne doświadczenia, net- 
work i wnoszą realną wartość, jednak są też 
takie, które należy omijać szerokim łukiem. 
Dlaczego? Część z nich mianuje się anio-
łem biznesu, bo na przykład włożyło 5 tysię-
cy złotych w jeden biznes. Inni to zawodowi 
doradcy, którzy widzą w ten sposób możli-
wość zwiększenia własnej wiarygodności, by 
sprzedawać usługi. Motywacji jest wiele, jed-
nak o ile środowisko venture capital jest co do 
zasady sprofesjonalizowane i można od fun-
duszy oczekiwać pewnego minimum, choć- 
by w zakresie procedur, to w sektorze anio-
łów biznesu panuje wolnoamerykanka.  
Dlatego trzeba bardzo uważać, z kim wcho-
dzi się we współpracę. 

Kim jest i po co komu angel?  
Rynek Venture Capital ma się w  Polsce 
świetnie – bije rekord za rekordem w róż-
nych kategoriach. Pytanie, które rodzi się 
wręcz automatycznie: „po co komu angel?”. 
Z praktycznego punktu widzenia większość 
VC chce inwestować najwcześniej na etapie  
seed. Wymaga, by było już gotowe MVP, a ide-
alna w duecie jest również pierwsza trakcja, 
która uwiarygadnia model. Biorąc pod uwa-

Pozyskiwanie finansowania przez startup na wczesnym etapie 
kojarzy się z reguły z funduszami venture capital. Jednak gdy 
dopięcie umowy okazuje się problematyczne, founderzy zaczy-
nają myśleć o alternatywach. Jedną z nich są business angels. 
Czy warto wchodzić z nimi we współpracę? 

OPINIE

Czy business 
angel to 

dobra droga dla startupu? 
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Autor jest współtwórcą i partnerem 

zarządzającym funduszu venture capital 
czysta3.vc

spodarczej. Zbudował dwie fabryki, do dziś 
pozostając w branży przemysłowej. W jego 
fi rmach panuje monarchia absolutna – jako 
despota zarządza twardą ręką. Finansowo 
ma się bardzo dobrze, bo koniunktura sprzy-
ja. Dowiaduje się o startupach, zaczyna inte-
resować się tematem, ogląda pierwsze pitch 
decki. Ocenia je zgodnie ze swoją intuicją 
– nie ma sprecyzowanych kryteriów inwe-
stycyjnych. Podejmuje decyzję – inwestuje. 

Początkowo jest bierny, później zaczyna 
się niepokoić, kiedy nie widać obiecywa-
nych złotych gór, uniesiony ego i emocja-
mi zaczyna się rządzić w spółce. Pokazuje 
founderom, gdzie ich miejsce. Resztę histo-
rii wystarczy sobie dopisać.

Przedsiębiorczość jest najlepszym moż-
liwym fundamentem do inwestycji, jednak 
potrzebna jest tu pewna ewolucja. Umie-
jętność patrzenia z dystansu, godzenie się 
z porażkami, znajomość rynku, specyfi ka 
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nie chce się zgodzić, bo dlaczego ma oddawać 
coś, co już wynegocjował. 

Po trzecie to, że ktoś zgodził się na taki 
układ oznacza, że albo był zdesperowany, al-
bo nie wiedział, w co się pakuje – każdy wa-
riant daje co najmniej pomarańczowe światło 
dla kolejnego inwestora. 

Może wydawać się to nieco niejasne, nato-
miast bycie przedsiębiorcą a inwestorem to 
dwie różne role. Dwa odrębne zakresy kom-
petencji, które mogą się przenikać i uzupeł-
niać – jednak wcale nie muszą. To, że ktoś 
zbudował świetną fi rmę, którą sprzedał za 
setki milionów złotych, wcale nie oznacza, 
że będzie potrafi ł zbudować drugą, a tym bar-
dziej, że będzie w stanie wesprzeć kogoś ja-
ko inwestor.

Przykładowo – archetypiczny „pan Ka-
zimierz” dorobił się na transformacji go-

startupów i ich krzywa rozwoju, ustalone 
kryteria inwestowania, określony moment 
wyjścia itd. Te wszystkie rzeczy wymaga-
ją doświadczenia, więc zanim śpiewającym 
krokiem pobiegnie się do notariusza podpi-
sać umowę, warto trzy razy zastanowić się, 
kto i na jakich zasadach ma zostać udzia-
łowcem oraz jak wysokie jest ryzyko zwią-
zane z tym kapitałem. 

Bycie 
przedsiębiorcą 
a inwestorem 
to dwie różne 
role.  
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K ilka tygodni temu w zachodnich me-
diach pojawiła się „sensacyjna” in-
formacja, że rząd chiński nakazał 

urzędom państwowym przechodzenie na 
komputery i oprogramowanie produkcji 
chińskiej. Dodajmy do tego, że dotyczy to 
również spółek państwowych. Według sta-
tystyk rządowych jest to (odpowiednio) 13 
i 26 milionów osób, czyli potencjalny rynek 
liczy 40 milionów klientów. 

Doniesienia zachodnich mediów są 
prawdziwe, sęk w tym, że projekt ten da-
tuje się na… 2019 rok. Od tego właśnie 
momentu trwa systematyczna wymiana 
zachodniego sprzętu i programów na ich 
chińskie odpowiedniki. Jest to efekt dzia-
łania Komitetu Roboczego ds. Wdrażania 
Innowacyjnych Technologii 
Teleinformatycznych, który 
powstał 4 marca 2016 roku 
i zrzesza integratorów sys-
temów, firmy internetowe, 
dostawców sprzętu, uczelnie 
i ośrodki badawczo-rozwo-
jowe. Komitet to organizacja 
non-proft powstała jako odpowiedź na afe-
rę z 2013 roku, kiedy to Edward Snowden 
ujawnił skalę podsłuchów NSA (system 
PRISM). Komitet Roboczy ds. Wdrażania 
Innowacyjnych Technologii Teleinforma-
tycznych zrzesza obecnie ponad 180 firm 
zgrupowanych w 14 głównych kategoriach. 
Prace komitetu mają doprowadzić do tego, 
żeby w niedługim czasie wszystkie urzę-
dy krajowe i firmy państwowe pracowały 
na sprzęcie i oprogramowaniu wyprodu-

kowanym w całości w Chinach, włącza-
jąc w to takie komponenty komputera jak 
procesor, pamięć i in. (więcej na ten temat 
w artykule „Przemysł ,xinchuang’ szybko, 
coraz szybciej”, CRN Polska, nr 6/2022). 

Gwałtowny rozwój chińskiego sektora 
oprogramowania jest czasem komento-
wany na Zachodzie jako jeszcze jeden do-
wód na rosnącą asertywność, a może wręcz 
agresywność Chin na rynkach światowych. 
Warto zatem podkreślić, że niemal wszyst-
kie działania w tym zakresie były bezpo-
średnią reakcją Chin na działania Stanów 
Zjednoczonych –  zarówno groźby, jak 
i podjęte decyzje. 

Współpraca Google’a, Mi-
crosoftu, Oracle’a i wielu in-
nych firm z branży IT w USA 
z  NSA przekonała Chińczy-
ków do podjęcia prac nad 
własnym systemem opera-
cyjnym. Tak powstał Kylin 
(nieco więcej o  nim w dal-

szej części artykułu). Groźba odcięcia 
Huawei od dostępu do systemu Android 
zaowocowała z kolei powstaniem Har-
monyOS. Obecnie jest on instalowany na 
smartfonach sprzedawanych w Chinach, 
a szykowana jest jego wersja na rynki za-
graniczne. System oferowany jest rów-
nież w  samochodach, urządzeniach  
wearable, a nawet sprzęcie AGD. 

Kilku wiodących chińskich producen-
tów z tej branży ogłosiło wprowadzenie  

HarmonyOS 
do swoich inte-
ligentnych produk-
tów – w tym Midea, prawdziwy 
gigant na tym rynku. System operacyj-
ny Huaweia znajdzie się w robotach do-
mowych tej marki, które mają pojawić się 
w sprzedaży w drugiej połowie br. Ponadto 
Huawei wspiera rozwój aplikacji konku-
rencyjnych do usług oferowanych na An-
droidzie – na przykład Google Maps. 

Rozwój w niszach 
Podobnie rzecz ma się ze specjalistycz-
nym i niszowym, ale niezwykle ważnym 
oprogramowaniem inżynieryjnym. Równo 
rok temu firma oferująca oprogramowa-
nie MATLAB (interaktywne środowisko 
do wykonywania obliczeń naukowych i in-
żynierskich) została zmuszona przez ad-
ministrację USA do odcięcia dostępu do 
swoich usług między innymi dla Instytutu 
Technologicznego w Harbinie, Pekińskie-
go Centrum Badawczego Nauk Kompute-
rowych i Centrum Badawczego Inżynierii 
Optycznej w Chengdu (plus kilkunastu in-
nych firm w Chinach). Krótkoterminowo 
uczelnie i firmy chińskie starają się wobec 
tego korzystać z podobnych programów 
dostępnych na zasadach open source, ale 
już pracują nad rodzimymi wersjami. Fo
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Po stworzeniu de facto kompletnego własnego ekosystemu  
internetowego, Chiny są w trakcie budowy własnego ekosys- 
temu oprogramowania.

koniec chińskiego eldorado 
                       dla zachodnich firm? 

Oprogramowanie: 

Chińscy 
producenci 
sięgną też po 
inne rynki. 

n Albert Borowiecki, Instytut Badania Chin Współczesnych 
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Z tożsamą sytuacją mamy do czynienia 
w sektorze oprogramowania do projekto-
wania układów scalonych (EDA). Tu spo-
tykamy się praktycznie z duopolem firm 
amerykańskich – Cadence i Synopsys. Ze 
względu na wysoce specjalistyczny cha-
rakter tego oprogramowania i  nieduży 
rynek odbiorców nikt do tej pory nie pró-
bował na serio rzucać im rękawicy. Jed-
nakże w obliczu nieustających gróźb ze 
strony rządu amerykańskiego, że mogą 
w przyszłości zakazać firmom chińskim 
korzystania z tego oprogramowania, poja-
wiło się jedyne w swoim rodzaju lifetime 
opportunity. Rynek chiński „konsumuje” 
bowiem około 80 proc. światowej produk-
cji czipów i dynamicznie się rozwija. To 
świetna okazja dla startupów i przyszłych 
„jednorożców” do zainwestowania w no-

we oprogramowanie EDA 
przeznaczone na rynek chiński.
Jak to wygląda obecnie w licz-

bach? Przychód z  branży opro-
gramowania w Chinach wyniósł 

w pierwszym kwartale 2022 ro-
ku 416 miliardów dolarów, co 

oznacza wzrost rok do roku 
na poziomie 11 proc. Z kolei 
zyski wyniosły 42 mld dola-

rów, a przychody za cały rok 
2021 zamknęły się kwotą 1,42 

biliona dolarów (18-procentowy 
wzrost rok do roku). Największe 

wzrosty branża notuje w sektorach: 
oprogramowania przemysłowego, 

usług chmurowych, Big Data, oprogra-
mowania do tworzenia układów scalo-
nych i bezpieczeństwa.

Warto podkreślić, że coraz większym zain-
teresowaniem wśród chińskich firm cieszą 
się usługi w chmurze. W pierwszym kwar-
tale 2022 roku tamtejsze firmy wydały na 
nie 7,3 mld dolarów (wzrost o 21 proc. rok 
do roku). To w sumie 13 proc. światowych 
wydatków na tego typu usługi. Przy czym 
79 proc. rynku należy do wielkiej czwór-
ki: Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent 
Cloud i Baidu AI Cloud.

Ponad 300 chińskich firm z  branży 
oprogramowania jest notowanych na 
giełdzie. Wśród nich 58 ma wartość ryn-
kową przekraczającą 10  mld yuanów, 
a 7 ma powyżej 50 mld juanów. Wśród 
firm raportujących przychód powyżej 
1 mld juanów (150 milionów dolarów) są 
NARI Technology Development, iSoft- 
stone oraz iFlytek.

Co godne uwagi, absolwenci uczel-
ni szkolących na potrzeby branży 

IT mają najwyższe średnie zarob-
ki w Chinach – 7205 juanów (1081 
dol.) i jest to jedyna grupa, która 
w swej pierwszej pracy przekra-

cza barierę 7000 juanów. 

System operacyjny Kylin może się 
obecnie pochwalić ekosystemem po-

nad 400 tys. współpracujących z  nim 
sterowników sprzętu i  aplikacji (odpo-
wiednio 300 tys. sterowników i 100 tys. 
aplikacji) i ponad 5 tys. współpracujących 
z nim producentów sprzętu. Proces po-
wstawania nowych sterowników i aplika-
cji jest dość dynamiczny – ponad 634 proc. 
rok do roku. Jako ciekawostkę podam, że 
wśród producentów są wytwórcy mi-
kroprocesorów (CPU) – między innymi 
Feiteng, Kunpeng, Loongson, Zhaoxin, 
Haiguang, Shenwei. Wiedzieli państwo, 
że jest ich aż tylu w Chinach? 

Podsumowując: po stworzeniu de fac-
to kompletnego własnego ekosystemu 
internetowego, Chiny są w trakcie budo-
wy własnego ekosystemu oprogramowa-
nia i sprzętu. Własne systemy operacyjne  
(Kylin, Neokylin, HarmonyOS), własne 
aplikacje (WPS, 360 Safeguard itp.), wła-
sne usługi chmurowe, bazy danych, usługi 
SaaS, własne oprogramowanie specjali-
styczne i in. Cały ten proces jest z jednej 
strony „wspierany” przez coraz bardziej 
restrykcyjną politykę Stanów Zjednoczo-
nych odnośnie do dostępu do oprogramo-
wania „made in USA”, a z drugiej przez 
gwałtowną cyfryzację i  informatyzację 
społeczeństwa i kraju w Chinach. 

Połączenie dwóch powyższych tren-
dów w  okresie średnioterminowym 
będzie powodowało malejący udział 
zachodnich (głównie amerykańskich) 
firm produkujących oprogramowanie na 
rynku chińskim, a w okresie długofalo-
wym również na innych rynkach. Moż-
na śmiało założyć, że chińscy producenci 
oprogramowania po umocnieniu swojej 
pozycji na rynku liczącym 1,5 mld kon-
sumentów sięgną również po inne rynki 
– korzystając na przykład z dynamicz-
nie rozwijającej się inicjatywy Digital 
Silk Road będącej częścią BRI (Belt and  
Road Initiative). 

Ponad 300 chińskich 
firm z branży 
oprogramowania jest 
notowanych na 
giełdzie.
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Świat raptownie się zmienia (porów-
najmy go z czymkolwiek sprzed 2014 roku 
– szkoda, że nie możemy choć przez chwi-
lę zobaczyć starych wiadomości). Kolej-
ne kraje zamykają się przed sobą, tworząc 
nowe bloki gospodarczo-polityczne, gdzie 
demokratyczna większość zaczyna się 
kurczyć do strefy UE i USA. Rosja popada 
w rodzaj zbiorowego samobójstwa z próbą 
wysadzenia świata, a obok czekające z bo-
ku Chiny (zgodnie z ich przysłowiem „na 
górze obserwując walczące tygrysy”) i ich 
kawałek kupionego świata. Każdy z nich 
ograniczający wymianę handlową i biznes 
na zewnątrz do minimum. 

Świat globalny rozpada się na naszych 
oczach. Nie tylko Rosja, ale i Chiny – w każ-
dym z tych krajów rządzą wewnętrzne plat-
formy informacyjne i  tylko wewnętrzny 
przekaz propagandowy. Już nie uczymy się 
języków, nie czytamy informacji z drugiej 
strony, bezwolnie połykamy rządowe wia-
domości i wewnątrz dyktatorskich obsza-
rów powstają bańki informacyjne. 

Internet i social media, zamiast tworzyć 
wolną i  nieskrępowaną wymianę infor-
macji, stają się narzędziem do podsycania 
nienawiści, kreowania fake newsów i we-
wnętrznej propagandy. Ewentualnie pełne 
są obrazków kotków (albo pornografi i) i in-
fl uencerów, wtłaczających co chwilę swo-
je zdjęcia z kubkiem kawy (koniecznie jako 
product placement). 

Kolejne państwa tworzą tylko swoje roz-
wiązania IT, aby nikt nie mógł zobaczyć 

nie były w dobrym tonie, a nawet jeśli, to 
kończyły się wielodniową kwarantanną. 

Zresztą i tak rozpoczął się ukryty pod 
płaszczem koronawirusa kryzys gospodar-
czy i powolne zrywanie łańcuchów dostaw. 
Fabryki, które miały pracować na potrzeby 
całego świata, zwolniły obroty, a wymiana 
globalna stała się już bardziej lokalna. Po-
tem nagle, nie wiadomo z czego, przyszła 
wojna w Ukrainie pokazująca prawdziwe 
oblicze dyktatorów.

Już nie jest śmiesznie, a raczej tylko strasz-
nie, gdy codziennie już od miesięcy wi-
dzimy bombardowane miasta, zburzone 
budynki, mordowanych cywili i gwałco-
ne kobiety. Demony (które wydawało się, 
że dawno umarły) wracają w nasze pro-
gi. Świat zaczął przypominać nagle swoją 
„zamierzchłą” przeszłość z komunikatami 
wojennymi, obrazkami alarmów bombo-

wych i geopolityką w każdym ele-
mencie biznesu. 

A dodatkowo najgorsze – zmie-
nił się stan umysłów. Nie tylko ja-
kieś izolowane grupy społeczne, ale 
całe wielkie społeczności krajów zo-
stały zarażone wirusem nacjonali-
zmów i bezmózgiego poparcia dla 

morderców w mundurach. Najpierw ma-
my absurdalne wypowiedzi dyktatorów 
i ich popleczników, które są potem powta-
rzane jak mantra, a w efekcie rodzi się na 
naszych oczach ciąg absurdów, kiedy całe 
narody zaczynają popierać zbrodnie i dyk-
tat siły nad rozumem i przyjaźnią. Fo
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K iedyś świat wyglądał prościej, a ży-
cie było wspaniałe. Wycieczki po 
dalekich kontynentach, świat stoją-

cy otworem, globalne łańcuchy dostaw, ła-
twe prowadzenie biznesu na całym świecie, 
specjalizacje fi rm na poziomie międzyna-
rodowym i optymalizacja kosztów poprzez 
szukanie dostawców (najlepszych) oddalo-
nych o wiele tysięcy mil. Idealistyczna go-
spodarka światowa w wydaniu globalnego 
kapitalizmu, krajów podzielających te same 
wartości, uporządkowanych praw i ciągłego 
rozwoju i postępu. Gdzieniegdzie byli oczy-
wiście dyktatorzy i „złe kraje”, ale i dzięki 
temu mieliśmy komedie ( jak o Korei Pół-
nocnej), gdzie tragedia mieszała się z gro-
teską. Jednak i tak wierzyliśmy, że przecież 
wszyscy wcześniej czy później muszą dyk-
tatorów obalić, a jeden wielki demokratycz-
ny świat jest dziejową koniecznością. 

Coś zaczęło się psuć tak od 2014 roku. 
W wiadomościach coraz mniej śledzili-
śmy informacji ze świata 
(zresztą zaczęły być gor-
sze), a powoli zaczęliśmy 
zamykać się w izolowanych 
bańkach i  koncentrować 
na własnych podwórkach. 
Na koniec pandemia i woj-
na w  Ukrainie zmieniły 
wszystko. Najpierw zamknięci w  swo-
ich domach przestaliśmy interesować się 
globalizacją – zresztą nie latały samolo-
ty, a każda z podróży wymagała testów, 
masek, paszportów szczepionkowych. 
W końcu i tak wszyscy przeszli na komu-
nikację zdalną, bo spotkania bezpośrednie 

Świat zaczyna przypominać bardziej orwellowski „Rok 1984”, 
gdzie permanentną wojnę toczą trzy wielkie bloki polityczno-
-gospodarcze i nikt nie jest w stanie uzyskać zwycięstwa.

OPINIE

KONIEC

Słuchamy 
polityków 
nowej 
generacji. 

ery globalizacji?

54_55_CRN_07_2022 opinia Konrada Świrskiego.indd   54 28.06.2022   09:47:11



pominać bardziej orwellowski „Rok 1984”, 
gdzie permanentną wojnę toczą trzy wiel-
kie bloki polityczno-gospodarcze i nikt nie 

jest w stanie uzyskać zwycię-
stwa, a sama wojna jest jedynie 
celem do całkowitego podpo-
rządkowania sobie społeczeń-
stwa i  zabicia jakiejkolwiek 
wolnej myśli. 

Dokąd idziemy? Co wygra? 
Dlaczego to nie dziwi nowego 

pokolenia i dlaczego już nikt nie chce na-
prawiać świata? Na razie się nad tym nie za-
stanawiamy, wpatrzeni w ekrany komórek 
z Instagramem, a zresztą zaczęły się waka-
cje, a w kinach nowe ekranizacje Marvela 
(tu przynajmniej adekwatny tytuł – „Doktor 
Strange w multiwersum obłędu”). 

Globalizacja nieuchronnie odchodzi 
w przeszłość, a na naszych oczach rodzi się 
nowy świat. Będzie on taki, jaki go stworzy-
my, a na pewno odległy od naszych daw-
nych marzeń, jeśli nie zdobędziemy się na 
protest… 
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kawałka kodu (warto popatrzeć na we-
wnętrzne systemy operacyjne w  Iranie, 
Rosji czy teraz w Chinach). Budują przy 
tym swoje fabryki i zawracają 
ku gospodarce autarkicznej. 
Problem w dostawach mikro-
procesorów, surowców, zboża 
czy stali zawraca globalizację 
i stawia jako priorytet bezpie-
czeństwo, a nie poszukiwanie 
optymalnych kosztów (zresz-
tą widać, jak optymalizacja kosztów sta-
je się złowieszczym narzędziem w rękach 
dyktatorów). 

Europa i  USA budują własne fabryki 
i blokują dostawy zaawansowanych tech-
nologii do niedemokratycznych państw, 
Rosja robi wiadomo co (choć nie wiadomo 
po co), Chiny zamykają się w sobie (warto 
poczytać nowe informacje, jak jest wyklu-
czany z ich obszaru zachodni biznes – co 
przypomina Rosję kilka lat temu, co wy-
jątkowo dobrze obrazują niedawne donie-
sienia, że cały sektor rządowy ma używać 
tylko chińskich komputerów i chińskiego 
oprogramowania). 

Nowy Rok 1984
Świat z dnia na dzień ogarnia amok. Słucha-
my polityków nowej generacji (i nie tylko nie 
protestujemy, ale nawet nie jesteśmy zaże-
nowani), którzy wypowiadają totalne bzdu-
ry przepełnione ksenofobią i nienawiścią, 
a część społeczeństwa słucha tego z zachwy-
tem. Rosną jak na drożdżach nowe zamówie-
nia wojskowe, zaraz po tym, jak tylko stara 
broń opuści magazyny. Świat zaczyna przy-

Kolejne 
państwa tworzą 
tylko swoje
rozwiązania IT.

Konrad Świrski
Prof. Konrad Świrski jest prezesem Transition 

Technologies i wykładowcą na Wydziale 
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa 

Politechniki Warszawskiej.
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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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Sprzedaż komputerów w europejskiej dystrybucji może powrócić 

do wzrostu w drugiej połowie 2022 r., o ile problemy z dostawami 

i wyzwania związane z kosztami życia będą miały mniejszy wpływ 

na rynek – uważa Context. W czerwcu dystrybutorzy mieli zapasy 

sprzętu na 7–9 tygodni, ale nie zawsze są to odpowiednie zapasy. 

Jak zauważa Marie-Christine Pygott, starszy analityk Contextu: 

„niektóre produkty, które były w tranzycie od wielu miesięcy, są 

już przestarzałe w momencie przybycia”. Context przygotował dwa 

scenariusze dotyczące sprzedaży komputerów przez dystrybutorów 

w Europie w latach 2022–23. Wariant pesymistyczny zakłada, że 

podaż poprawi się, ale pozostanie luka między dostępnością PC 

a popytem, zapotrzebowanie na desktopy pozostanie niskie, a czyn-

niki ekonomiczne (takie jak inflacja) uderzą w popyt konsumencki 

i komercyjny – zwłaszcza w ten pierwszy. 

W powyższym przypadku dla laptopów zakładane są spadki w II 

i III kw. br. i powrót do niewielkiego wzrostu w IV kw. 2022 r. oraz 

I kw. 2023 r. W przypadku komputerów stacjonarnych spadki z II 

i III kw. br. zostałyby jedynie zmniejszone w kolejnych kwartałach, 

ale wynik i tak nie byłby dodatni. Optymistyczny scenariusz zakła-

da poprawę podaży i popytu na desktopy, spadki cen, wyprzedaż 

nadmiarowych zapasów w II kw. br. i mniejszy wpływ takich czynni-

ków jak inflacja. W tej sytuacji sprzedaż laptopów może silnie wzro-

snąć już w III kw. 2022 r., po czym ustabilizuje się w IV kw. 2022 r. 

i wyhamuje w I kw. 2023 r. Natomiast desktopy miałyby wrócić do 

wzrostów w IV kw. 2022 r.
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i global-
nych mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 

BADANIA RYNKU
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Scenariusze dla europejskiego rynku PC
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ERP-y, chmura i mobilność 
Spośród systemów wykorzystywanych 

w polskich firmach najbardziej rozpo-

wszechnione są ERP-y (ma je 46 proc. 

firm), Business Intelligence (46 proc.) 

oraz CRM-y (41 proc.). Ich posiadanie 

lub trwający proces wdrożenia zade-

klarowała w sumie połowa ankietowa-

nych – według raportu KPMG, opraco- 

wanego we współpracy z Microsoftem. 

Na dalszych miejscach znalazły się BPM-y 

(29 proc.) i SCM-y (24 proc.). Ponadto więk-

szość przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań 

chmurowych (już 63 proc. firm zadeklarowało ich 

wdrożenie, z czego co piąta przynajmniej w dużym stopniu). Liderem wyko-

rzystania chmury jest sektor IT, media i komunikacja (91 proc. poziom adop-

cji). Rozwiązania mobilne, takie jak aplikacje na smartfony i tablety, okazały 

się drugie pod względem popularności (57 proc.). Firmy pytane o wagę, jaką 

będą przykładać do rozwoju technologii cyfrowych w poszczególnych ob-

szarach ich organizacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wskazały przede 

wszystkim obsługę klienta (39 proc.), sprzedaż i marketing (34 proc.), operacje 

wewnętrzne (33 proc.) oraz zarządzanie operacyjne i produkcję (27 proc.).

Odsetek firm z wdrożonymi technologiami cyfrowymi

63%

57%

54%

42%

34%

Rozwiązania chmurowe

Rozwiązania mobilne

Automatyzacja/robotyzacja

Wspomagany komputerowo 
proces decyzyjny (DSS)

Big Data

Prognoza wzrostu/spadku sprzedaży (rok do roku) komputerów  
w europejskiej dystrybucji

II kw. 2022 III kw. 2022

Pesymistyczny scenariusz

Laptopy -21,7% -1%

Desktopy -5,6% -6,9%

Optymistyczny scenariusz

Laptopy -7,1% 10,9%

Desktopy -2,3% -2,7%

28%

25%

20%

16%

Komunikacja między 
maszynami (M2M)

Internet Rzeczy

Sztuczna 
inteligencja

Przetwarzanie 
brzegowe

15%Blockchain
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Polski przemysł dąży do 
 optymalizacji procesów
Digitalizacja dla polskich firm produkcyjnych 

wiąże się przede wszystkim z optymalizacją 

procesów – wynika z badania PMR dla Dassault 

Systèmes. Oczekują one ułatwienia dostępu 

do informacji, optymalizacji przepływu pracy 

i zwiększenia efektywności działania organizacji. 

Kluczowe dla firm jest całościowe spojrzenie na 

cyfrową transformację i integracja technologii 

ze środowiskiem biznesowym i pracowniczym. 

Respondenci pozytywnie oceniają wpływ ko-

rzystania z platform cyfrowych na efektywność 

pracy – poprawę kooperacji pomiędzy poszcze-

gólnymi działami przedsiębiorstwa (82 proc.) 

i relacji z klientami (75 proc.) oraz usprawnienie 

procesu podejmowania decyzji (77 proc.). Ponad 

60 proc. ankietowanych firm planuje rozszerzać 

korzystanie z cyfrowych platform w kolejnych 

latach.
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Firmy marnują miliony  
dolarów 
Aż 81 proc. przedsiębiorstw doświadczyło 

niepowodzenia projektów cyfrowej transfor-

macji, ich opóźnień lub ograniczeń w ciągu 

ostatniego roku. Średni koszt takich proble-

mów wyniósł 4,12 mln dol. – wynika z ba-

dania Couchbase. Jak się okazuje, 82 proc. 

firm nie mogło realizować zamierzonych 

projektów digitalizacji z takich powodów, jak: 

brak zasobów lub funduszy (26 proc.), brak 

umiejętności (24 proc.) i złożoność wdrożenia 

(23 proc.). Konsekwencje tych nieudanych 

projektów mogą być dużo większe niż tylko 

zmarnowane pieniądze. Otóż 55 proc. przed-

siębiorstw, które miały problem z transfor-

macją cyfrową, musiało opóźnić realizację 

swoich celów strategicznych o co najmniej 

trzy miesiące lub całkowicie z nich zrezy-

gnować. Inne negatywne skutki to: utrata 

fachowców od IT (41 proc.) lub z innych ob-

szarów działalności firmy (40 proc.), kłopoty 

z zabezpieczeniem finansowania lub IPO 

(31 proc.), wycofanie się z biznesu lub wchło-

nięcie przez konkurenta (26 proc.). 

Źródło: Couchbase, raport „Digital Transformation – Lessons 
Learned and Strategic Setbacks” (w badaniu Vanson Bourne 
wzięło udział 650 decydentów ds. cyfrowej transformacji 
w firmach w USA i na największych rynkach europejskich).
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Brak fachowców i regulacje barierą dla chmury
Największą zaletą chmury jest jej skalowalność i pojemność (53 proc.), zwinność 

(50 proc.) oraz poprawa dostępności i ciągłości biznesowej (45 proc.) – wynika z da-

nych Fortinetu, który przeprowadził badania wśród specjalistów ds. bezpieczeństwa IT. 

Z kolei wśród największych problemów, napotkanych podczas wdrażania środowiska 

chmurowego, ankietowani wymieniali najczęściej brak odpowiedniej jego widzialności, 

wysokie koszty, brak odpowiedniej kontroli i bezpieczeństwa. Są też czynniki, które 

spowalniają lub zatrzymują wdrożenia chmury. Dotyczą one nie tyle technologii, co 

ludzi i procesów. Głównym hamulcem okazuje się brak wykwalifikowanego personelu 

(40 proc. wobec 37 proc. w ub.r.). Wynika z tego, że podnoszenie kwalifikacji pracowni-

ków i pozyskiwanie fachowców z zewnątrz przyspieszą planowane projekty.

Jakie są największe bariery wstrzymujące wdrożenie chmury w twojej organizacji?

Brak odpowiednich kadr lub doświadczenia

Konieczność zachowania zgodności z przepisami i regulacjami

Bezpieczeństwo danych, ryzyko ich utraty lub wycieku

Integracja z istniejącym środowiskiem IT

Obawa o uzależnienie od jednego dostawcy (vendor lock-in)

Ogólne obawy o bezpieczeństwo

Utrata kontroli

40%

33%

31%

30%

26%

24%

21%

Główne cele integracji cyfrowej przedsiębiorstwa

Szybszy przepływ informacji

Eliminacja wersji papierowych

Sprawniejsze zarządzanie

Stworzenie efektywniejszego i bardziej zintegrowanego środowiska 
pracy

Dostęp do dokumentacji z każdego poziomu w firmie

Zwiększenie bezpieczeństwa danych firmy

Zmniejszenie kosztów operacyjnych działalności

84%

79%

77%

74%

73%

73%

73%

Szybsza reakcja na zmiany w otoczeniu konkurencyjnym

Lepsze zaangażowanie pracowników i klientów  
w różnych kanałach komunikacji

Lepsze dostosowanie oferty do potrzeb rynku

62%

61%

58%
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Jesteśmy w trakcie zmian, przygotowując 
się na transformację cyfrową. To dzisiaj wy-
świechtane pojęcie, ale jestem przekonany, 
że w efekcie procesów digitalizacji nie bę-
dziemy już mieli do czynienia z tym samym 
przemysłem co dotychczas. Teraz musimy 
brać pod uwagę nie tylko to, że tworzymy 
produkt fi zyczny, ale też że wytwarzamy 
duże ilości danych. Chcemy je wykorzy-
stywać z pożytkiem dla rozwoju własnej 
działalności –  żeby mieć lepsze rozpo-
znanie naszej bazy surowcowej poprzez 
przetwarzanie danych geologicznych, czy 
lepsze wykorzystanie – dzięki analizie da-
nych – podziemnych ciągów produkcyj-
nych w kopalniach, w przypadku których 
nasycenie automatyzacją jest już bardzo 
duże, a będzie jeszcze większe. Chcemy 
wyjść naprzeciw potrzebie autonomiza-
cji produkcji górniczej dlatego, że warun-

ki pracy stają się coraz 
trudniejsze dla pra-
cowników, co powo-
duje między innymi 
konieczność skracania 

czasów pracy. Chcemy prowadzić w sposób 
bardziej efektywny produkcję hutniczą, 
bez awarii i przestojów, przy jak najwięk-
szej optymalizacji bilansu materiałowo-
-energetycznego wsadów, które można 
przetwarzać na wiele różnych sposobów. 
W tych obszarach upatruję największych 
wyzwań dla informatyki, związanych z po-
trzebą stworzenia  środowiska pracy, które 
pozwoli pracownikom lepiej wykorzystać 
czas, a fi rmie zasoby, które posiada. 

  KGHM jest na polskim rynku fi r-
mą jedyną w swoim rodzaju. Czy uni-
kalne są też w związku z tym wyzwania 
dotyczące informatyki? 
Andrzej Kensbok Wyzwania związane 
z IT są u nas podobne jak w innych fi rmach 
przemysłowych. Teraz jednak mocno 
zmienia się rola informatyki. Do niedaw-
na miała ona funkcje służebne, była wyko-
rzystywana do wspierania fi nansów, kadr, 
liczenia płac, przygotowywania raportów. 
Dział IT był działem wykonawczym, jak 
inne działy techniczne. Dzisiaj informaty-
ka odgrywa kluczową rolę w procesach cy-
fryzacji, które zmieniają funkcjonowanie 
przedsiębiorstw i pozwalają stawić czo-
ła problemom. IT przenika praktycznie 
każdy ze strategicznych obszarów KGHM 
– bezpośrednio, jak e-przemysł lub po-
średnio, np. ekologia. O  IT w  miedzio-
wej spółce mówimy 
w  kilku zakresach: 
utrzymanie, wspar-
cie, rozwój, a wszyst-
ko pod parasolem 
cyberbezpieczeństwa. To w  obecnych 
– niespokojnych – czasach kluczowe kwe-
stie. Staramy się zarządzać KGHM w taki 
sposób, aby projekty z zakresu IT przy-
nosiły jak najlepsze korzyści – tworzymy 
dane w miejscu ich powstawania i odpo-
wiednio je wykorzystujemy na wszystkich 
szczeblach zarządzania.

  Jak to się przekłada na działania 
podejmowane przez KGHM?

  Czy korzystacie z systemów in-
formatycznych, typowych dla takiego 
przedsiębiorstwa jak KGHM?
Typowe są raczej dla nas systemy OT, czy-
li systemy automatyki przemysłowej. Nie 
zajmuje się nimi jednak pion informatyki. 
Natomiast spośród systemów stricte infor-
matycznych szczególne znaczenie ma dla 
nas system klasy ERP, którego używamy od 
ponad dwudziestu lat i który przechodził 
już wiele modyfi kacji. Teraz przymierza-
my się do jego wymiany na system SAP 4/
HANA. Będzie to połączone z przeglądem 
i  optymalizacją procesów biznesowych 
w fi rmie. Jesteśmy w trakcie wdrożenia 
rozbudowanej wersji systemu MS Offi  ce 
365. W użyciu są też różne aplikacje bran-
żowe, w tym systemy kadrowe czy admini-
stracyjne, jak choćby e-raport. To system, 
w którym wszystkie dane dotyczące pro-
cesu produkcji górniczej są wprowadzane 
w wielu miejscach, poczynając od sztyga-
ra na głębokości nawet 1270 metrów pod 
ziemią, poprzez inne podziemne ośrodki 
technologiczne, aż do kadry zarządzają-
cej. Daje nam to pełny obraz sytuacji i po-
zwala na lepszy proces decyzyjny. A to już 
konkretne korzyści ekonomiczne i produk-
cyjne. W sumie używamy kilkudziesięciu 
aplikacji.

  Czy wykorzystywane systemy 
informatyczne kupujecie gotowe na 
rynku, czy raczej tworzycie je sami?
Kupujemy głównie gotowe rozwiąza-
nia z dostosowaniem ich do naszych wy- Fo
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

Transformacja cyfrowa: 

Do wyzwań dla działów informatyki należy stworzenie środowiska pracy, które pozwoli zapewnić 

pracownikom lepsze warunki do wykonywania obowiązków i efektywniej wykorzystywać fi rmowe 

zasoby – mówi Andrzej Kensbok, wiceprezes zarządu ds. fi nansowych w KGHM Polska Miedź. 

nieunikniona i  
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mogów. Część aplikacji jest też tworzona 
i  rozwijana wewnętrznie. Mamy zespół 
deweloperski, który jest przeciążony za-
mówieniami i zleceniami. Dlatego posił-
kujemy się też deweloperami z zewnątrz.

  W  grupie kapitałowej KGHM 
jest wiele spółek. Czy zarządzanie in-
formatyką odbywa się w sposób scen-
tralizowany, czy też dopuszczalne są 
rozwiązania lokalne? 
W KGHM Polska Miedź SA zarządzanie IT 
odbywa się w sposób scentralizowany. Le-
ży ono w gestii Centralnego Ośrodka Prze-
twarzania Informacji (COPI). Inne spółki 
grupy mają własne zespoły IT, które jed-
nak działają w ścisłej współpracy z COPI. 
COPI wyznacza standardy IT w zakresie 
aplikacyjnym i sprzętowym oraz monito-
ruje bezpieczeństwo komunikacji fi rmy ze 
światem. Spółki z Grupy Kapitałowej ko-
rzystają z naszych najlepszych wzorców.
Mamy centralny zespół administratorów 
i  udostępniania zasobów serwerowych, 
zespół SOC i  analityków cyberbezpie-
czeństwa. Mamy zespół zarządzający 
projektami IT i  programistów. Wszyscy 
pracują na rzecz grupy kapitałowej. W su-
mie COPI zatrudnia około 280 osób. Mamy 
też w grupie kapitałowej własne Centrum 
Analityki. Jest to technologiczna spółka 
zatrudniająca analityków danych, specja-
listów od baz danych i algorytmów. Ma na 
celu wypracowywanie rozwiązań, które 
będą stosowane w szerszym zakresie.

  A jakie systemy czy narzędzia in-
formatyczne są wykorzystywane przy 
produkcji – w kopalniach i hutach? 
Mamy pod ziemią dostęp do internetu i na 
przykład plany produkcji wysyłane są do 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

  potrzebna
sztygarów bezpośrednio 
na tablety. Mają oni dzię-
ki temu wgląd w plany wy-
dobycia na dany dzień czy 
dany obszar, więc wiedzą, 
który przodek rozwiercać, 
gdzie zakładać ładunki. 
Postępy prac również od-
znaczają w  systemie, za-
tem widać je na bieżąco. 
Wykorzystujemy non stop 
w sumie około 1600 ma-
szyn, które poruszają się 
pod ziemią. Na koniec zmiany przekazu-
ją parametry swojej pracy. Zebrane dane 
poddawane są potem analizie pod kątem 
pracy podzespołów, temperatur, ciśnień 
i wszystkich innych rzeczy, które pozwala-
ją tymi maszynami lepiej zarządzać. Warto 
tu wspomnieć o bezpieczeństwie naszej za-
łogi, która jest dla nas priorytetem. Wyko-
rzystujemy systemy antykolizyjne czy też 
lokalizację pracowników i maszyn w wy-
robiskach podziemnych. Mamy zdalne za-
rządzanie urządzeniami. To jeszcze nie 
jest praca autonomiczna, ale istnieje możli-
wość operowania na odległość maszynami 
w szczególnie ciężkich warunkach pracy.

  Jakie są szanse wprowadzenia 
pełnej autonomizacji pracy maszyn 
w kopalniach na dole?
Kopalnie podziemne nie zostały jeszcze 
przez nikogo w pełni zautonomizowane. 
W kopalniach odkrywkowych jeżdżą już 
z  powodzeniem pojazdy autonomiczne, 
ale na powierzchni można wykorzystać 
w nich dane z systemu GPS oraz transmisję 
danych. My też już mamy doświadczenia 
z tego typu maszynami. Pod ziemią jednak 
sytuacja wygląda zupełnie inaczej – nie 

ma GPS, a  szerokopasmowa transmisja 
danych nie pokrywa całego terenu, choć-
by wciąż rozbudowywanych wyrobisk. 
Jesteśmy właścicielami dwóch dużych 
koncesji wydobywczych na terenie woje-
wództwa lubuskiego. Leżące tam zasoby 
znajdują się na głębokości, która będzie 
utrudniała lub wręcz uniemożliwiała pra-
cę ludzi ze względu na panujące warunki. 
W związku z tym, projektując te kopalnie, 
będziemy chcieli brać pod uwagę wyko-
rzystanie w maksymalnym stopniu pracy 
maszyn autonomicznych. Oczywiście nie-
które elementy funkcjonowania urządzeń 
w kopalni można autonomizować już te-
raz. Wykorzystujemy na przykład testowo 
autonomiczne wiertnice, które przy na-
wiercaniu otworów strzałowych sterowa-
ne są promieniem lasera. Zbieramy zatem 
doświadczenia, ale do eksploatacji kopal-
ni autonomicznej jest jeszcze bardzo dłu-
ga droga. To jednak droga, na którą trzeba 
wejść, bo odpowiedzią na coraz trudniejszą 
sytuację w branży górniczej będzie właśnie 
wykorzystanie nowoczesnych technologii.

ANDRZEJ KENSBOK 
– absolwent Wydziału Filozofi i Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSE-
AD we Francji. Od początku swojej kariery związany 
z  działalnością biznesową. Posiada doświadczenie 
z międzynarodowych korporacji, fi rm produkcyjnych, 
konsultingowych i z prowadzenia własnej działalności. 
Prowadził projekty inwestycyjne, restrukturyzacyj-
ne, łączenia spółek, budowania zespołów, a także re-
organizacji produkcji i rozwoju sprzedaży, realizowane 
w Polsce i za granicą. Obecnie wiceprezes zarządu ds. 
fi nansowych w KGHM Polska Miedź.
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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. 

Drukarki 
służyły do… 

namierzania 
celów. 

Otechnice informatycznej w bran-
ży XXX może kiedyś opowiem… 
Na razie przedstawię kilka cieka-

wych przypadków, kiedy to informatyka 
przenika się z sektorem wojskowym, nie 
rozwodząc się przy tym nad oczywistą 
i znaną rolą polskich matematyków w roz-
poznaniu zasad działania Enigmy, jak też 
znaczeniem prac Alana Turinga i grupy 
matematyków-informatyków z Bletchley 
Park dla szybszego zakończenia II Wojny 
Światowej. Poniżej kilka innych, dalece 
mniej znanych przypadków. 

W 1979 roku, w początkach irańskiej re-
wolucji islamskiej, nowy rząd aresztował 
dwóch szefów zespołu lokalnego oddzia-
łu Electronic Data Systems (w 2006 roku 
EDS włączono do struktur HP Enterprise 
Services). Zarzucono im, że przy podpisy-
waniu umowy oraz realizacji kontraktu na 
informatyzację ubezpieczeń społecznych 
wręczali łapówki. Prawdziwą przyczyną 
aresztowania była chęć zerwania kontrak-
tu i wstrzymania zaległych płatności, któ-
rych rewolucyjny rząd nie chciał płacić. 

Prezes EDS, Ross Perot, próbował wy-
korzystać swoje znajomości w amerykań-
skiej administracji do podjęcia działań 
na rzecz uwolnienia pracowników fi rmy 
oraz wywiezienia z Iranu całego zespołu 
informatycznego razem z rodzinami. Jed-
nak rząd USA był tak przestraszony roz-
wojem sytuacji rewolucyjnej, że obawiał 
się o przyszłość swoich dotychczasowych 
wpływów politycznych. Wobec odmowy 
udzielenia pomocy amerykańskim oby-
watelom, Perot zorganizował 5-osobo-
wy zespół ratunkowy złożony z byłych 
komandosów sił specjalnych, z których 
czterech było pracownikami EDS-u. Ze-
spół dotarł do Teheranu i szukał okazji do 
wyciągnięcia aresztowanych z więzienia. 

Równocześnie EDS przygotowywał 
wyjazd pracowników z rodzinami, co wy-
magało załatwienia zgody nowych władz, 
mało przychylnych Amerykanom. Wresz-
cie po sześciu tygodniach, podczas jednej 
z demonstracji przeciwników Ajatollaha 
Chomeiniego, tłum wdarł się do więzienia, 
chcąc uwolnić 10 tysięcy więźniów, szcze-
gólnie politycznych, a więc zwolenników 
obalonego szacha. Wtedy też uciekli obaj 
pracownicy EDS-u, którzy po spotkaniu 
z komandosami udali się samochodami do 
granicy z Turcją, pokonując kilka punktów 
kontroli różnych grup rewolucyjnych. 

Irańskie władze wszczęły poszukiwania 
zbiegów, a jednocześnie chciały zatrzymać 
wszystkich pozostałych pracowników fi r-
my, którzy tym samym staliby się zakładni-
kami reżimu. Ale pracownikom EDS udało 
się odlecieć z Teheranu. W Turcji, przy sa-
mej granicy, na zespół ratunkowy czekał 
wynajęty przez EDS samolot z wyposa-
żeniem do rozrywkowych lotów (różowe 
łóżka na pokładzie…), bo tylko taki dało 
się szybko wynająć. Dzięki determinacji 
i szczęściu Rossa Perota akcja zakończyła 
się sukcesem – wszyscy wrócili do centra-
li EDS-u w Teksasie. A dziewięć miesię-
cy później irańscy studenci, tzw. Strażnicy 
Rewolucji, wdarli się do ambasady USA 
w Teheranie i uwięzili jej pracowników. 
Zakładnicy ci zostali uwolnieni dopiero 
po 444 dniach. 

Kolejna sprawa, o której chcę napisać, 
zaczęła się w 1977 roku i znam ją z autop-
sji. Otóż wspólnie z kolegą w rozprawie 
doktorskiej zaproponowaliśmy i zapro-
jektowaliśmy Język Opisu Systemów Ope-
racyjnych. W czerwcu 1979 roku w ACM 
SIGPLAN opublikowano dokumenta-
cję nowego języka Ada, który zwyciężył 
w konkursie Departamentu Obrony (DoD) 

Obrazki informatyki 

Podstawowymi stymulatorami rozwoju technik i technologii teleinformatycz-
nych były i są potrzeby doskonalenia techniki wojskowej oraz lepszej dystry-
bucji klipów pornografi cznych. 

zBITki

Ry
s. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

CRN nr 7/202260

na wojnie

60_61_CRN_07_2022 felieton iszkowski.indd   60 28.06.2022   09:48:40



USA na język jednolitego oprogramowa-
nia, gdyż dotychczas używano ponad 450 
różnych języków programowania w in-
formatycznych systemach wojskowych. 
W 1981 dotarł do nas Raport DoD opisu-
jący standard języka Ada. Zapoznając się 
z nim, z satysfakcją znaleźliśmy wiele ele-
mentów podobnych do zaprojektowanych 
przez nas w języku JOS.  

Niebawem okazało się, że pewna in-
stytucja w ZSRR jest zainteresowana za-
kupem naszej pracy doktorskiej oraz 
uzyskaniem naszych konsultacji. W Biu-
rze Współpracy Zagranicznej Politech-
niki Warszawskiej dowiedzieliśmy się, 
że standardową ceną takiej pracy jest 60 
ówczesnych rubli za stronę. Szybko zde-
cydowaliśmy, że naszą pracę darowujemy 
„naszym przyjaciołom”  (pewnie i tak ją 
już mieli przetłumaczoną), po czym gdzieś 
wyjechaliśmy i zostawili nas w spokoju. 

Za to w 1986 roku przyszło do mnie za-
proszenie od nieznanego mi profesora 
z Uniwersytetu w Baton Rouge na spotka-
nie w celu omówienia możliwości mojego 
stażu naukowego. Do tego był załączony 
bilet na samolot. Udało się uzyskać zgodę 
JM Rektora Politechniki Warszawskiej na 
służbowy paszport i po załatwieniu wizy 
do USA, pierwszy raz poleciałem do No-
wego Jorku, a potem do Luizjany. Nasze 
spotkanie było dość długie i profesjonal-
ne, głównie na temat języka Ada. Na końcu 
rozmowy prof. Urban (miał takie właśnie 
nazwisko) stwierdził, że bardzo żałuje, ale 
pomimo mojej znaczącej wiedzy na temat 
języków programowania nie może mi za-
oferować stażu, gdyż mają zamówienia 
wojskowe, a ja jestem zza żelaznej kurtyny. 

Jednak po dwóch dniach zadzwonił 
z  propozycją spotkania w  Waszyngto-
nie na kolacji z jego przyjacielem. No, jak 
przyleciał do D.C., to może to być ciekawe 
– pomyślałem. I było, bo jego przyjacie-
lem okazał się wysoki czarnoskóry męż-
czyzna w białym mundurze Navy. Kolacja 
przebiegała w miłej atmosferze, ale wobec 
coraz precyzyjniejszych pytań przyjacie-
la zacząłem coraz mniej rozumieć i słabiej 
mówić po angielsku… Przecież sojuszni-
kami w NATO mieliśmy zostać dopiero za 
dwanaście lat. Wróciłem do Warszawy. 

A teraz po raz kolejny przenieśmy się 
w przestrzeni i czasie: po agresji wojsk 
irackich Saddama Husajna na Kuwejt 

w 1990 roku koalicja państw na podstawie 
rezolucji ONZ przygotowała operację Pu-
stynna Burza. Zaczęli od przywiezienia 
samolotami komputerów w kontenerach, 
które zaraz po wyładowaniu zostały uru-
chomione przez EDS. Korzystając z pol-
skich planów budowy dróg w Iraku (miały 
precyzyjnie określone współrzędne) oraz 
z satelitów, wytworzono cyfrową trójwy-
miarową mapę Iraku, a szczególnie Bagda-
du. Następnie mapę tę wpisano do pamięci 
rakiet Cruise i Tomahawk, wystrzeliwa-
nych z okrętów USA na Bagdad. Celem nie-
których tych rakiet były drukarki HP, które 
najprawdopodobniej były umieszczone 
w biurach ministerstw. Przed dostarcze-
niem ich na zamówienie administracji 
irackiej zostały wyposażone w lokalizato-
ry i nadajniki aktywowane sygnałem z sa-
telity. Niektórzy twierdzą, że taka sytuacja 
nie miała miejsca. Ja to znam z opowiadań 
pracowników EDS. No cóż, prawda drze-
mie w sejfach Pentagonu. 

W wyniku tej samej agresji wojsk irac-
kich, z Kuwejtu musieli szybko uciekać 
wszyscy zagraniczni specjaliści. Do Pol-
ski przybyła wtedy grupa informatyków 
mających umiejętności i doświadczenie 
w projektowaniu i eksploatacji dużych sys-
temów informatycznych, a w tym relacyj-
nych baz danych Oracle. Grupa ta została 
natychmiast zatrudniona w Ministerstwie 
Finansów, gdzie właśnie ruszał wielki pro-
jekt Poltaxu. „Niestety”, po pół roku siły 
ONZ wyzwoliły Kuwejt i wszyscy specja-
liści szybko tam powrócili, aby odzyskać 
utracone wynagrodzenia oraz uzyskać 
nowe, odbudowując zniszczoną 
przez wojnę infrastrukturę tele-
informatyczną. 

Aktualnym obrazkiem wy-
korzystywania informatyki 
w działaniach wojennych są ak-
cje dezinformacji, dezintegra-
cji, sterowania infrastrukturami 
gospodarczymi, wykradania, mo-
dyfi kowania oraz blokowania da-
nych prowadzone przez grupy 
krakerów przeciwko jakiejś orga-
nizacji czy instytucji. Obecnie są to 
obustronne działania na informa-
tycznym froncie Rosji z Ukrainą. Równo-
cześnie podobne działania, może w mniej 
widocznej skali, odbywają się na wielu in-
nych frontach w skali światowej. 
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Z  braku formalnego stwierdzenia 
przystąpienia danego państwa do wojny 
teleinformatycznej z jednoznacznym za-
angażowaniem jego wojsk cybernetycz-
nych oraz rozpoczęciem ataków znacząco 
niszczących infrastrukturę atakowanego 
państwa, nie możemy stwierdzić, że je-
steśmy z agresorem w stanie wojny. To 
oznacza między innymi problem z zasto-
sowaniem artykułu 5 Traktatu Północno-
atlantyckiego w przypadku zaatakowania 
cyberprzestrzeni któregoś z członków 
NATO. Przy czym na szczycie NATO 
w  Warszawie w  2016 roku uznano cy-
berprzestrzeń za kolejną pełnoprawną 
domenę prowadzenia działań bojowych. 

W powszechnym odczuciu mamy już 
I Światową Wojnę Cybernetyczną, wyko-
rzystującą najnowszą technikę i techno-
logię teleinformatyczną, ze wszystkimi 
negatywnymi dla ludności i gospodarki 
skutkami. Należy zadać pytanie, czy może 
nie warto byłoby wyłączyć tę technikę po-
tężnym impulsem elektromagnetycznym, 
cofając się w rozwoju do prostych narzędzi 
i codziennego życia z początku XX wieku? 

Trwa 
I Światowa 

Wojna 
Cybernetyczna.    
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„Po rekordowym roku rekordowy kwartał. Jest się czym chwalić, bo rośniemy znów 
o ponad 25 proc., a wynikowo o 40 proc.” – cieszy się Jakub Skałbania, założyciel Netwise. 
„Strategia, którą przyjęliśmy 1,5 roku temu się sprawdza i działa. (…) Mianowicie, przy każdym projekcie pa-
trzymy na ‘Project Payout’. To taka metryka, którą sobie stworzyliśmy, a która opiera się o 4 filary: nie zaczy-
namy projektu, kiedy nie widać jak miałby przełożyć się na wartość dla Klienta i rozwój Klienta (…); w każ-
dym projekcie dbamy, żeby nasi ludzie nie byli zmęczeni, zdenerwowani i nie musieli siwieć przez zachowa-
nie Klienta; każdy projekt musi mieć określony zysk; mamy jasno określony segment docelowych Klientów. 
(…) Nie chcemy rosnąć za wszelką cenę, żeby chwalić się w gazetach ‘miliardem’ przychodu, ciągnąc po ziemi 
zyskiem, albo jeszcze gorzej – finansować się inwestycjami funduszy, jadąc na stratach. Nie chcemy męczyć 
ludzi, bo warto jeszcze ‘dopchnąć jakiś projekt’, bo handlowcy mają quote’y. I nie chcemy, żeby Klienci tracili 
kasę na bezsensowne wdrożenia. Raczej uczciwie mówimy nie - jest dużo firm łasych na ‘złe’ przychody”. Bo 
pić i pracować to trzeba umieć! 

LINKEDIN PARK   

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

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

”Polityka jako pierwsza powinna wykorzystywać zarówno dostępną wiedzę, jak 
i historię, aby nie powtarzać tych samych działań z góry wiadomym skutkiem” – pod-
kreśla Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. I kontynuuje: „Tak 
zwany dochód gwarantowany był powszechnie stosowany w czasie funkcjonowania Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej, w której obowiązywała zasada, że ‘czy się stoi, czy się leży – 2 tysiące 
się należy’. Jeżeli, co do zasady, była ona słuszna, to PRL i jego rząd nie powinien nigdy upaść, 
kontrolując w 1989 roku 99 proc. powierzchni handlowych i 95 proc. obrotów. Logika tzw. dochodu 
gwarantowanego zapewne doprowadziłaby do wyjaśnienia powodów upadku PRL tym, że nie 
kontrolował źródeł zaopatrzenia chociażby w żywność, gdyż przeważało rolnictwo prywatne, 
którego nie rozkułaczono w stosownym czasie tzw. błędów i wypaczeń. Zamiast tworzyć historię 
przyszłości próbuje się obywateli Polski za sprawą ograniczeń prawnych destabilizujących życie 
i przedsiębiorczość z jednej strony oraz owocami z zatrutego drzewa z drugiej, zepchnąć z drogi 
szybkiego ruchu, która jest nawet jak na warunki europejskie imponująco cyfrowa”. A mogłaby być 
taka na skalę światową, gdyby kolejne rządy nie uszczęśliwiały nas na siłę. 

Szymon Janiak, 
partner zarządzający 
Czysta3.vc opowiada, 
jak to „w znajomym startupie 
Pani z urzędu skarbowego za-
kwestionowała zwrot podatku 
VAT, a tym samym wydatki na 
tworzoną technologię. Spółka 
tworzyła silnik. Powody wąt-
pliwości: brak dokumentacji 
fotograficznej silnika, brak 
faktur na zakup części, brak co 
najmniej jednego prototypu. 
Zdaniem urzędniczki startup 
uchylał się od dostarczenia 
niezbędnych dowodów, co było 
podejrzane. Nie przekonał jej ar-
gument, że spółka buduje silnik 
rekomendacyjny do e-commer-
ce... Tyle o polskich kontrolach 
i technologiach… Made my day 
:)”. Tak, nam też to „zrobiło 
dzień”! A swoją drogą wiecie, że 
w XVII wieku w Anglii wpro-
wadzono podatek od okien? Na 
efekty nie trzeba było długo 
czekać: w Edynburgu zaczęły 
powstawać osiedla z domami 
bez okien. Wiwat fiskus!
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„Czy sam fakt włamania się przez hakera do bazy danych stanowi bezprawne udo-
stępnienie mu tych danych przez administratora? Tak stwierdził dziś WSA” – informuje Paweł 
Mielniczek, CEO Get Compliant. „Zdaniem WSA i prezesa UODO, włamanie się do danych, które 
przetwarzane są w imieniu administratora (bez jakiegokolwiek zbadania adekwatności zabezpie-
czeń oraz roli podmiotu przetwarzającego), powoduje naruszenie przez administratora art. 6 ust. 
1 RODO, tzn. udostępnienie danych osobowych bez podstawy prawnej na rzecz osób trzecich (a 
więc włamywacza). (…) WSA nie przekonały dziś argumenty, że: do naruszenia (wycieku) doszło 
po stronie procesora i to nie w wyniku zaniedbań po jego stronie, ale w wyniku błędu (literówki) 
popełnionego przez pracownika procesora, który od dawna prawidłowo konfigurował zabezpie-
czenia; nawet jeśli procesor ujawniłby hakerowi dane, to nie można stwierdzić, że tego naruszenia 
dokonał administrator (art. 28 ust. 10 RODO stanowi, że w razie naruszenia RODO procesor staje 
się administratorem i tak należało oceniać jego postępowanie); sam fakt włamania się przez hake-
ra do danych nie stanowi udostępnienia mu danych przez administratora, ale naruszenie ochrony 
danych w rozumieniu art. 4 pkt 12 RODO; aby stwierdzić bezprawne przetwarzanie danych, na-
leżałoby przynajmniej stwierdzić ich nieodpowiednie zabezpieczenie, podczas gdy prezes UODO 
w ogóle nie zbadał sposobu zabezpieczenia danych, co zresztą sam wprost przyznał; udzielenie 
upomnienia jest bezpodstawne w sytuacji, gdy prezes UODO w ogóle nie wskazał, co administra-
tor mógł zrobić, aby zapobiec naruszeniu lub co powinien zrobić, aby usunąć niezgodność lub jej 
skutki”. Ręce opadają. 

Leszek Ślazyk, redaktor naczelny portalu Chiny24.com w nowym przeglądzie wyda-
rzeń za Wielkim Murem informuje o tym, że: „lockdown w kwietniu ‘zrolował’ chińską gospodarkę 
– Chińczycy skupią się teraz na sobie, siebie będą traktować jako priorytet na przykład w zakresie 
dostaw; bezrobocie w miastach przekroczyło poziom 6,1 proc. (rekord), w grupie wiekowej od 16 do 24 
lat bezrobocie wynosi 18,2 proc.; inflacja ‘skoczyła’ do poziomu 2,1 proc. (styczeń-luty poniżej 1 proc.); 
nagle wzrósł import węgla – Chiny zapewne spodziewają się większych turbulencji na rynkach surow-
ców energetycznych (i nie tylko tu – Chiny robią zapasy zbóż); CATL uzyskał pierwszy na świecie cer-
tyfikat bezpieczeństwa baterii samochodowych; pomyślnie zakończył się pierwszy testowy lot nowego 
chińskiego śmigłowca AC313A – Chiny uniezależniają się i tu od świata; świat za to wręcz odwrotnie 
– chińskie stocznie to już ponad 60 proc. światowych zamówień na nowe statki; na rynku pracy pilnie 
poszukiwani są: specjalista ds. marketingu sieciowego, kelner, sprzedawca, mechanik samochodowy, 
ochroniarz, specjalista obsługi klienta, kurier, sprzątacz, pakowacz”. Czyli jednak trzymają się mocno. 
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Części zamienne 
do... silnika 
e-commerce.

Krzysztof Staniec, Key 
Account Manager w Canonie, 
podaje za Goldman Sachs, 
że hossa na giełdach metali 
spowoduje skokowy wzrost 
cen baterii do samochodów 
elektrycznych. „Cena maga-
zynowania 1 kWh w bateriach 
pojazdów ma się wywindować 
do poziomu nawet 184 dol. 
w 2025 r., czyli o 84 proc. 
w stosunku do dzisiejszych cen. 
Do tego EU wymaga wprowa-
dzenia dwóch nowych podat-
ków dotyczących pojazdów 
spalinowych: jednorazowego 
za rejestrację oraz cyklicznego, 
za korzystanie. To spowoduje 
wykluczenie motoryzacyjne 
większości społeczeństwa. 
Pozostanie komunikacja pu-
bliczna. Zmierzamy prosto do 
krajobrazu miast chińskich 
sprzed 50 lat. Miliony rowerów 
na ulicach”. Jak czytamy 
w jednym z komentarzy: 
„auta na talony dla zasłużo-
nych i wyjątkowo bogatych. 
Społeczeństwa tego nie wy-
trzymają”. Ech, a mieliśmy być 
drugą Japonią, a co najmniej 
Irlandią…  
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Autor śmiało i  bezkompromisowo 
stawia tezy, które podnosi do rangi 
„mitów”, a potem dobiera argumen-

ty tak, aby owe tezy dezawuować. A oto owe 
trzy mity: polscy programiści są najlepsi na 
świecie, Polska może być Doliną Krzemową, 
polski programista świetnie zarabia. Od razu 
podkreślę, że całkowicie zgadzam się z auto-
rem co do jego wniosków, które oczywiście 
są zaprzeczeniem wymienionych mitów. 

Co sprawiło, że uległem oczywistej pro-
wokacji autora i jak dziesiątki innych zabie-
ram głos? Nie na LinkedInie, ale w felietonie, 
nie hejtersko, a krytycznie, nie ad personam, 
a ad rem. Co mnie poruszyło? Już w pierw-
szym akapicie pojawia się zdanie, które na-
tychmiast włącza kilka lampek alarmowych 
odpowiedzialnych za różne sfery poznaw-
cze. Zdanie to brzmi: „(…) szeroko pojęta 
branża IT narodziła się w Polsce (…) dopiero 
w pierwszej dekadzie XXI wieku”. Pierwsza 
lampka świeci się przy słowach „szeroko po-
jęta”. Ta zbitka jest używana z reguły wtedy, 
gdy autor chce uciec od konkretu, czuje, że 
musi trochę się odciąć od pojęcia, które zbit-
ka poprzedza, albo trochę zdystansować, 
gdy ktoś zarzuci mu nieprawdę. Zawsze wte-
dy autor może powiedzieć: „używałem sze-
rokiego pojęcia”. To taka zasłona dymna. 

Nie wiem, czym się różni branża IT od 
„szeroko pojętej branży IT”, ale zostawiam 
semantykę na boku i zgłaszam drugą wątpli-
wość: dlaczego „branża IT w Polsce narodziła 
się w pierwszej dekadzie XXI wieku”? Jakie 
to fi rmy o znaczącej roli powstały w Polsce 
w pierwszej dekadzie XXI wieku? Jakie nie-
zaspokojone wcześniej usługi zaczęły ofero-
wać, kim był ten, któremu możemy przypisać 
sprawczość w tym zakresie? Kochani Czytel-
nicy CRN Polska, czytacie ten magazyn od 
połowy ostatniej dekady XX wieku i nic Wam 

nie przychodzi do głowy, co moglibyśmy ra-
zem uznać za kamień węgielny położony pod 
naszą branżę pomiędzy rokiem 2001 a 2010? 
Nie będę wspominał pradawnych systemów 
ODRA, komputerów MERA, kilkunastu Za-
kładów Elektronicznej Techniki Obliczenio-
wej, czyli ZETO, które zatrudniały dziesiątki 
tysięcy programistów, którzy w pudełkach po 
butach nosili swe osiągnięcia w postaci pli-
ków kart perforowanych. Tak było, ale wi-
docznie nie była to branża informatyczna, 
nawet o poszerzonym pojęciu. A może nie 
warto wspominać historii Instytutu Maszyn 
Matematycznych z jego pracownikami, jakże 
rozpoznawalnymi medialnie w owym czasie 
końca ósmej dekady XX wieku, a więc Wan-
dą Rutkiewicz – alpinistką i himalaistką, oraz 
Jackiem Karpińskim – twórcą minikompute-
ra w technologii LSI o nazwie K202.

OK, przejdźmy do argumentacji dotyczą-
cej mitu numer 1, czyli że Polacy są (a jak się 
okaże – nie są) najlepszymi na świecie pro-
gramistami. Dyskutując i  przygotowując 
frontalny atak na tego typu sformułowanie, 
autor najpierw wciąga czytelnika w pułap-
kę, cytując różne dane z różnych i to wiary-
godnych źródeł, ileż to miejsc czołowych 
i złotych medali polscy programiści zdoby-
li w tzw. programowaniu komparatywnym 
(czyli porównawczym). Inaczej mówiąc 
w  zawodach programowania. Polska też, 
co pokazuje autor, uznana została za trzeci 
kraj na świecie pod względem umiejętności 
radzenia sobie z zadaniami programistycz-
nymi. No kto był od Polaków lepszy, no kto? 
Chińczycy i Rosjanie. A ten, kto powiedział, 
że Amerykanie lub Hindusi, może teraz so-
bie zrobić przerwę i przyrządzić dobrą kawę 
tym, którzy trafi li, bo jestem na 100 procent 
pewien, że tacy byli. I teraz, po autorytatyw-
nym stwierdzeniu, że te dane (domyślam się, 

Po co obalać 
Na polskim LinkedInie nastąpił pod koniec maja wysyp komentarzy sięgają-

cych aż po hejt, a odnoszących się do artykułu Macieja Olanickiego, pt. „Mity 

o polskim IT vs twarde dane”. Artykuł opublikował portal bulldogjob.pl.

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Nie takie wizje
już przeżyłem
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Oj, nie lubimy 
być gorsi

że dla autora niedostatecznie „twarde”) wła-
ściwie są niemiarodajne, autor podaje dwa 
poparte liczbami argumenty. 

Pierwszy, to deklarowana wśród progra-
mistów znajomość kilku (dokładnie pięciu) 
języków, która jest w Polsce o kilkanaście 
punktów procentowych niższa niż średnia 
światowa (ale ten świat ma zdolniachów!), 
a drugi – wyciągnięty z badań polskich pro-
gramistów przeprowadzonych w  latach 
2020–2022 – wskazujący na zmianę ich po-
stawy z „być” na postawę „mieć”. Chodzi o to, 
że na przykład w roku 2020 polscy progra-
miści głównie byli zainteresowani podno-
szeniem kompetencji, uczeniem się i innymi 
celami wyższymi, zaś w roku 2022 zadekla-
rowali, że „to co nas podnieca, to się nazywa 
kasa”, jak śpiewała jeszcze przed powsta-
niem (wedle miar czasu autora) „szeroko po-
jętej branży IT w Polsce” Maryla Rodowicz. 

I już, i koniec argumentacji. I czarna wi-
zja na przyszłość, i złowróżbny ton w stylu: 
och polscy programiści, jak się nie zmienicie, 
nie zmienicie swych postaw i zainteresowań, 
to czeka was zguba i potępienie, a w zasadzie 
nie będziecie mieli tego, o czym marzycie, bo 
w Polsce będzie koniec waszego eldorado 
i zlecenia pójdą w świat. Ten świat, który le-
piej zna te inne pięć języków i jego interesuje 
rozwój, a nie kasa. Przepraszam za sarkazm, 
ale już widzę tych szefów polskich firm kom-
puterowych, którzy intensyfikują szkolenia 
swej załogi zarówno w sferze umiejętności 
twardych ( jak znajomość C++) oraz sferze 
kompetencji miękkich ( jak wrażliwość na 
pozafinansowe czynniki motywujące). Za-
sypani robotą po uszy, zleceniami z Polski, 
jak i z tej zdolniejszej zagranicy, niemający 
czasu na oswajanie tych wszystkich analiz, 
ostrzeżeń i alarmów, czytając taki artykuł po 
prostu muszą sobie jakoś ulżyć, więc ripostu-
ją, a czasami hejtują. 

A ja im mówię: spokojnie, nie takie wizje 
już przeżyłem. W czasie mojej kariery w dys-
trybucji IT w Polsce, czyli od roku 1993 (ale 
wtedy ta branża nie istniała, choć na szczę-
ście tylko w „szerokim pojęciu”) ten rynek 
miał zginąć z kilku przyczyn. Od rzekomej 
niemożności konkurowania z Dellem po-
czynając, przez śmierć przyniesioną przez 
e-commerce, dalej przez samobójstwo zwią-
zane z walką cenową, na chmurze (i tym, co 
ona niesie) kończąc. 

Drugi mit stanowi pomieszanie prawd 
z domysłami, niestety nie do końca trafnie 

dobranymi. Dolina Krzemowa jest jedna 
i nie może być jej kopii, czego najlepszym 
dowodem jest fakt, że nikomu, ale to niko-
mu na świecie, nie udało się jej zduplikować 
w choćby małym stopniu. Pierwsi polegli 
Amerykanie, którzy chcieli klona Silicon Val-
ley umieścić w okolicach Bostonu i oprzeć na 
zasobach MIT i Cambridge. Drudzy byli 
Chińczycy, lokujący zalążki w oko-
licy Wuhan, a potem jeszcze w in-
nych lokacjach. Zatem wkładanie 
pieniędzy w kopię czegoś, co po-
wstało raz, trąci utopią, bo nie da 
się szybko wytworzyć klimatu, 
i tego biznesowego, i tego meteo- 
rologicznego, istniejących w okoli-
cy Palo Alto, Cupertino i San Mateo. 
Nota bene Krzemowa Dolina zaczy-
na kończyć swoją misję (choć potrwa 
to dziesięciolecia), bo zauważono, że to, 
co jest dzisiejszym wabikiem dla high-techo-
wych inwestycji (i rodzącym się „geniuszem” 
nowego „loci”) są okolice Tampy, Clearwater 
i Sarasoty. 

Pod koniec obalania mitu numer 2 autor 
znów powraca do przestróg dla polskiego 
świata programistów, w stylu „jest nas naj-
większa w regionie kupa, a i tak jesteśmy 
d…”, bo lepsi od nas są Czesi i Rumuni, któ-
rym udało się wyprodukować różne syste-
my i programy powszechnie lepiej znane 
i stosowane niż jakikolwiek produkt z Pol-
ski. Winą za taki stan rzeczy autor obarcza 
strukturę zatrudnienia polskich programi-
stów, w której polskie zasoby są wysysane 
przez niekreatywne i nietwórcze koncerny 
międzynarodowe. Tym sposobem nie ma na 
rynku mocy na rozwijanie własnych pomy-
słów, a tłuste i rozleniwione swym dobrosta-
nem koty nie mają bodźców do tworzenia 
polskich Windowsów, Androida, Pegasusa 
czy komunikatorów i czego jeszcze chcecie, 
a co by w sobie niosło pierwiastek założyciel-
ski PolDolKrzem. 

Przejdźmy do mitu numer 3, czyli zarob-
ków. Tu, po raz wtóry, ta sama taktyka: naj-
pierw dane, że jest niby świetnie. Do tego 
służą dane z porównania dynamiki wzro-
stu wynagrodzeń pomiędzy programista-
mi z Polski i ze świata oraz USA. Tu bijemy 
wszystkich, choć przyczyna tego może być 
na przykład czysto matematyczna. Bo wzrost 
o 5 w stosunku do bazy 100 to, wiadomo, 
5 procent, a te same 5 wzrostu od bazy 25, 
to już 20 procent. I już po argumencie. Jak 
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już pisałem, to zabieg autora, aby pozornie 
poprzeć „mitologię”. Natychmiast po tym 
przykładzie przechodzi on do wartości bez-
względnych, czyli do tego, co nazwałem „ba-
zą” w moim przykładzie matematycznym. 

I teraz kilka liczb autora, aby odwrócić 
uwagę od zasadniczego wątku: mediany, 
umowy o pracę, umowy typu B2B i na koniec 
teza trochę z kapelusza, a w każdym razie 
bez logicznego związku z danymi wcześniej-
szymi: w Polsce poniżej 5 procent populacji 
programistów zarabia 15 tysięcy zł i więcej 
na miesiąc, co ma wypełniać jakoby kryte-
ria „szczęścia”. Potem kilka danych z regio-
nu, z których wynika, że jedynie programiści 
z Ukrainy zarabiają mniej niż Polacy. I koniec 
mitów. 

Zgadzam się z autorem co do wniosków. 
Żałuję jedynie, że zebranych danych użyto 
do obalenia mitów, których istnienie jest wąt-
pliwe i raczej populistycznej natury. Odnio-
słem wrażenie, że autorowi bardziej zależało 
na pokazaniu iloma i jakimi danymi dyspo-
nuje, niż na argumentacji wniosków, które 
zapewne uznał za oczywiste. Do tego przy-
jął w niektórych fragmentach mentorski ton 
i podrażnił emocjonalnie wytykaniem słabo-
ści branży. I stąd te negatywne posty i komen-
tarze czytelników. Oj, nie lubimy być gorsi. 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska Wswoim ostatnim felietonie pi-
sałem o Wiśle Kraków, poru-
szającej się w świecie wielkich 

zbiorów danych i sztucznej inteligencji ni-
czym słoń w składzie porcelany. I chyba 
wywołałem wilka z lasu. Kilka dni później 
krakowski klub rozzłościł swoich kibiców 
publikując ankietę dotyczącą biletów. Za-
rząd sugerował fanom, że tylko utrzymanie 
dotychczasowych cen wejściówek pozwoli 
drużynie szybko powrócić do najwyższej 
klasy rozgrywkowej. Właściciele klubu 
szybko zrozumieli, że popełnili gafę i po-
stanowili naprawić swój błąd. 

Niestety, zaczęli gasić pożar benzyną. 
Ofi cjalnie przeprosiny do kibiców wy-
głosiła sztuczna inteligencja o fi zjonomii 
młodej kobiety. Kasia, bo tak ją nazwano, 
uspokoiła sympatyków, że ceny biletów bę-
dą atrakcyjne i dopiero uczy się, jak rozu-
mieć nastroje kibiców. Jednak jej monolog 
nie poprawił nastrojów wśród sympatyków 
klubu. Wręcz przeciwnie, nieszczęsna Ka-
sia stała się obiektem drwin miłośników 
„kopanej” z całej Polski. „Czasami zrobię 
coś głupiego” asekurowała się Kasia. A mo-
że to wcale nie było takie głupie? 

Niewykluczone, że Kasia oraz jej „kole-
żanki” i „koledzy” zdobędą serca milionów 
Polaków. Wyobraź sobie drogi czytelniku, 
że ostro wkurzyłeś żonę – już od tygodnia 
się do Ciebie nie odzywa. Co robić? Wy-
kupujesz usługę w modelu „pay per use” 
i przystojny humanoid Gracjan (o urodzie 
latynosa lub wikinga – w zależności od pre-
ferencji połowicy) przeprasza małżonkę 
w Twoim imieniu. Albo zawaliłeś poważ-
ny projekt i boisz się o tym poinformować 
szefa. Wcale nie musisz iść na dywanik. Za-
miast tego wysyłasz fi lmik, na którym ro-
bot Jarosław (niemal bliźniaczo podobny 

do Mike’a Zuckerberga lub Elona Muska), 
tłumaczy pryncypałowi przyczyny niepo-
wodzenia, a jeśli dopłacisz do usługi, hu-
manoid przedstawi plan naprawczy. Być 
może za kilka lat, a nawet wcześniej, nie bę-
dziemy musieli nikogo przepraszać, prosić 
lub dziękować. Zrobią to za nas roboty ofe-
rowane w modelu „pay per use”. 

Oczywiście nie tylko właściciele Wisły 
Kraków wpadają na „marsjańskie pomy-
sły”. Historia zna mnóstwo zabawnych 
zdarzeń z robotami w roli głównej. Jakiś 
czas temu pisałem o trudnych chwilach 
Peppera –  robota opracowanego przez 
Softbank. Ten android zanudził niemal na 
śmierć pensjonariuszy domu spokojnej sta-
rości, dla których prowadził lekcje śpiewu 
i gimnastyki. Ostatecznie Pepper wylądo-
wał w magazynie razem z innymi gratami. 
I nie jest to odosobniony przypadek. 

Japoński hotel Henn-Na w Nagasaki za-
trudnił 243 roboty do wykonywania prze-
różnych zadań – od konsjerża po gońca 
hotelowego. Niedługo potem właściciel 
obiektu posłał połowę urządzeń na zło-
mowisko, bowiem nie radziły sobie z wy-
konywaniem podstawowych obowiązków. 
Najwięcej trudności sprawiało im zrozu-
mienie pytań pensjonariuszy. Pewien elek-
troniczny asystent budził gościa za każdym 
razem, kiedy ten chrapał. „Przepraszam, ale 
nie załapałem, o co chodzi. Czy mógłbyś po-
wtórzyć swoją prośbę?” – pytał uprzejmie 
robot. Swoją drogą ciekawe, kto przepra-
szał klientów hotelu za błędy popełnione 
przez maszyny obdarzone sztuczną inteli-
gencją. Obawiam się, że odpowiedzialność 
za błędy sztucznych „kolegów” musieli 
wziąć na siebie ich jak najbardziej żyjący 
i czujący szefowie. I nie chciałbym się wte-
dy znaleźć w ich skórze. 

Zawsze znajdą się ludzie próbujący strzelać z armaty do mrówki, kompli-

kując sobie życie i stając się obiektem drwin. Jednak być może zachowania, 

które dziś wydają się być zabawne i naiwne, już w nieodległej przyszłości 

staną się czymś naturalnym.

CHŁODNYM OKIEM
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Przeprosiny w modelu 
„pay per use”  

A może to 
wcale 

nie takie 
głupie? 
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