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Wkońcówce „Pulp Fiction” jest 
scena, w której Jules trzyma na 
muszce Ringo, podczas gdy sam 

jest na celowniku Yolandy, w którą z kolei 
mierzy ze swojego „srebrnego” gnata Vin-
cent. Jeden fałszywy ruch i ktoś zginie. Ta 
scena dobrze obrazuje światowe mocar-
stwa, które na naszych oczach wzajem-
nie się szachują. Nikt nie chce odpuścić, 

ale też nikt nie chce zginąć. 
Trwa wojna, która w każ-
dej chwili może eskalować. 
W takim układzie, w ta-
kich momentach nikt nie 
jest bezpieczny. Nic nie 
jest proste i nic nie jest ja-
sne. W fi lmie to Jules, jako 
pierwszy, odkłada broń na 

stół. Wtedy odpuszcza też Yolanda, a po 
niej Vincent. Nikt nie zginął, nikt nie zo-
stał ranny. 

W przypadku mocarstw, które toczą 
ryzykowną globalną rozgrywkę, jeszcze 
nie doszliśmy do tego momentu. Na razie 
„złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za 
łeb trzyma”. Co wiadomo na pewno, to że 
nie da się za pomocą rozwiązań siłowych 
pokonać mocarstwa atomowego, choćby 
najbardziej skorumpowanego i zniena-
widzonego. A to oznacza, że Ukraina naj-
pewniej nie odzyska w boju utraconych 
wschodnich „republik” i Krymu. Stąd 
idea sankcji, które mają powalić rosyjską 
gospodarkę, jak to miało miejsce w latach 
80-ych, kiedy Sowiety nie wytrzymały 
wyścigu zbrojeń i zaczęła się ekonomicz-
na implozja czerwonego imperium. 

Tymczasem w erze globalizacji sankcje 
są ryzykowne dla wszystkich. Jak długo 
wytrzyma Rosja bez sprzedaży gazu do 
Europy? Równie dobrze można zapy-
tać: jak długo wytrzyma Europa bez ro-
syjskiego gazu? Czy to znaczy, że jestem 
przeciwko sankcjom? Tego nie napisa-
łem, po prostu głośno myślę. 

A teraz wyobraźmy sobie coś, co do 
niedawna było niewyobrażalne dla prze-
ciętnego Kowalskiego. A mianowicie, że 
Chiny atakują Tajwan i po kilku dniach 
ten azjatycki lądowy lotniskowiec amery-

kański znajduje się pod okupacją pekińskich 
władz. I wtedy cała produkcja procesorów 
na Tajwanie zmienia właściciela, prawda? 
Ano nie do końca, bo przecież TSMC do pro-
dukcji półprzewodników używa unikalnych 
holenderskich maszyn ASML. Czy myśli-
cie, że USA pozwoliłyby na to, żeby Holen-
drzy handlowali z Chińczykami, jak gdyby 
nigdy nic? A jeśli taki przykład wydaje się 
Wam zbyt abstrakcyjny, to dość powiedzieć, 
że niedawne zaostrzenie sankcji na eksport 
półprzewodników do Chin i Rosji w pierw-
szej fazie uderzy przede wszystkim w in-
teresy amerykańskich fi rm. Czy tamtejszy 
elektorat się z tym pogodzi? 

Żyjemy w świecie naczyń połączonych, 
gdzie szkodząc wrogowi szkodzimy sobie. 
Być może więc to właśnie wysoki poziom 
globalizacji ratuje nas przed konfl iktem 
o dużo większej skali niż ten obecny. Doceń-
my ją za to.
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PERYSKOP

na minusie  na plusie
S4E zanotowało wzrost przychodów w 2021 r. o 68 proc. (rok do roku), do kwoty 

248,3 mln zł. Spółka osiągnęła w tym czasie 4,1 mln zł zysku netto. Na ofi cjalne potwierdzenie 

tych danych trzeba było czekać kilka miesięcy ze względu na badanie sprawozdania fi nanso-

wego przez biegłego rewidenta (KPMG Audyt). Na żądanie audytora zmienił się sposób prezen-

tacji przychodów i marży. W jej efekcie wynik fi nansowy spółki za okres analizowany przez 

audytora, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r., poprawił się łącznie o 360 tys. zł. 

Freelancerzy pracujący w branży IT nie mają powodu do narzekań – przynajmniej 

jeśli chodzi o wynagrodzenia. Z danych Useme.com wynika, że ponad połowa z nich (52 proc.) 

podniosła w tym roku swoje stawki, a zaledwie 3 proc. musiało je obniżyć. Najbardziej wzrosły 

stawki programistów, ale duże wzrosty dotyczą też freelancerów podejmujących zlecenia w ka-

tegorii „strony i sklepy internetowe”. Przy czym specjaliści tworzący platformy e-commerce 

obecnie zarabiają o 43 proc. więcej niż ci zajmujący się budowaniem stron, a także ich moder-

nizacją. Z kolei podwykonawcy zajmujący się realizacją i montażem fi lmów odnotowali wzrost 

wynagrodzeń o 12 proc.

Polskie sądy i resort sprawiedliwości zdecydowały o zakupie nowych produktów 

Microsoftu, na które przeznaczono niebagatelną kwotę 369 mln zł. W lipcu br. krakowski sąd 

rejonowy reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa ogłosił przetarg na dosta-

wę oprogramowania Microsoftu dla sądów powszechnych i ministerstwa sprawiedliwości. Z no-

wych produktów koncernu z Redmond będą korzystać sądy apelacyjne, okręgowe i rejonowe 

w całym kraju, a także resort sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, jak również 

Centrum Zakupów dla Sądownictwa. 

Atende w II kw. 2022 r. wyraźnie poprawiło rentowność. Zysk netto dla akcjonariu-

szy wzrósł ponad 60-krotnie rok do roku (do poziomu 3,2 mln zł), przy wskaźniku EBIDTA 

większym o 81 proc. i przychodach ze sprzedaży wyższych o 26 proc. rok do roku. Wstęp-

ne dane wskazują, że grupa poprawia bilans wobec 2021 r., gdy w podsumowaniu roku 

w ujęciu skonsolidowanym musiała pogodzić się ze stratą rzędu 2,3 mln zł. Obecnie celem 

Atende jest transformacja w dostawcę własnych produktów i usług opartych na subskrypcji, 

zmniejszenie udziału w przychodach integracji ICT (do 55 proc. w 2024 r.) oraz koncentra-

cja na takich obszarach, jak: chmura, cyberbezpieczeństwo, telekomunikacja, energetyka 

i Przemysł 4.0. 

W Lubartowie na Lubelszczyźnie rusza budowa Centrum Badawczo-Rozwojowe-

go Technologii Światłowodowych dla Przemysłu. W nowym ośrodku lubelska fi rma IPT Fiber 

ma rozwijać unikatową polską technologię światłowodów specjalnych, w tym wielordzenio-

wych, które mają znaleźć zastosowanie w telekomunikacji. Takie komponenty odgrywają 

istotną rolę w rozwiązaniach Przemysłu 4.0, IoT i inteligentnych systemach opartych na AI. 

„Producenci OEM panikują” – 
Nabila Popal, dyrektor ds. 
badań w IDC w kontek-
ście spadku zamówień na 

rynku smartfonów. 

„Światłowód wielordzenio-
wy ma potencjał stać się 
naszym produktem narodo-
wym” – Krzysztof Paśnik, 

burmistrz Lubartowa.

Xiaomi zwolni ponad 900 osób, tj. około 3 proc. globalnej załogi. Redukcje nastąpią za-

równo w Chinach, jak i w zagranicznych oddziałach korporacji. Stanowią część planu oszczędno-

ściowego, jaki koncern wprowadza po kiepskich wynikach II kw. 2022 r., gdy sprzedaż ogółem 

spadła o 20 proc. w ujęciu rok do roku. Jak podkreśla prezes Xiaomi Wang Xiang, w minionym 

kwartale producent musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, takimi jak infl acja, wahania kur-

sów walut i skomplikowane otoczenie polityczne. 

Twitter ma duże problemy z ochroną danych – wynika z opinii Peitera Zatko, byłego 

dyrektora odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo i ochronę danych w tej właśnie fi rmie. 

„Defi cyty są ekstremalne” – alarmuje w skardze do amerykańskiego nadzoru giełdowego SEC. 

Twierdzi, że spółka wprowadzała w błąd w tej sprawie radę dyrektorów, akcjonariuszy i regula-

torów. Zatko utrzymuje, że połowa serwerów, na których działa Twitter, używa przestarzałego al-

bo dziurawego oprogramowania. Twitter zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że zarzuty są „pełne 

niespójności i nieścisłości, a także pozbawione ważnego kontekstu”. 

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie nowych zasad polityki prywatności 

i przetwarzania danych osobowych na urządzeniach Apple’a. Sprawa dotyczy sprzętu z systema-

mi iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 i późniejszymi wersjami. Apple w nowych systemach znacz-

nie ograniczył możliwość pozyskiwania danych osobowych przez aplikacje zewnętrznych fi rm 

w celu wysyłania spersonalizowanych reklam. W związku z tym są wątpliwości, czy taka zmiana 

miała służyć promocji własnej usługi reklamowej Apple Search Ads, co w ocenie UOKiK mogłoby 

naruszać reguły konkurencji. Urząd sprawdzi, czy gigant w ten sposób próbuje wyeliminować 

konkurentów na rynku zindywidualizowanych usług reklamowych.

Stany Zjednoczone zaostrzyły sankcje nałożone na eksport półprzewodników 

do Rosji i Chin. Embargo zakazuje dostarczania tym krajom zaawansowanych czipów do zasto-

sowań związanych ze sztuczną inteligencją, które mogą zostać wykorzystane do celów wojsko-

wych. Wymaga też od amerykańskich fi rm wprowadzenia odpowiednich zapisów w umowach 

licencyjnych. Jednocześnie departament handlu nie sprecyzował parametrów czipów, które objął 

zakaz. Twierdzi jedynie, że będzie analizował wykorzystanie podzespołów w objętych sankcjami 

krajach, aby „zapobiec przekazaniu zaawansowanych technologii w niewłaściwe ręce”. To kolejne 

uderzenie w możliwości technologiczne Chin w obliczu rosnącego napięcia wokół Tajwanu. 

ARM pozwało Qualcomma za rzekome naruszenie licencji w związku z przejęciem przez nie-

go w ub.r. spółki Nuvia. Softbank, do którego należy ARM, twierdzi że Qualcomm przejął licencje 

Nuvii, która wykorzystywała technologie ARM-a bez zgody brytyjskiej fi rmy, i w związku z tym 

uznaje je za wygasłe. Mimo to Qualcomm nadal z nich korzysta, a to w ocenie ARM-a jest bez-

prawne. Qualcomm odrzuca roszczenia ARM-a. Twierdzi, że posiada prawa licencyjne do proceso-

rów własnego projektu.

„To historyczny dzień dla 
naszej fi rmy” – Enrique 
Lores, dyrektor gene-
ralny HP o fi nalizacji 

przejęcia Poly.
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n   Nowe informacje z branży IT  n   

n  Gdańska spółka dołączy 
do dużej grupy IT 

Spółka z grupy Euvic, eo Networks, 

zainwestuje w gdański software 

house Hand2band. Firma pod ko-

niec ub.r. miała na pokładzie ponad 

100-osobowy zespół, a w tym roku 

zakłada jego dwukrotne powiększe-

nie. Wartość transakcji nie została 

ujawniona. Inwestycja oznacza 

podwojenie zespołu programistów 

eo Networks. Przejęcie tej spółki 

w 2021 r. było dla grupy Euvic 

wzmocnieniem zespołu programi-

stycznego i filaru „Infrastruktura IT”.

Firma Hand2band działa od 6 lat, 

ma 180 partnerów i zrealizowała 

ponad 165 projektów. Specjalizuje 

się w projektach medtech, greentech, 

bezpieczeństwie pracy, w branżach 

FMCG i e-commerce. Euvic jest obec-

nie jedną z największych grup kapita-

łowych IT w Polsce. Zatrudnia ponad 

5 tys. specjalistów, a w ub.r. spółki 

z grupy łącznie wypracowały blisko 

1 mld zł przychodów.

n  HP finalizuje przejęcie Poly 
HP sfinalizowało transakcję zakupu Poly, ogłoszoną w marcu 

br. Wartość umowy to 3,3 mld dol. Połączenie sił ma umożliwić 

stworzenie szerokiej oferty dla pracy hybrydowej w biurze 

i w domu. Poly dostarcza rozwiązania wideokonferencyjne, ka-

mery, słuchawki i oprogramowanie. HP zmieni się tym samym 

w dostawcę rozwiązań na coraz większym rynku współpracy 

i komunikacji. Według ankiety przeprowadzonej przez koncern 

z Palo Alto, 75 proc. pracowników biurowych inwestuje w popra-

wę wyposażenia w swoich domach, a również biura są planowa-

ne z myślą o pracy hybrydowej. Programy partnerskie HP i Poly 

pozostaną na razie oddzielne. Ich integracja ma ruszyć w 2023 r. 

n  OpenText zapowiedział  
przejęcie Micro Focusa 

Jeśli warta 6 mld dol. transakcja dojdzie do 

skutku, powstanie jedna z największych na 

świecie firm zajmujących się oprogramowa-

niem i chmurą. Finalizacja akwizycji jest spo-

dziewana na początku 2023 r. 

Amerykański OpenText dostarcza rozwiązania 

do zarządzania informacjami w przedsiębior-

stwie (integracja, organizacja, ochrona da-

nych). Firma ma oddział w Polsce, znajdujący 

się w Poznaniu. Ostatnio na 3,5 mld dol. jej 

rocznych przychodów udział chmury wyniósł 

1,5 mld dol. Z kolei brytyjski Micro Focus na 

2,7 mld dol. rocznych przychodów wypra-

cował 1,7 mld dol. z usług serwisowych, na-

tomiast z SaaS i innych stałych przychodów 

pochodziło 136 mln dol.

n  Ważny gracz powraca na rynek  
serwerowy 

Qualcomm przymierza się do powrotu na rynek serwero-

wy – twierdzi Bloomberg. W 2021 r. za 1,4 mld dol. kupił 

startup Nuvia, założony przez byłych inżynierów Apple’a, 

którzy zajmowali się projektowaniem czipów serwerowych 

w technologii ARM (w Apple’u ostatecznie nie powstały). 

Technologie te Qualcomm chce wykorzystać do kolejnego 

wejścia na rynek serwerowych CPU. Taką próbę podjął już 

w 2017 r. Nowe wejście pozwoliłoby producentowi zyskać 

przyczółek na rosnącym rynku infrastruktury przetwarza-

nia w chmurze, wartym według IDC w 2021 r. blisko 74 mld 

dol. Sprawę komplikuje fakt, że ARM pozwał Qualcomm 

i Nuvię, zarzucając im naruszenie patentów. 

n  Okradł z laptopów firmę, 
którą obsługiwał

Pracownik firmy świadczącej usługi IT 

dokonywał regularnych kradzieży sprzę-

tu. Zginęło aż 266 urządzeń – ustaliła 

warszawska policja. „Przedsiębiorczy” 

46-latek od roku pracował dla firmy do-

starczającej klientom końcowym usługi 

informatyczne. Odpowiadał za wydawa-

nie sprzętu pracownikom jednego z ob-

sługiwanych przedsiębiorstw.

Według ustaleń śledczych mężczyzna 

przez ostatnich kilka miesięcy kończąc 

pracę wkładał do plecaka po jednym 

laptopie i zanosił je do lombardu. 

Udowodniono, że w ten sposób upłynnił 

23 komputery o łącznej wartości ponad 

100 tys. zł. Grozi mu do 5 lat więzienia.
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n  Barracuda sprzedana  
Barracuda Networks zmieniła właściciela: 

dostawcę rozwiązań cyberbezpieczeń-

stwa przejęła firma inwestycyjna KKR. 

Warunki finansowe transakcji nie zostały 

ujawnione. Nieoficjalnie mówiło się o kwo-

cie ok. 3,8 mld dol. Barracuda dostarcza 

chmurowe rozwiązania chroniące pocztę, 

sieci, aplikacje i dane, koncentrując się na 

MŚP. Jak podaje, ma ponad 200 tys. klien-

tów na całym świecie. 

Nowy właściciel zapowiada rozwój port-

folio Barracudy i ekspansję na rosnących 

rynkach, jak MDR (zarządzane wykrywanie 

i reagowanie), XDR (rozszerzone wykrywa-

nie i reagowanie) oraz SASE (bezpieczny 

dostęp do usług brzegowych). 

n  Prokuratura  
zajęła się zarzą-
dem InwazjiPC

Trwa niekończąca się historia 

upadłej spółki. Krakowska 

prokuratura okręgowa prze-

świetla działania członków 

zarządu i rady nadzorczej 

InwazjiPC – detalisty prowa-

dzącego sieć sklepów kompu-

terowych, który zbankruto-

wał w 2012 r. W 2016 r. suma 

wierzytelności według listy 

uznanej przez sąd wyniosła 

ponad 24 mln zł. Na liście wierzycieli widniało 176 podmiotów i osób. 

Śledczy analizują, czy menadżerowie InwazjiPC, w celu osiągnięcia korzyści majątko-

wej, nie dopełnili obowiązków w zakresie gospodarowania mieniem przedsiębiorstwa, 

doprowadzając do wyrządzenia szkody majątkowej w kwocie 3,3 mln zł. Przedmiotem 

śledztwa są przestępstwa z art. 296 kk [wyrządzenie szkody w obrocie gospodar-

czym] §2 i 3]. Maksymalna kara z art. 296 §3 to 10 lat pozbawienia wolności.

W ocenie krakowskiej prokuratury w sytuacji grożącej niewypłacalności i upadłości 

InwazjiPC, zbycie i obciążenie składników majątku spółki w podanej wysokości, unie-

możliwiło i utrudniło zaspokojenie wielu wierzycieli. 

n  Action wchłonął krakowską spółkę 
Action połączył się ze swoją spółką zależną Activebrand z siedzibą w Krakowie. Działała 

od 2012 r. Ostatnio zajmowała się handlem karmą i innymi artykułami dla zwierząt. Teraz 

ten biznes będzie bezpośrednio prowadzić Action. Rozwój w tym segmencie rynku to je-

den z priorytetów spółki z Zamienia. Sprzedaż karm to już kilka proc. obrotów całej grupy 

(które w 2021 r. wyniosły 2,3 mld zł) i ten udział rośnie. Aby mocniej rozkręcić biznes 

produktów dla zwierząt, Action postanowił w tym roku wynająć dodatkowy magazyn. 

Decyzję w sprawie połączenia ogłoszono w marcu br. Jak przekonuje Action, konsolidacja 

przyniesie znaczące oszczędności na kosztach działania odrębnego podmiotu i usprawni 

funkcjonowanie grupy. 

n  13 tys. drukarek za 57 mln zł 
Wymiar sprawiedliwości zmodernizu-

je flotę maszyn drukujących. Centrum 

Zakupów dla Sądownictwa otworzyło 

oferty w dwóch przetargach na zawarcie 

umowy ramowej. Jedno obejmuje drukarki 

(9,7 tys. szt.), a drugie urządzenia wielo-

funkcyjne (3,6 tys. szt.) – łącznie ponad 

13,3 tys. maszyn A4 i A3. Na sfinansowa-

nie obu zamówień przeznaczono łącznie 

57,2 mln zł brutto. W tym budżet na 

zakupy drukarek wynosi 26,8 mln zł, a na 

urządzenia wielofunkcyjne 30,4 mln zł. 

Sądy mogą kupić zarówno maszyny mo-

nochromatyczne jak i kolorowe, w tym 

najwięcej (5 tys. szt.) stanowiskowych 

drukarek A4 mono, które drukują z pręd-

kością minimum 33 str./min. Oferty zło-

żyło siedmiu wykonawców: Renopol, 

konsorcjum Suntar, Egida IT Solutions 

i Maxto ITS, Ricoh Polska, Meran Point, 

Optiserw, Copy.net.pl oraz Galaxy Systemy 

Informatyczne. 

REKLAMA
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Chcemy odzyskać pozycję lidera w wy-
branych grupach produktowych 
– zapowiedział Piotr Baca, Country 

Manager Brother w Polsce, podczas konfe-
rencji w Warszawie. Jak wyjaśnił uczestni-
kom spotkania, celem producenta do 2025 r. 
jest osiągnięcie pozycji lidera rynku urządzeń 
laserowych A4 w segmencie B2B, zarówno 
w Polsce, jak i regionie. Będzie to możliwe 
dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań 
kolorowych w obecnym roku budżetowym 
oraz nowej serii rozwiązań laserowych mo-
no w przyszłym roku. Najnowsze kolorowe 
urządzenia laserowe A4 są dedykowane do 
środowisk, w których drukujemy bardzo du-
że ilości stron. Są to dla nas nowi klienci, któ-
rych nie mogliśmy do tej pory obsłużyć. 

W porównaniu z poprzednią serią no-
we MFP w  każdym elemencie są wy-
dajniejsze. Charakteryzują się wysoką 
prędkością druku – do 40 str./min (w po-
przedniej serii 31 str./min), i  to także 
w dupleksie, trwalszymi podzespołami 
(żywotność 400 tys. str.), dużymi podaj-

nikami (na 520 arkuszy), bardziej wydaj-
nymi materiałami (do 15 tys. str. mono/12 
tys. kolor) oraz trybem eco, którego nie by-
ło we wcześniejszych modelach.

Jak podkreślają przedstawiciele producen-
ta, nowe urządzenia oznaczają dla partne-
rów nowe możliwości dotarcia do klientów, 
w szczególności tych drukujących powyżej 
2,5 tys. miesięcznie. Dzięki nowej serii part-
ner może ponadto stworzyć ofertę opartą na 
rozwiązaniach jednego producenta, od wy-
dajnych urządzeń A4 po atramentowe A3, 
i to bez potrzeby instalacji drogich urządzeń  
korytarzowych.

– Nasza strategia produktów oznacza dla 
klienta uzyskanie jak najmniejszym kosztem 
jak najwięcej – podkreślał Krzysztof Mertow-
ski, Head of Sales w Brother Polska.

Jednocześnie zaznaczono, że urządzenia 
Brother są gotowe na zmianę, jaką jest praca 
hybrydowa. Kompaktowych modeli produ-
centa można używać zarówno w domu, jak 

i biurze i łatwo je przenosić między lokali-
zacjami. Ponadto w 2023 r. na rynku pojawi 
się nowa seria urządzeń laserowych mono.

Jak wyjaśnił Piotr Baca, w przypadku ma-
szyn atramentowych wzrost w br. jest mniej-
szy ze względu na ograniczenia produkcyjne. 
To się jednak zmieni, bo Brother rozbuduje 
fabrykę urządzeń atramentowych, aby za-
pewnić partnerom i klientom dostępność 
sprzętu i większe wzrosty w tym segmencie. 
Japońska firma zakłada przy tym, że niedo-
bór półprzewodników utrzyma się do końca 
2022 r. Aby zapobiec w przyszłości proble-
mom z dostępnością, dywersyfikuje dostaw-
ców komponentów oraz wprowadza większą 
elastyczność w zakładach produkcyjnych 
w celu szybszej zmiany kategorii produko-
wanych urządzeń. 

Nowa seria maszyn A4, dzięki dużej wy-
dajności druku, jest zoptymalizowana do 

CRN nr 9/20228

Podczas Brother Dealer Day, dorocznego spotkania z partnerami, producent poczynił 
szereg istotnych zapowiedzi, obejmujących poszerzenie portfolio urządzeń, a także 
inwestycje w łańcuch dostaw. 

Brother:   
nowe możliwości dla partnerów   

WYDARZENIA
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borów, ale aktualnie także w tym segmencie 

nie widzimy tego problemu. Generalnie widzi-

my poprawę w łańcuchu dostaw w tym roku.

Jakie istotne trendy widać obecnie na rynku 
druku? 
Podam dwa przykłady. W sektorze prywat-

nym w związku z pracą zdalną partnerzy część 

procesów przenoszą także do domów, co jest 

dla nich wyzwaniem. To dlatego rozwiązania 

chmurowe stały się tak popularne, bo nieza-

leżnie od miejsca pozwalają komunikować się 

i działać. Widzimy, że nasze rozwiązanie Cloud 

MPS jest bardzo przydatne biorąc pod uwagę 

ten trend, ponieważ można mieć urządzenie 

w biurze, a potem łatwo je przenieść do ho-

me offi ce’u i podłączyć się do systemu. Mamy 

więc odpowiedź na tę transformację na rynku.

Innym przykładem jest fakt, że obecnie wie-

lu klientów częściej kupuje w e-sklepach. To 

dla nas wyzwanie, ponieważ musimy komu-

nikować się z klientami, na których nie ma-

my wpływu, bo oni samodzielnie decydują i 

kupują na platformach e-commerce. Dlatego 

tak ważna z naszej perspektywy jest zmiana 

strategii, także marketingowej, oraz sposobu 

komunikowania się z tymi klientami. Powin-

niśmy komunikować się z nimi jako wsparcie 

posprzedażne, przez media społecznościo-

we i inne działania, żeby na przykład za kilka 

lat, przypomnieć, że klient może kupić kolej-

ną drukarkę. To jest wyzwanie, przed którym 

stoimy jako producent, ale  jednocześnie ro-

zumiemy zmiany na rynku i będziemy się do 

nich dostosowywać.

Ostatnio dużo mówi się o spowolnieniu na rynku. 
Czy widać oznaki hamowania popytu?
Gdy rozmawiamy z klientami z retailu, e-tailu 

i dealerami, oni widzą spowolnienie, ponie-

waż mają większe zapasy niż w zeszłym roku i 

być może jest to dla nich sygnał ostrzegawczy, 

by bardziej aktywnie działać na rynku. Warto 

jednak podkreślić, że są dwa różne segmenty 

rynku: publiczny i prywatny. Jednostki publicz-

ne wydają pieniądze do końca roku, podczas 

gdy w komercyjnym biznesie proces decyzyj-

ny jest zupełnie inny. Widzimy czasem prze-

kładanie czy odwlekanie decyzji zakupowych, 

jednak warto podkreślić, że dziś nie wiadomo 

do końca, jaki jest realny popyt, bo nie ma peł-

nej dostępności produktów. Ten problem ma-

ją wszyscy vendorzy. Dopiero gdy będziemy 

mieli pełne magazyny, to zobaczymy, jakie jest 

realne zapotrzebowanie. Warto jednak dodać, 

że nie tylko wzrosty cen, ale też słaba złotówka 

nie będzie nam pomagała w zwiększeniu po-

pytu, także powinniśmy być przygotowani na 

spowolnienie w najbliższych miesiącach.

To z podażą nadal jest taki problem jak w zeszłym 
roku?
Nasz łańcuch dostaw i dostępność produktów 

poprawia się stopniowo w porównaniu z 2021 

rokiem, jednak czasami nie możemy kupić 

półprzewodników od chińskiej fi rmy z powo-

du blokad związanych z Covidem, a bez waż-

nych części półprzewodnikowych nie możemy 

wyprodukować urządzeń. Produkty z wyższej 

półki wymagają dużej ilości półprzewodników, 

więc tu jest potencjalnie większe ryzyko niedo-

Trzy pytania do…
Piotra Bacy,
Country Managera Brother w Polsce  

sprzedaży kontraktowej – MPS (usługi za-
rządzania drukiem). Wszystkie nowe urzą-
dzenia są dostępne w tym modelu. Według 
zaprezentowanych danych, także ten biz-
nes Brother rośnie, a jego rozwój pozostaje 
wśród strategicznych priorytetów producen-
ta. Tylko przez ostatnie 2 lata Brother pod-
pisał umowy na rekordową ilość urządzeń, 
co spowodowało zwiększenie ilości maszyn 
u klientów. Co istotne, taki model może za-
pewnić partnerom powtarzalne przychody 
na lata, bo z danych fi rmy wynika, że w ub.r. 
przedłużono umowy aż dla 92 proc. maszyn 
działających w ramach usługi Cloud MPS.

Producent zapowiedział też wprowadze-
nie nowego programu sprzedaży pod nazwą 
EcoPro, obejmującego model abonamento-
wy dla klientów indywidualnych. A to ozna-
cza, że zamierza jeszcze bardziej rozwinąć 
biznes oparty na subskrypcji. 

Piotr Baca wskazał również partnerom ko-
lejny cel ekspansji: Brother zamierza zostać 
znaczącym dostawcą w segmencie druku Au-
to ID. Biznes ten rozwija od 1,5 roku, a jego 
obecna oferta w tym zakresie obejmuje już 
ponad 40 modeli w 7 seriach. Przy czym port-
folio stale się rozszerza. Nowością są m.in. 
drukarki mobilne (3- i 4-calowa), nowa ge-
neracja TD-2000 i nowe urządzenie z serii 
PJ. Coraz większe możliwości dla takich roz-
wiązań Brother dostrzega w szeregu branż, 
jak HoReCa, handel detaliczny, transport i lo-
gistyka, gastronomia i sporo innych. 

Co ważne, portfolio Brother w segmen-
cie Auto ID nadaje się do rozmaitych za-
stosowań, a wyróżnia go na tle konkurencji 
3-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia, 
bezkosztowe udostępnianie do urządzeń 

mobilnych SDK (by rozbudować ich możli-
wości) i łatwa integracja z innymi systemami. 

Na podkreślenie zasługuje silna pozycja 
Brother na rynku skanerów. Według za-
prezentowanych danych producent ma 
znaczny udział w regionie w urządzeniach 
stacjonarnych (nr 2 na rynku). Przy oka-
zji przypomniano partnerom zalety skane-
rów stacjonarnych w porównaniu do MFP, 

w tym większy zakres gramatury skanowa-
nych materiałów, wyższa prędkość, dedyko-
wane oprogramowanie oraz wytrzymalsze 
systemy rolkowe. Jak podkreślano, użycie 
specjalizowanego sprzętu oznacza mniej-
sze ryzyko przestojów, większą wydajność 
i wszechstronność skanowania. Pozwala za-
oszczędzić czas i pracę użytkowników. Te ce-
chy Brother wzmocnił choćby w nowej serii 
ADS4, w której urządzenia skanują od 70 
obr./min, jak też mają większe podajniki niż 
w poprzedniej serii (od 60 do 100 arkuszy). 
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Na początku sierpnia Joe Biden pod-
pisał ustawę o wsparciu dla tych 
producentów półprzewodników, 

którzy działają na terenie Stanów Zjedno-
czonych. Rząd USA przeznaczył na same 
tylko subsydia oraz ulgi podatkowe około 
52 mld dol., a budżet całego programu Chip 
and Science wynosi około 280 mld dol. Czy 
to wystarczy, aby zachęcić światowych gi-
gantów z rynku półprzewodników do bu-
dowy fabryk w Ameryce? 

Wbrew pozorom nie jest to wcale ani ła-
twe, ani oczywiste. Inne kraje, zwłaszcza 
w  Azji, przez dziesięciolecia rozdawały 
rządowe pieniądze i oferowały korzystne 
regulacje hojnie dopieszczając producen-
tów chipów. Co istotne, w najbliższych la-
tach zamierzają kontynuować tego typu 
politykę. Według ustaleń dziennika The 
Wall Street Journal do 2030 roku Chiny 
planują przeznaczyć na rozwój inwesty-
cji związanych z produkcją 
półprzewodników 150 mld 
dol., zaś Korea Południowa 
w ciągu najbliższych pięciu 
lat planuje wyasygnować 
na podobny cel 260 mld dol. 
Z kolei Japonia chce wydać 
6 mld dol., aby do końca dekady podwoić 
swoje krajowe przychody z produkcji chi-
pów. Unia Europejska z 40 mld dol. wygląda 
na tle wymienionych krajów dość skromnie.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat 
największymi zdolnościami w  pozyski-

waniu inwestycji ze strony producentów 
półprzewodników wykazał się rząd Taj-
wanu, dzięki któremu zrealizowano oko-
ło 150 projektów. Władze Tajwanu, które 
postrzegają półprzewodniki jako koło ra-
tunkowe dla swojej gospodarki i ochrony 
wojskowej, od dawna zapewniają hojne 
ulgi podatkowe, a  także wsparcie infra-
strukturalne i fi nansowe dla fi rm z tego 
segmentu rynku. Koncern TSMC w swoim 
najnowszym raporcie rocznym przyzna-
je, że otrzymał ulgi podatkowe o łącznej 
wartości 2 mld dol. na budowę i rozbudo-
wę dwóch fabryk na Tajwanie.

Obecnie wiele krajów ma ambitne plany, 
aby stać się większymi niż do tej pory gra-
czami w globalnej produkcji chipów. Jed-
nak tylko garstka producentów-gigantów 
ma środki fi nansowe potrzebne na inwe-
stycje o wartości miliardów dolarów, aby 
w ten sposób skorzystać z zachęt rządo-

wych, które obniżają kosz-
ty budowy, a także wspierają 
badania i rozwój. 

– Mamy do czynienia z wy-
ścigiem o dotowanie produk-
cji półprzewodników. Kraje 
muszą konkurować ze sobą 

o względy producentów, których nie jest zbyt 
wielu, a na dodatek mają stosunkowo ogra-
niczone potrzeby w zakresie budowy kolej-
nych fabryk i rozwijania zespołów złożonych 
z wyspecjalizowanych inżynierów – zauwa-
ża Peter Hanbury, partner w Bain & Co., fi r-
mie zajmującej się doradztwem w zakresie 
zarządzania. 

n Wojciech Urbanek

Stany Zjednoczone i Unia Europejska 
starają się przyciągnąć do siebie pro-
ducentów chipów, aby jak najbardziej 
uniezależnić się od Azji.
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Niedobory chipów, które wstrząsnęły łań-
cuchami dostaw, uwypukliły znaczenie 
tych miniaturowych układów dla świa-
towej gospodarki. Jednak trzeba mieć na 
uwadze, że branża półprzewodników jest 
bardzo konserwatywna, jeśli chodzi o in-
westycje. Trudno się temu dziwić, bowiem 
wartość najbardziej zaawansowanych urzą-
dzeń biorących udział w procesie produk-
cyjnym liczy się w dziesiątkach miliardów 
dolarów, a pojedyncza maszyna kosztuje 
ponad 150 mln dol.

Analitycy są zgodni, że w nadchodzących 
latach zapotrzebowanie na chipy wzrośnie, 
a tym samym ich producenci zwiększą in-
westycje. Według International Business 
Strategies wartość sprzedaży w globalnym 
segmencie półprzewodników ma sięgnąć 
1,35 biliona dol. w 2030 roku (dla porówna-
nia w ubiegłym roku było to 553 mld dol.). 
Z  powodu spowolnienia popytu w  cią-
gu najbliższych dwóch lat może wystąpić 
nadpodaż niektórych rodzajów chipów, ale 
analitycy spodziewają się, że niedobory po-
nownie wystąpią w latach 2025–2026. 

Analitycy Gartnera prognozują, że Stany 
Zjednoczone mają szansę przechwycić do 
końca 2026 r. około 13 proc. globalnych in-
westycji kapitałowych w półprzewodniki, 
a do Azji ma trafi ć ponad trzy czwarte całko-
witych wydatków. Przy czym do rywalizacji 
zamierzają przystąpić państwa Unii Euro-
pejskiej, które na razie pełnią w tym przy-
padku rolę marudera. Komisja Europejska 
chce jednak zmniejszyć dystans do świato-
wej czołówki i zapewnić Staremu Konty-
nentowi ponad dwukrotny wzrost udziału 
w globalnej produkcji półprzewodników 
(z 9 proc. obecnie do 20 proc. w 2030 r.). 

Ruszył wyścig 
o dotowanie 
produkcji chipów. 

o producentów 
chipów

Mocarstwa walczą 

WYDARZENIA
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powiedzi na to pytanie, ale mam wrażenie, 
że nie było to wystarczająco przedyskuto-
wane, chociażby pod kątem niechcianych, 
a możliwych skutków rządowej ingerencji 
w działanie rynku.

A praktycznych przykładów nie braku-
je. Weźmy choćby koszty edukacji, które 
wystrzeliły po wprowadzeniu rządowego 
programu pożyczek studenckich. Wpro-
wadzono go z myślą o tym, żeby ułatwić 
płacenie czesnego, a zamiast tego wpom-
pował masę gotówki w system edukacji, 
na co szkoły i uczelnie zareagowały pod-
wyższeniem opłat za naukę. Teraz, po wie-
lu latach od ingerencji rządowej, znacznie 
trudniej zapłacić za edukację niż przed in-
gerencją rządu w ten sektor. Nie taka była 
intencja, ale tak się faktycznie stało. 

Czy aby więc na pewno uda się osią-
gnąć intencjonalne założenia CHIPS Act? 
Nie wiem, a jednocześnie przypuszczam, 
że pomysłodawcy tej ustawy też tego nie 
wiedzą. I to jest nieco przerażające, bo kto 
wie, jakie mogą być te niechciane, ale fak-
tyczne skutki. 

na głowę każdego Amerykanina to, jakby na 
to nie patrzeć, właśnie wspomniane wyżej 
„zjawisko pieniężne”… 

Z drugiej strony, rozdanie kolejnych kil-
ku miliardów w porównaniu z ogromem 
długu publicznego wydaje się kroplą w mo-
rzu, więc może warto to zrobić na rzecz na-
rodowego bezpieczeństwa. Nie jestem ani 
za, ani przeciw. Raczej głośno myślę, zasta-
nawiając się, czy faktycznie nasza branża 
produkcji procesorów leży na łopatkach 
i wymaga pokaźnych nakładów z budżetu? 

Intel kilka miesięcy temu sfi nalizował 
wartą 3 miliardy dolarów rozbudowę fa-
bryki w Hillsboro (Oregon), gdzie pracuje 
nad zmniejszeniem elementów składo-
wych chipów do wielkości pojedynczych 

atomów. Koncern 
zainwestował też 
właśnie 20 mi-
liardów dolarów 
w  odlewnię pły-
tek krzemowych 
w fabryce w Ohio. 
To jedne z 20 ko-

lejnych projektów, które są w trakcie re-
alizacji. Przy czym traktuję Intela jako 
część większej całości, bo zarówno Nvidia, 
Broadcom, Micron Technology i pozostali 
producenci również inwestują w swój dal-
szy rozwój. 

Pytanie zatem, czy lepiej stymulować 
rozwój prywatnego biznesu z  pienię-
dzy podatników, czy też nie wtrącać się 
w działanie rynku, pozostawiając go sa-
memu sobie? A  jeśli subsydiowanie to 
najlepsza opcja, pozostaje pytanie jaki po-
ziom zaangażowania ze strony rządu jest 
optymalny i w jakiej formie? Nie znam od-Fo
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Oto jesteśmy świadkami pierw-
szego etapu recesji, czemu to-
warzyszy niewidziany od dawna 

poziom wzrostu infl acji, lada moment 
dwucyfrowy. Rezerwa Federalna po raz 
kolejny podniosła stopy procentowe i ra-
czej nie zamierza na tym poprzestać. 
Wciąż mamy braki w dostawach proce-
sorów, a jednocześnie trwają naciski na 
rozwój fabryk na amerykańskiej ziemi. 
Czy ma to strategiczny sens? Czy powrót 
do czasów, gdy większość chipów posta-
wała w Stanach Zjednoczonych, to najlep-
szy możliwy scenariusz? Trudno się z tym 
nie zgodzić, biorąc pod uwagę, że obec-
nie jedynie 12 proc. procesorów na świe-
cie to produkcja „made in USA”. Zarówno 
Demokraci, jak i Republikanie 
wspierają zatem subsydiowa-
nie lokalnej produkcji godząc 
się z zapisami CHIPS Act. 

Jednak sprawa jest bar-
dziej  złożona niż wydaje się 
to na pierwszy rzut oka. Skła-
dają się na nią bowiem takie 
kwestie, jak: bezpieczeństwo narodowe, 
dalsze stymulowanie infl acji rządowymi 
subsydiami, ingerencja rządu w prywatny 
biznes, łańcuchy dostaw… A lista tego ro-
dzaju spraw jest dłuższa. 

Nie jestem ekonomistą, ale wydaje mi 
się, że wpompowanie w gospodarkę kolej-
nych miliardów to chyba jednak czynnik 
proinfl acyjny. Osławiony ekonomista Mil-
ton Friedman argumentował, że „infl acja 
jest zawsze i wszędzie zjawiskiem pienięż-
nym”. A skoro tak, to kolejne miliardy do-
dane do narodowego długu publicznego, 
który już teraz wynosi 92 tysiące dolarów 

Czy lepiej stymulować rozwój prywatnego biznesu
z pieniędzy podatników, czy może nie wtrącać się 
w działanie rynku, pozostawiając go samemu sobie?

OPINIE

Czy naprawdę potrzebujemy 

Czy producenci 
chipów naprawdę 
potrzebują rządowej 
ingerencji? 
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„Coraz więcej integratorów 
w Polsce ma na swoich stro-
nach internetowych tzw. 
Managed Services. A tak 
naprawdę często to jest inna 
nazwa dla bodyleasingu lub 
sprzedaży samych subskryp-
cji w modelu MSP” – mówi 
Grzegorz Brol, prezes 
Integrity Partners 

  Chciałbym zacząć od gratulacji 
w związku z tym, że znalazłeś się w gro-
nie Partner Advisory Council, które Cy-
berArk ustanowił jako ciało doradcze 
w kontekście strategii partnerskiej te-
go producenta. Jesteś zresztą jedynym 
Polakiem, który został zaproszony do 
udziału w pracach tejże rady… 
Grzegorz Brol Kiedy mi to zapropo-

nowano, nie zdawałem sobie sprawy, 

w jak elitarnym gronie się znalazłem. 

Jestem jedynym przedstawicielem ka-

nału partnerskiego CyberArk nie tyl-

ko na Polskę, ale na cały region EAST, 

obejmujący takie obszary, jak Europa 

Wschodnia, Bałkany czy Bliski Wschód. 

  Dlaczego przyjąłeś na siebie to 
zobowiązanie i  na czym ma polegać 
Twój wkład w prace rady? 
Dla mnie to fantastyczne nowe do-

świadczenie, dzięki któremu będę mógł 

lepiej zrozumieć, czym kieruje się Cy-

berArk w procesie kreowania swojej 

strategii partnerskiej. Poza tym będę 

mieć wpływ na kształtowanie tej stra-

tegii, choć oczywiście ostatnie słowo 

będzie należało do producenta. Co waż-

ne, będę miał z wyprzedzeniem dostęp 

do planów CyberArka, których oczywi-

ście nie będę mógł nikomu ujawnić, ale 

Z niszy  
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pozwoli mi to przygotować naszą firmę 

na nadchodzące zmiany. Tak że korzy-

ści będą obopólne. 

  Jak często będziecie obradowali? 
Co najmniej raz na kwartał. Pierwsze 

obrady odbyły się w lipcu w Bostonie, 

kolejne natomiast są planowane na li-

stopad, tym razem w Izraelu. Cieszę się 

na to doświadczenie. 

  Pomówmy o Integrity Partners: 
w ubiegłym roku czwarty raz z rzędu 
osiągnęliście wzrost obrotów o ponad 
33 procent w skali dwunastu miesięcy. 
To oznacza blisko czterokrotny wzrost 
firmy w ciągu czterech ostatnich lat. 
Mówiąc zatem pół żartem pół serio 
chyba jednak bezpodstawnie szczyci-
cie się mianem „geparda biznesu”, bo 
gepard biegnie szybko, ale krótko, a wy 
łączycie sprint z maratonem… 
Zabawne spostrzeżenie. Kiedyś w fir-

mie, rzecz jasna trochę dla zaba-

wy, oznaczyliśmy określone wzrosty 

sprzedaży symbolami zwierząt. Przy-

kładowo, przy wzroście przychodów 

od 1 do 9 procent byliśmy szarą mysz-

ką, natomiast gepard symbolizował 

wzrost powyżej 33 procent. Po kilku 

latach udało nam się osiągnąć taki wła-

śnie wynik i jak się potem okazało, we-

szło nam to w nawyk. 

  Jak udaje wam się utrzymywać 
takie tempo rozwoju? Odpowiednio 
ustawione bonusy za sprzedaż raczej 
tego nie wyjaśniają. 
Jest tylko jedno wyjaśnienie tego fe-

nomenu – IntegriTeam, bo tak nazywa-

my nasz niesamowity zespół. Przede 

wszystkim uwierzyliśmy, że to jest re-

alne i zaczęliśmy co roku zastanawiać 

się nie tyle, jaki wzrost chcemy osią-

gnąć, ale w jaki sposób uzyskać te mi-

nimum 33 procent. Nie ma więc tego 

klasycznego przeciągania liny między 

zarządem a szefami zespołów, czy pla-

nujemy 5 procent czy 10 procent wzro-

stu… Zamiast tego koncentrujemy się na 

planowaniu i rozwoju, wzmacnianiu ze-

społu, jak też rozbudowie oferty o no-

we produkty i usługi. 

  Tak czy inaczej bez końca rosnąć 
się nie da… 
Tak, pewnie kiedyś się to nie uda. Jeśli 

jednak osiągniemy 20 czy 25 procent 

to przecież nie będzie tragedia, a wręcz 

przeciwnie, nadal powód do satysfak-

cji. Dramatem jest spadek przychodów 

firmy, a na to w najbliższych latach się 

nie zanosi, ponieważ biznes, z którego 

żyjemy, jest coraz bardziej długotermi-

nowy i powtarzalny. Kiedyś, podobnie 

jak pozostali integratorzy, zaczyna-

liśmy każdy kolejny rok od zera. Te-

raz nasz biznes w dużej mierze opiera 

się na subskrypcjach, nie tylko w czę-

ści chmurowej, ale także w obszarze 

cyberbezpieczeństwa. 

Dodatkowo większość 

naszych rozwiązań jest 

na tyle  złożonych, że 

ich użytkownicy wyma-

gają wsparcia, utrzyma-

nia i pomocy w dalszym 

rozwoju tych syste-

mów. Pracy nam zatem 

nie brakuje. Co więcej, staliśmy się 

w ubiegłym roku dostawcą usług za-

rządzanych. Każdy kolejny podpisany 

kontrakt sprawia, że 1 stycznia kolej-

nego roku mamy zapewnione coraz 

większe wpływy w stosunku do po-

przedniego. Ten model biznesowy da-

je nam duże poczucie bezpieczeństwa 

i ułatwia dalszy wzrost. 

  Jak trudne było w waszym przy-
padku przejście z modelu transakcyjne-
go na subskrypcyjny? 

Kiedy zaczynaliśmy transformację, ska- 

la naszego biznesu była dużo mniejsza 

i łatwiej było zacząć proces przesta-

wiania się na stałe, powtarzalne wpły-

wy. Z czasem przychody z subskrypcji 

osiągnęły poziom milionów dolarów 

rocznie, a wtedy zyskaliśmy finanso-

wą przestrzeń, aby sprostać przejściu 

na model subskrypcyjny także w ob-

szarze cyberbezpieczeństwa.. 

  W pierwszym półroczu tego ro-
ku wasz wzrost był nawet większy niż 
w poprzednich latach, sięgając 45 pro-
cent. Jak to możliwe w okresie, w któ-
rym zbiegła się wojna i spowolnienie 
gospodarcze poprzedzone bałaganem 
spowodowanym przez Polski Ład? 
Powiedzieć, że to było szalone półro-

cze, to jak nic nie powiedzieć. Szcze-

rze mówiąc, samego mnie fascynuje, że 

jesteśmy w stanie tak szybko rosnąć, 

pomimo różnych turbulencji w gospo-

darce. Rośliśmy dynamicznie jeszcze 

przed pandemią, a ta oka-

zała się okresem eksplozji 

chmury i narzędzi do zdal-

nej pracy. Z kolei w 2021 

roku trzeba było zabezpie-

czyć te powstałe rok wcze-

śniej stanowiska w biurach 

domowych. Najpierw sku-

piono się na umożliwieniu 

zdalnej pracy, często dopiero potem 

na tym, żeby była ona bezpieczna. 

A trwająca od lutego wojna dodatko-

wo wpływa na potrzebę podniesienia 

bezpieczeństwa w firmach i instytu-

cjach na możliwie najwyższy poziom. 

  Na model subskrypcyjny posta-
wiliście wcześniej niż wiele innych firm. 
Traktowaliście to wówczas w katego-
riach ryzyka? 
To jest kwestia tego, w jaki sposób pa-

trzymy na świat. My widzieliśmy 

Staliśmy się 
w ubiegłym roku 
dostawcą usług 
zarządzanych.

do mainstreamu  
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klasy PAM, potem doszły UBA, EDR-y, 

i wiele innych, a obecnie wdrażamy 

także systemy SIEM i SOAR. Przygo-

towujemy się też z naszymi partne-

rami do wejścia w kategorię network 

security. Firm o tak szerokim portfo-

lio i doświadczeniu w obszarze bezpie-

czeństwa IT w Polsce jest co najwyżej 

trzy… 

  A rozwój działu chmurowego? 

Tutaj mamy strategicznego partnera, ja-

kim jest Microsoft i cieszymy się z tego, 

że w zakresie „modern work” jesteśmy 

numerem jeden w Polsce, a jednocze-

śnie unikalnym partnerem tego produ-

centa pod względem wiedzy i praktyki 

w  zakresie cybersecurity. A  trzeba 

podkreślić, że Microsoft coraz bardziej 

rozwija się w tym właśnie kierunku, co 

idealnie wpisuje się w naszą strategię. 

Fantastycznie się te dwa odizolowane 

od siebie wcześniej elementy – chmura 

i cyberbezpieczeństwo – zaczęły uzu-

pełniać. No cóż, mówiłem, że w życiu 

trzeba mieć trochę szczęścia. 

  Wróćmy jeszcze na chwilę do 
wspomnianych już usług zarządzanych, 
czyli MSP. Wydawać by się mogło, że 

świadczycie je od dawna, 
jak wielu innych integra-
torów w Polsce. 
Faktycznie coraz więcej in-

tegratorów w Polsce ma na 

swoich stronach interneto-

wych tzw. Managed Servi-

ces. A tak naprawdę często 

to jest inna nazwa dla bo-

dyleasingu lub sprzedaży 

samych subskrypcji w mo-

delu MSP. My podeszliśmy 

do tego w taki sposób, jak ma to miejsce 

w Europie Zachodniej i w Stanach. Ro-

zumiemy Managed Services jako mo-

del zapewnienia danej usługi klientom 

poprzez opiekę ekspertów wraz z pra-

wem do oprogramowania. Mamy status 

Managed Service Providera u kilku pro-

ducentów i systematycznie poszerza-

my to grono. Zamiast dużej inwestycji 

jednorazowej i konieczności zatrud-

niania ludzi do obsługi danego syste-

mu, można nabyć go w taki sposób, że 

płaci się raty rozłożone w czasie i ma 
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w tym szansę, nie bagatelizując oczywi-

ście ryzyk. Postawienie ponad dziesięć 

lat temu na dwa dzisiejsze megatren-

dy, wtedy jeszcze niszowe, a więc na 

chmurę i cybersecurity, to był strzał 

w dziesiątkę, poza tym lubię powie-

dzenie, że w życiu trzeba mieć trochę 

szczęścia. Patrzyliśmy wtedy na decy-

zje i nowe strategie największych kon-

cernów w branży. Uznaliśmy, że skoro 

takie tuzy idą w tym kierunku, to im 

szybciej się przyłączymy i przestawi-

my na nowy model, tym lepiej. Podję-

liśmy ryzyko i okazało się, że w ciągu 

zaledwie kilku lat weszliśmy do bran-

żowego mainstreamu. 

  To brzmi tak, jakbyście byli ska-
zani na sukces. Zwłaszcza biorąc pod 
uwagę wciąż stosunkowo niski poziom 
adopcji chmury w Polsce. 
W biznesie nie ma nic na zawsze. Nie 

ma już z nami niektórych firm, które 

dziesięć lat temu świetnie sobie radziły 

„jadąc” na ówczesnych hitach sprzeda-

żowych. Jeśli się ceni przede wszyst-

kim stabilizację i  spokój, to branża 

nowych technologii może nie być naj-

lepszym do tego miejscem. To miejsce 

dla ludzi otwartych na dynamiczne 

zmiany i rozwój. Cały czas 

trzeba skanować rynek, 

włączać nowe rozwiąza-

nia do oferty i nie osiadać 

na laurach. Żeby nie oka-

zało się, że jesteś przysło-

wiowym liderem na rynku 

zapałek i walczysz o udział 

w  nim, podczas gdy ten 

rynek znika. Trzeba uwa-

żać, żeby nie przespać ko-

lejnych okazji i  trendów. 

Teraz jesteśmy beneficjentem dwóch 

megatrendów eksperckich, ale wciąż 

się rozwijamy i mamy nowe pomysły. 

  W  tym rozbudowę portfolio. 
W jakim kierunku? 

W  obszarze cyberbezpieczeństwa 

w  tym roku podwoimy liczbę part-

nerstw. W tej chwili jesteśmy jedną 

z nielicznych firm z tak kompleksową 

strategią w zakresie bezpieczeństwa 

nie tylko w Polsce, ale także w regio-

nie CEE. Wyrośliśmy na rozwiązaniach 

się gwarancję jego obsługi zapewnio-

ną przez dostawcę posiadającego duży 

zespół ekspertów. Chcemy być liderem 

tak rozumianych usług zarządzanych 

na naszym rynku.

  Widzę przy tym, że regularnie po-
szukujecie nowych osób. Czy przy tak 
szybkim wzroście luka kompetencyjna 
nie zaczyna was ograniczać? 

To jest dla takich firm jak nasza, czy-

li usługowych, eksperckich najwięk-

sze obecnie wyzwanie. Na szczęście 

w naszym przypadku wzrost przycho-

dów nie przekłada się ilościowo wprost 

na wzrost liczby „szabel”. Niemniej 

w ostatnich miesiącach jesteśmy nie-

zwykle skuteczni w pozyskiwaniu no-

wych osób i w tym roku znaleźliśmy 

się w sytuacji, w jakiej nie byliśmy od 

dawna. Już zdołaliśmy zrealizować 

wszystkie zaplanowane na ten rok 

wzmocnienia i obsadziliśmy wszystkie 

kluczowe role w firmie. A to wszyst-

ko w czasie tak ekstremalnego „nadpo-

pytu” na specjalistów, jakiego jeszcze 

w naszej branży nie widzieliśmy. 

  Co kosztuje… 
Ten rok ewidentnie ustalił nowe po-

ziomy płac na stanowiskach eksperc-

kich, średnio zapewne około 30 procent 

wyższe niż to było wcześniej. Wpływ 

na to miało upowszechnienie pracy 

zdalnej, która zniosła granice na rynku 

pracy. Nigdy nie było tylu propozycji 

zza granicy, a są one często finansowo 

bardziej atrakcyjne niż lokalne. 

  Jak więc radzicie sobie z takim 
wyzwaniem? 
Wychodzimy z  założenia, że trzeba 

zwiększać liczbę ekspertów na rynku. 

Dlatego latem tego roku uruchomili-

śmy wewnętrzny program pod nazwą 

CyberRozwój. Zapraszamy do pracy 

ludzi, którzy już od jakiegoś czasu pra-

cują w branży IT i mają potencjał do 

dalszego rozwoju. Z myślą o nich opra-

cowaliśmy ścieżkę rozwoju w zakre-

sie cyberbezpieczeństwa pod okiem 

doświadczonego mentora. Dajemy na 

to czas i środki, w ten sposób stara-

jąc się zyskać specjalistę, który z kolei 

dostaje szansę wejścia na jeden z naj-

Planujemy 
otwieranie 
kolejnych 
oddziałów na 
zagranicznych 
rynkach.
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bardziej obecnie perspektywicznych 

segmentów rynku. To bardzo konkretny 

program rozwoju, precyzyjnie zaplano-

wany, a także uwzględniający czas, jaki 

nasi mentorzy potrzebują, żeby realnie 

pomóc swoim uczniom w rozwoju. 

  A  jak wygląda wasza polityka 
przejęć i fuzji? 
Rozglądamy się. Mamy cały czas włą-

czony radar, a nawet prowadzimy pew-

ne początkowe rozmowy z niektórymi 

firmami. Podchodzimy jednak do tego 

bardzo spokojnie. Zresztą przy tak wy-

sokich wzrostach organicznych nie ma-

my póki co ciśnienia na akwizycje, o ile 

nie uznamy, że jest to w danym przy-

padku optymalna decyzja. 

  Jakiego rodzaju akwizycje roz-
ważacie? Raczej horyzontalne czy mo-
że wertykalne? 
Mamy silne DNA jako firma ekspercka, 

zatem myśląc o przyspieszeniu roz-

woju myślimy o komplementarnych 

podmiotach z silnym zespołem eks-

perckim i stabilną pozycją rynkową. Co 

być może najważniejsze, musimy pa-

sować do siebie pod względem kultury 

organizacji. Teraz zatrudniamy blisko 

80 osób i nie może być tak, że dołą-

czenie kolejnych 20 czy 30 potrząśnie 

fundamentem, który przez lata budo-

waliśmy. To muszą być zespoły zgrane, 

kompetentne i kierujące się podobny-

mi wartościami. 

  A co z ekspansją zagranicę? Bie-
rzecie to pod uwagę? 
Tak, zaczęliśmy współpracę z firma-

mi międzynarodowymi, których grono 

sukcesywnie się powiększa. W końcu, 

skoro  rośnie liczba zagranicznych ofert 

dla polskich specjalistów, to dlaczego 

my nie moglibyśmy obsługiwać części 

z tych potrzeb czy projektów. Zwłasz-

cza że producenci, wiedząc, że mamy 

wyróżniające kompetencje w skali re-

gionu, sami zachęcają nas do aktyw-

ności poza Polską i starają nam się to 

ułatwić. Z czasem planujemy otwiera-

nie kolejnych oddziałów na zagranicz-

nych rynkach, zaczynając zapewne od 

rynku unijnego ze względu na stabil-

ność i bezpieczeństwo prawne. 

  W naszej audycji z cyklu Tech 
Trendy Biznes Jakub Skałbania po-
wiedział niedawno o  problemach 
z  wejściem w  życie programu New 
Commerce Experience, że „kurz jesz-
cze nie opadł”. Jak wy postrzegacie 
NCE, jako jeden z  kluczowych part-
nerów Microsoftu i czy podobnie, jak 
niektórzy amerykańscy integratorzy, 
łaskawszym okiem spojrzycie teraz na 
AWS i Google’a? 

Microsoft, jako producent od lat pro-

wadzący konsekwentną strategię part-

nerską, ma w Polsce uprzywilejowaną 

pozycję w kanale sprzedaży. Od pew-

nego czasu inni duzi gracze też zaczy-

nają stawiać na Polskę, co zbiega się 

ze zmianą modelu partnerstwa, któ-

ry przez lata polegał na profilowaniu 

działania albo z  Microsoftem, albo 

z AWS-em, albo z Google’m. Obecnie 

coraz więcej mówi się o strategii mul-

ticloud i w Integrity Partners w zakre-

sie cybersecurity jesteśmy gotowi, 

żeby chronić środowiska chmurowe 

klientów niezależnie od producenta. 

Natomiast w części chmurowej na tę 

chwilę nie przewidujemy żadnej dy-

wersyfikacji. Jesteśmy strategicznie 

zaangażowani w partnerstwo z Mi-

crosoftem, mamy swoje osiągnięcia, 

know-how i skalę działania, a ponadto 

bardzo dobrą jakość współpracy z tym 

producentem. 

  Zaczęliśmy od gepardów i skoń-
czymy na gepardach. Nie wszyscy 
wiedzą, że jesteście sponsorem tych 
zwierząt w  warszawskim ZOO. Skąd 
taki pomysł? 

Przeczytałem artykuł o tym, że w war-

szawskim ZOO urodziły się cztery 

gepardy i po dyskusji w zespole pod-

jęliśmy decyzję o ich adopcji, a więc 

wzięciu na siebie kosztów ich opieki. 

W związku z tym otrzymaliśmy przy-

wilej nadania im imion. Zdecydowali-

śmy się na branżowe: Cybera, Secura, 

SaaSanka i Cloudyna. Od tamtego czasu 

regularnie odwiedzamy je całymi ro-

dzinami. Zwykle nie publikujemy in-

formacji o podejmowanych przez nas 

działaniach pomocowych czy chary-

tatywnych, ponieważ zawsze wtedy 

rodzi się pytanie czy chodzi o pomoc 

z  serca czy efekty marketingowe... 

W tym przypadku zrobiliśmy wyjątek 

z uwagi na to jak bardzo to oddaje kul-

turę naszej firmy i jej DNA. No i mamy 

z tego w zespole radość i satysfakcję. 

GRZEGORZ BROL  
zaczynał karierę w branży IT w 1995 roku od stanowiska Key Account Managera w JTT 
Computer, a następnie pełnił rolę dyrektora sprzedaży w Computer Service Support i Pro-
fessional Services Development Director w firmie Solidex (do 2005 r.). Przez kilka kolej-
nych lat był odpowiedzialny za rozwój IT w Altkom Akademia, po czym stanął na czele 
Integrity Solutions. W 2015 r., po połączeniu z eOpen, został CEO Integrity Partners. 
W 2007 r. uzyskał dyplom MBA w programie WEMBA (University of Minnesota – Carlson 
School of Management). Prywatnie jest miłośnikiem podróży, muzyki reggae oraz… arty-
stycznych murali. 
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Dzięki nim lepiej funkcjonują ochrona 
zdrowia i edukacja, rośnie potencjał eko-
nomiczny i liczba miejsc pracy. A to wszyst-
ko pokazuje, jak wyjątkowy jest ekosystem 
partnerski”.

Z drugiej strony, jak dowodził Satya Na-
della podczas wspomnianej konferencji 
Inspire, także partnerzy odnoszą znaczne 
korzyści ze współpracy z gigantem techno-
logicznym.

– Z każdym wygenerowanym przez nas 
dolarem przychodu partnerzy tworzący roz-
maite rozwiązania software’owe w  naszej 
chmurze wypracowują 10 dolarów więcej 
– mówił CEO Microsoftu. 

Nowy system oceny 
Na powyższe stwierdzenia cieniem kła-
dzie się wrzawa wokół NCE. Dla części 
partnerów problematyczne stały się dysku-
sje z klientami o tym, czy mają decydować 
się na roczne umowy na pakiety oprogra-
mowania, czy płacić większe o 20 procent 
zobowiązania miesięczne w  przypadku 
zmiany liczby pracowników lub rodzaju li-
cencji. Nakłada się na to druga kontrower-

syjna zmiana w programie 
partnerskim, czyli system 
oceny Partner Capability 
Score, z której Microsoft 
– co wielokrotnie powta-
rzali jego przedstawiciele 
podczas konferencji In-
spire –  nie zamierza się 
wycofywać. 

Partner Capability Score 
określi, kto kwalifi kuje się do statusu „part-
nera rozwiązań”, który zastępuje klasyczne 
kompetencje partnerów Gold i Silver, okre-

ślające warunki wsparcia dla integratorów 
w zakresie sprzedaży i obsługi klienta. W ra-
mach nowego systemu oceny partnerzy zdo-
bywają punkty za wdrożenia, wzrost użycia 
produktów, za uzyskanie certyfi katów i do-
dawanie nowych klientów. Dodatkowe re-
guły określają, jak duży musi być klient, aby 
liczył się w punktacji. Partnerzy rozwiązań 
mogą również zdobywać specjalizacje, które 
wiążą się z większymi korzyściami. 

Zachwalając NCE i  Partner Capability 
Score, przedstawiciele Microsoftu tłuma-
czą, że mają one upraszczać klientom pro-
wadzenie biznesu w ekosystemie partnerów. 
Przykładowo, jakiś czas temu Rodney Clark 
tłumaczył w rozmowie z CRN-em, że NCE 
ogranicza liczbę blisko dwudziestu sche-
matów licencyjnych i doświadczeń zaku-
powych Microsoftu (w tym Open License 
i Select Plus) do trzech. Te trzy nowe mo-
dele wprowadzania rozwiązań na rynek to 
kolejno: kanał szerokiego zasięgu obejmu-
jący partnerów CSP, kanał korporacyjny 
obsługiwany w ramach umów Enterprise 
Agreement i  Microsoft Customer Agre-
ements oraz kanał samoobsługowy. 
A wszystkie korzystają ze wspólnej platfor-
my sprzedażowej.

Kolejną korzyścią z NCE ma być to, że 
z  klientami decydującymi się na roczne 
subskrypcje partnerzy będą w  stanie le-
piej prognozować swoje przychody. Z kolei 
20-procentowa podwyżka opłat miesięcz-
nych daje partnerom pewną ochronę na wy-
padek, gdyby klient zakończył działalność 
lub zmniejszył liczbę licencji.

Według Microsoftu także system oceny 
Partner Capability Score spowoduje lepszą 
współpracę dostawcy z  partnerami. Dan 

Zmiany w programie part-
nerskim Microsoftu, takie jak 
New Commerce Experience 
(NCE) i wprowadzany sys-
tem oceny Partner Capability 
Score, wywołały niezado-
wolenie części z 400 tysię-
cy partnerów koncernu na 
świecie. Zmianom w kanale 
partnerskim towarzyszyły 
zmiany personalne. 

Rodney Clark, do niedawna na szef ka-
nału partnerskiego Microsoftu, prze-
niósł się w maju do fi rmy Johnson 

Controls. Na jego miejsce Microsoft zatrud-
nił Davida Smitha, wiceprezesa ds. sprzeda-
ży w kanale oraz Julie Sanford, wiceprezes 
odpowiedzialną za strategię go-to-market 
i programy partnerskie. Producent w wy-
słanym do redakcji CRN oświadczeniu 
uzasadnił decyzję o przekształceniu poje-
dynczej roli na dwa odrębne obszary odpo-
wiedzialności tym, że „odzwierciedla to 
rosnące znaczenie i wielkość ekosystemu 
partnerskiego”. Niedawno Microsoft mia-
nował także Nicole Dezen na dyrektora ds. 
partnerów oraz wiceprezes od-
powiedzialną za Global Partner 
Solutions. Jej rola ma dotyczyć 
całego biznesu partnerów han-
dlowych Microsoftu.

Podczas tegorocznej konfe-
rencji Microsoft Inspire Satya 
Nadella podkreślał, że part-
nerzy „pomagają zwiększyć 
produktywność małych fi rm, 
efektywność organizacji non-profi t, kon-
kurencyjność międzynarodowych korpo-
racji i skuteczność organizacji rządowych. 

Gigant traci 
zainteresowanie 
najmniejszymi 
partnerami.

n Wade Tyler Millward

Partnerzy Microsoftu 
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o usługach CLOUDOWYCH
Rippey, dyrektor odpowiedzialny za pro-
gram Microsoft Partner Network (który 
w październiku ma się zmienić w Microsoft 
Cloud Partner Program) twierdzi, że nowe 
statusy mają lepiej przedstawiać klientom 
techniczne możliwości partnera oraz jego 
„zdolność do dostarczania oczekiwanych 
wyników biznesowych”.

Nicole Dezen poinformowała natomiast, 
że współpracujący z handlowcami Micro-
softu partnerzy odnotowali w 2021 r. wzrost 
przychodów o 29 proc. To wynik prawie 
dwukrotnie większy od 15-procentowego 
wzrostu przychodów partnerów niezaan-
gażowanych aktywnie we współsprzedaż 
z Microsoftem. 

Partnerzy mają czas do 30 września na 
odnowienie dotychczasowych kompetencji 
– przy zachowaniu korzyści, które otrzyma-
li jako partnerzy na poziomie Gold i Silver 
(do daty następnej rocznicy). Złote i srebr-
ne odznaki oraz materiały marketingowe 
fi rmy Microsoft znikną 3 października. 

Jean Prejean z Guardian Computer, do tej 
pory partner Microsoft Gold, uważa, że wy-
siłek konieczny do uzyskania lepszego wyni-
ku w nowym systemie oceny (opartej przede 
wszystkim na wzroście biznesu) byłby dla tej 
fi rmy zbyt duży. 
– Jesteśmy tak daleko od możliwości zakwa-
lifi kowania się, że nie musimy już zawracać 
sobie tym głowy. Ponieważ system jest tak 
bardzo oparty na wzroście, to nie damy rady 
osiągnąć oczekiwanych rezultatów – przeko-
nuje szefowa fi rmy integratorskiej z siedzibą 
w Metairie (Luizjana). 

Wszystkie poziomy wprowadzanego Mi-
crosoft Cloud Partner Program oferują pew-
ne korzyści, takie jak Cloud Enablement 
Desk (CED), prośby o pomoc i wsparcie, cy-
frowe treści marketingowe na żądanie, na-
grody na portalu Marketplace oraz szkolenia 
i zasoby wspierające. 

Jak zapowiedział Dan Rippey podczas 
konferencji Inspire, partnerzy uzyskują-
cy wynik poniżej 70 punktów nadal będą 
mogli kupić pakiet Microsoft Action Pack, 
skierowany do nowych i mniejszych part-
nerów. Pakiet zapewnia kilka godzin przed-

sprzedażowego doradztwa technicznego, 
uprawnienia do współsprzedaży, kredyty 
na korzystanie z platformy Azure i subskryp-
cje programu Visual Studio. Pakiet jest spo-
ro tańszy (475 dol. rocznie) od kwot obecnie 
płaconych przez partnerów za poziomy Si-
lver i Gold. Ten pierwszy kosztuje 1670 dol. 
rocznie, a drugi – 4730. Status „partnera roz-
wiązań” ma kosztować tyle 
samo co Gold.

Zac Paulson, CEO fi rmy 
TrueIT, nazwał nowy sys-
tem Partner Capability Score 
„katastrofą”. TrueIT, które 
jest partnerem Gold specjali-
zującym się w Microsoft Dy-
namics CRM, osiąga obecnie 
wyniki poniżej 70-punkto-
wego progu we wszystkich 
sześciu obszarach poziomu „partnera roz-
wiązań”: aplikacji biznesowych, innowacji 
cyfrowych i aplikacji, bezpieczeństwa, no-
woczesnej pracy, infrastruktury i danych 
oraz sztucznej inteligencji. Jak mówił w roz-
mowie z CRN-em, trudno mu stwierdzić, 
z jakich danych korzysta system Partner Ca-
pability Score oraz jak uzyskać precyzyjną 
ocenę dla swojej fi rmy. 

– Czujemy się dobrze w obszarze Dynamics 
i wykonujemy w nim mnóstwo pracy, więc coś 
jest nie tak. Moim zdaniem system nie od-
zwierciedla dużego zaangażowania, na jakie 

Microsoft może liczyć w naszej fi rmie, ani du-
żych wydatków z tym związanych – przeko-
nuje Zac Paulson.

CEO TrueIT ma nadzieję, że Microsoft 
opóźni termin wprowadzenia Partner Ca-
pability Score i zrewiduje sposób zdobywa-
nia punktów przez partnerów. Obawia się, 
że Action Pack nie zapewni mu tylu praw do 

użytku wewnętrznego jak 
poziom Gold, który ma utra-
cić w maju, wraz z kolejną 
rocznicą.

– Dla nas, specjalizujących 
się w Dynamics, jedną z naj-
bardziej frustrujących rzeczy 
związanych z uzyskaniem 
nowego statusu „partnera 
rozwiązań” jest to, że musie-
libyśmy mieć 20 przeszko-

lonych specjalistów. Trzeba mieć wszystkie 
certyfi katy, co nie jest racjonalne – mówi 
Paulson. 

Chociaż podczas Inspire różni przedstawi-
ciele Microsoftu potwierdzali październi-
kowy termin wprowadzenia systemu oceny 
Partner Capability Score, to jego opóźnienie 
nie byłoby zaskoczeniem. W czerwcu do-
stawca technologii bezterminowo opóźnił 
plan wprowadzenia podwyżek przy odno-
wieniach platformy Microsoft 365. I było ono 

Trend rosnących 
cen na rynku
to dla 
Microsoftu 
pewne alibi.
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jako bezpośredni partner CSP, wykorzystuje 
własne narzędzia do zarządzania biznesem, 
nie zaś oferowane przez dystrybutora ( jak 
robią to mniejsze fi rmy). 

Zespół Core BTS spotykał się co miesiąc 
z pracownikami Microsoft, aby poznać nad-
chodzące zmiany i mapę drogową dla nich. 
W ciągu kilku miesięcy pracownicy Core 
BTS rozmawiali z ponad 300 aktywnymi 
klientami z branży ochrony zdrowia, usług 
fi nansowych, handlu detalicznego i innych 
branż, aby upewnić się, że każdy z nich ma 
niezbędną liczbę oraz typy licencji Micro-
softu. Oferowali przy tym klientom zestawy 
rocznych i miesięcznych zobowiązań.

– Migracja całego portfela klientów na no-
wą platformę NCE jest złożona, ale opracowa-
liśmy bardzo rygorystyczne podejście do niej. 
Mamy kilku pracowników operacyjnych w na-
szym zespole CSP, którzy byli w stanie koordy-
nować prace, by szły one tak gładko, jak tylko 
to możliwe – mówił Tony Guidi.

Core BTS nie miało problemu z przeno-
szeniem nowych klientów na roczne sub-
skrypcje, tak jak Jean Prejean. Tony Guidi 
jest też przekonany, że większość klientów 
pozostanie ze swoim MSP, w razie potrzeby 
zmieniając plany subskrypcji w ich roczni-
cę. Ma również nadzieję, że Microsoft doda 
możliwość zmiany partnerów handlowych, 
na co fi rma zezwala w ramach umów Enter-
prise Agreement, skierowanych do klientów 
posiadających co najmniej 500 użytkowni-

ków lub urządzeń.
Tony Guidi pochwalił rów-

nież Microsoft za nowy sys-
tem oceny Partner Capability 
Score, nazywając nawet tę 
zmianę „spóźnioną”. 

– Niektórym partnerom 
udało się zdobyć kompetencje 
Gold i Silver, ale w rzeczywi-
stości nie mają oni doświad-

czenia w dostarczeniu produktu. Punktacja 
Partner Capability Score i nowe poziomy z ob-
szaru rozwiązań pokażą klientom, że partner 
jest dobrze zweryfi kowany przez Microsoft – 
twierdzi szef Core BTS. 

Obecnie Core BTS ma 16 kompetencji 
Gold i pięć zaawansowanych specjalizacji. 
Tony Guidi spodziewa się, że wraz ze zmia-

ną w październiku jego fi rma zakwalifi kuje 
się do pięciu z sześciu wyznaczonych obsza-
rów rozwiązań.

Vince Menzione przez ponad osiem lat pra-
cował w Microsofcie, odchodząc w 2016 r. 
ze stanowiska dyrektora generalnego ds. 
sprzedaży i  strategii partnerów. Był też 
wielokrotnie umieszczany na liście Chan-
nel Chiefs CRN. W rozmowie z redakcją 
stwierdził, że postrzega system Partner Ca-
pability Score jako sygnał Microsoftu wy-
słany do największych partnerów, gdzie 
i jak mają inwestować. To także znak, że gi-
gant traci zainteresowanie najmniejszymi 
partnerami.

– Myślę, że w przeszłości Microsoft sku-
pił się na zbyt szerokim ekosystemie obejmu-
jącym 400 tysięcy partnerów – powiedział 
Menzione, obecnie założyciel i  dyrektor 
generalny Ultimate Partnerships, firmy 
konsultingowej, której celem jest łączenie 
niezależnych dostawców oprogramowania 
z kanałem partnerskim. 

Jego zdaniem zdemokratyzowany Mi-
crosoft traktuje wszystkich tak samo. 
W rezultacie mniejsi partnerzy otrzymali 
nieproporcjonalnie więcej uwagi niż Accen-
ture, Deloitte i wszyscy duzi gracze, którzy 
wymagają ogromnej ilości czasu, wysiłku 
i pieniędzy. Dlatego Vince Menzione spo-
dziewa się konsolidacji w kanale wynikającej 
ze zmian w programie partnerskim. Zmuszą 
one niektórych mniejszych graczy do sprze-
daży swoich fi rm większym graczom.

Sherman Crancer, prezes ds. doradztwa 
i zarządzania rozwojem partnerów w Cran-
cer Group, fi rmie konsultingowej, której 
celem jest wspieranie rozwoju partnerów 
Microsoftu — nazwał nowy system Partner 
Capability Scores wręcz i bez ogródek „ubo-
jem stada”.

Zdaniem Shermana Crancera – który spę-
dził pięć lat w Microsofcie, opiekując się 25 
najlepszymi partnerami fi rmy w regionie za-
chodnim – poprzeczka dla poziomów Gold 
i Silver była w przeszłości zawieszona zbyt 
nisko. W efekcie te kompetencje niewiele już 
znaczą, ponieważ jest za dużo fi rm, które je 
posiadają.

jednym z wielu opóźnień podczas wdrażania 
zmian w programie partnerskim. 

Opóźnienie nastąpiło dwa tygodnie przed 
terminem wprowadzenia zmiany. Co i tak 
dawało więcej czasu partnerom niż w mar-
cu, kiedy Microsoft wstrzymał się od ogól-
nej podwyżki cen Microsoft 365 i  Offi  ce 
365 w tym samym dniu, w którym miała 
ona wejść w życie. Microsoft ogłosił wtedy 
dwutygodniowe opóźnienie, podając jako 
powód „duże zainteresowanie” przenosze-
niem klientów na platformę NCE.

Nawet start NCE został przesunięty w sto-
sunku do pierwotnej daty wyznaczonej na 
październik 2021 r. Stało się to blisko siedem 
miesięcy po tym, jak Rodney Clark zastąpił 
Gavriellę Schuster na stanowisku szefa ka-
nału partnerskiego. Rodney Clark i jego ze-
spół dodali również rabat dla partnerów, aby 
utrzymać 20-procentową zniżkę do czerwca 
2022 r. Miał to być dla nich znak, że Micro-
soft wysłuchuje ich obaw.

Większość partnerów koncernu z Redmond 
wydaje się być jednak mniej krytyczna wo-
bec zmian wprowadzanych w ramach NCE 
i Partner Capability Score niż Jean Prejean 
i Zac Paulson. W badaniu CRN-a w sumie 
22 proc. ankietowanych stwierdziło, że są 
bardziej zadowoleni zadowoleni z Microso-
ftu jako dostawcy niż rok temu. Ponad poło-
wa zaś (51 proc.) stwierdziła, 
że ich poziom zadowolenia 
pozostaje taki sam. 
Przykładem niech będzie To-
ny Guidi, wiceprezes Micro-
soft Partner Alliance w fi rmie 
Core BTS (nr  161  na liście 
CRN 2022 Solution Provi-
der 500). Core BTS to Azure
Expert MSP i w roku 2022 
zdobywca Azure Migration Award, przyzna-
nej za pomoc klientom w migracji do chmu-
ry Microsoftu.

Tony Guidi zlecił swojemu zespołowi, 
składającemu się z ponad 400 architektów 
Microsoftu i konsultantów, pracę nad prze-
pisywaniem i zmianą narzędzi w systemie 
wewnętrznym pod kątem NCE. Core BTS, 

Poprzeczka dla 
poziomów Gold 
i Silver była 
zawieszona zbyt 
nisko.
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o usługach CLOUDOWYCH
– Zbyt wielu partnerów Gold twierdziło, że 

są doskonali we wdrażaniu rozwiązań Azure, 
czego rezultatem było wiele niekompletnych 
wdrożeń. Potem klienci szli z powrotem do Mi-
crosoftu. Takie nieudane wdrożenia obniżyły 
zaufanie do standardów Silver i Gold – kon-
kluduje Sherman Crancer. 

Niektórzy obsługiwani przez Crancer 
Group partnerzy MSP nadal mogą zdo-
bywać punkty za nowe certyfi katy. Firma 
opracowała więc z myślą o nich strategię, 
aby inżynierowie jedynie na miesiąc prze-
stali pracować z klientami, uzyskując no-
we certyfi katy. Mają się oni skoncentrować 
na materiałach szkoleniowych Microsoftu 
przez tydzień, a w drugim tygodniu wyko-
nać codziennie dwa testy praktyczne, trzy te-
sty próbne każdego dnia w trzecim tygodniu, 
cztery testy w czwartym tygodniu, a następ-
nie przystąpić do egzaminu.

Dla Shermana Crancera największą po-
myłką Microsoftu był w kontekście zmian 
brak komunikacji i długotrwały brak po-
mocy dla partnerów, którzy borykali się 
z nowymi klientami. Zmiana doprowadzi-
ła do wrzenia, a partnerzy jej nie rozumie-
li. W efekcie obie strony zareagowały zbyt 
gwałtownie. 

Wśród najzagorzalszych krytyków zmian 
partnerów Microsoftu w 2022 r. nie brakuje 
takich, którzy zmienili swoją retorykę. We 
wrześniu 2021 podwyżka w planie miesięcz-
nym tak oburzyła Bobby’ego Guerrę, CEO 
fi rmy Axiom, że wysłał petycję do Change.
org, wzywając producenta do odwołania 
wzrostu cen. Do lipca tego roku petycja ze-
brała ponad 2 tys. podpisów. 

Jednakże w niedawnym wywiadzie dla 
CRN-a Bobby Guerra przyznał, że więcej 
klientów niż się spodziewał zaakceptowało 
miesięczną stawkę lub roczne zobowiązanie, 
płacąc dostawcy z góry. 

– Co może zaskakiwać, wielu klientów wy-
brało stawki miesięczne, więc było to dla nas 
o wiele bardziej opłacalne niż wcześniej sądzi-
liśmy – przyznał Bobby Guerra.

Wciąż jednak oburza się na zasady doty-
czące zmiany licencji klienta. Uaktualnia-
nie klientów do droższych licencji wydaje 

się przecież łatwiejszym rozwiązaniem niż 
ich likwidacja, a tymczasem portal jego dys-
trybutora uniemożliwia mu zaplanowanie 
na przyszłość zmian licencji. 

Bobby Guerra i  jego zespół 12 pracow-
ników, który ma klientów z różnych branż 
(m.in. ochrony zdrowia, budownictwa i usług 
prawnych), pracuje teraz nad uzyskaniem 
lepszego wyniku w Partner Capability Sco-
re przed październikowym 
wprowadzeniem systemu. 
Axiom jest też zainteresowa-
ny ewentualnym dodaniem 
oferty Google’a, a jego zespół 
coraz lepiej orientuje się w jej 
produktach.

Również Robby Hill, CEO 
w fi rmie HillSouth IT Solu-
tions, prognozował w ubie-
głorocznej rozmowie z CRN-em, że klienci 
źle odbiorą nacisk na roczne kontrakty i że 
są one sprzeczne z ideą elastycznego prze-
twarzania w chmurze. Jednak w niedawnej, 
powtórnej rozmowie z redakcją Robby Hill 
zmienił zdanie o rocznych kontraktach, mi-
mo że napotkał ten sam problem, co Jean 
Prejean z Guardian Computer (fi rma ta po-
zyskała nowego klienta, który jest uwiązany 
rocznym kontraktem z poprzednim MSP). 

– Jesteśmy optymistami co do tego, że fi nal-
nie zmiany okażą się pomocne dla partnerów. 

Wiązanie użytkowników końcowych z part-
nerami może sprawić, że wszyscy będziemy 
lepiej ze sobą współpracować na wypadek ja-
kichkolwiek problemów – wyraził nadzieję 
Hill. 

Stwierdził również, że trend rosnących 
cen w USA daje Microsoftowi pewne alibi. 
Jego klienci nie są zaskoczeni podwyżkami, 
optując wręcz za utrzymaniem stałej stawki 

przez rok, na wypadek gdy-
by ceny produktów Microso-
ftu wciąż rosły. Nie zauważył 
przy tym wzrostu przycho-
dów z powodu NCE, a jego 
dystrybutor był pomocny we 
wprowadzaniu nowej plat-
formy sprzedażowej.

HillSouth IT Solutions 
również nie jest zaintereso-

wana dodaniem oferty Google’a.
– Niestety, Google nie ma po prostu kon-

kurencyjnego produktu. Jeśli chodzi o chmu-
rę i przestrzeń komunikacyjną, to Microsoft 
dobrze wykorzystał przestój związany z pan-
demią i zainwestował w swoją ofertę. Mają ze-
staw produktów do komunikacji i współpracy, 
który nie ma sobie równych na rynku i w sumie 
jest odpowiednio wyceniony. Dlatego nie biorę 
pod uwagę opuszczenia ekosystemu Microso-
ftu – podsumowuje Robby Hill. n

Opr. Tomasz Janoś

Na skutek 
zmian więksi 
partnerzy 
mogą przejąć
mniejszych. 
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Brak specjalistów od bezpieczeństwa 
IT staje się coraz bardziej dotkliwy, 
a  prognozy wskazują, że problem 

będzie się pogłębiał. Według raportu Cy-
ber Workforce Report z 2021 roku, global-
na liczba pracowników zajmujących się tą 
dziedziną musi wzrosnąć o 65 proc., aby by-
ła możliwa skuteczna ochrona krytycznych 
zasobów w przedsiębiorstwach. Niedobór 
specjalistów stanowi w szczególności za-
grożenie dla małych i średnich fi rm, które 
często nie mają w zespole żadnego fachow-
ca od ochrony cyfrowej. Także obsługują-
cym ich partnerom nierzadko brakuje ludzi, 
czasu czy kompetencji, aby odpowiednio 
wspierać klientów końcowych.

 – Bezpieczeństwo to proces, o który trze-
ba nieustannie dbać, a nie produkt, kupo-
wany raz na kilka lat. Firmy potrzebują 
stałego, dostępnego od ręki wsparcia. Nie 
powinny o tym zapominać – mówi Ceza-
ry Soja, Professional Services Manager 
w Exclusive Networks Poland. 

Exclusive Networks Poland uzupełnia 
rynkową lukę kompetencyjną w ramach 
pakietów usług myHEZO. Dzięki nim 
tworzy dla swoich polskich partnerów za-

plecze techniczne złożone z fachowców, 
którzy non stop dbają o ochronę cyfrową 
klientów końcowych. Dystrybutor za-
pewnia im czas, doświadczenie, dostęp-
ność, kompetencje i wiedzę inżynierów. 
Usługi, w  zależności od pakietu, obej-
mują pomoc i wsparcie techniczne, zdal-
ne zmiany konfi guracji, serwis, przegląd 
konfi guracji oraz logów i inne.

Co istotne, taka pomoc nie jest dodatko-
wym kosztem dla partnera. myHEZO to 
produkt, który można zakupić u dystry-
butora i odsprzedać swojemu klientowi, 
generując dla siebie marżę. W ten sposób 
integrator oszczędza swój czas i zasoby, 
zyskując lojalność dobrze obsłużonych 
klientów. Na usługę myHEZO składają 
się rozwiązania w sumie 12 producentów, 
a tym kluczowym jest Fortinet.

Nic o partnerach bez 
partnerów 
Wyjątkowe w myHEZO jest też to, że part-
nerzy mają pełną kontrolę nad tym, co 
dzieje się u ich klienta. Nic nie zdarzy się 

CRN nr 9/202220

Unikalna usługa myHEZO z portfolio 
Exclusive Networks zapewnia zaplecze 
inżynieryjne integratorom, którzy nie 
mają zasobów, aby wspierać swoich klien-
tów w obszarze cyberbezpieczeństwa, 
systemów wideokonferencyjnych, backupu 
czy rozwiązań sieciowych. Przynosi szereg 
korzyści zarówno partnerom dystrybutora, 
jak też użytkownikom końcowym.

Exclusive Networks 
ADVERTORIAL

zapleczem inżynieryjnym 
integratorów

myHEZO: trzy przykładowe korzyści 
dla partnerów 

1myHEZO jest produktem, który partner może sprzedać 

klientowi i na tym zarabiać.

2Partner oszczędza czas i zasoby, jak pracę inżynierów, 

którzy mogą zaangażować się w inne projekty i zadania.

3Pełna dostępność zespołu wsparcia w trybie 24/7/365. 

Zespół non stop pracuje w biurze i jego jedynym zada-

niem jest rozwiązywanie problemów klientów.
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tem, ale mają świadomość, że takie wspar-

cie jest im potrzebne. Uzupełnia ich wiedzę 

i pozwala na to, że spokojnie, a jednocześnie 

sprawnie, w języku polskim, te problemy są 

rozwiązywane. 

Podkreśla Pan, że „bezpieczeństwo to proces, 
a nie produkt”. Czy polscy użytkownicy i part-
nerzy mają już tego świadomość? 
Rzeczywiście, kluczowa jest zmiana mental-

ności partnerów i klientów, a jest to proces. 

W tym kierunku idzie świat. U nas wciąż po-

kutuje model, zwłaszcza w części samorządo-

wej, że bezpieczeństwo to coś, co kupuje się 

jako produkt na pięć lat i gotowe. A tak na-

prawdę trzeba o nie ciągle dbać. W minionych 

dwóch latach nastąpiły zmiany w świadomo-

ści użytkowników, ale cały czas funkcjonuje 

przekonanie, że ochronę cyfrową się kupuje. 

Przy czym nadal wielu partnerów nie patrzy 

na współpracę ze swoim klientem długofa-

lowo, działając od sprzedaży do sprzedaży. 

My staramy się to zmienić i uświadamiać, że 

bezpieczeństwo to proces, a klient końcowy 

też powinien to wiedzieć. Wielu mniejszych 

partnerów nie do końca zdaje sobie sprawę 

z tego, że mogliby oferować swoim klientom 

szerszy wachlarz usług i dzięki temu o wiele 

więcej zarabiać, a ich klienci byliby bardziej 

zadowoleni z tego, co posiadają.

Do jakich partnerów skierowane są usługi 
myHEZO?
Obecnie współpracujemy w  tym obsza-

rze z około 200 partnerami. Zajmują się oni 

głównie sprzedażą i doradztwem dla swoich 

klientów. Większość naszych usług jest ofero-

wanych poprzez partnerów, którzy nie posia-

dają dużych zasobów technicznych. Mają od 

jednego do trzech inżynierów, których zakres 

obowiązków jest znacznie szerszy niż świad-

czenie wsparcia. Drugi typ to partnerzy rela-

cyjni, którzy zajmują się głównie sprzedażą, 

a nie serwisem. Nasza usługa jest uzupełnie-

niem ich działań i oferty. Mamy wielu małych 

i średnich partnerów, którzy z naszego wspar-

cia są bardzo zadowoleni, właśnie dlatego, że 

nie widzą w nas konkurentów, tylko swoje za-

plecze techniczne. Naszym głównym celem 

jest wspieranie ich biznesu i jego rozwoju. Na-

tomiast takie działania, które są powtarzalne, 

związane ze wsparciem technicznym klientów 

końcowych, może on spokojnie oprzeć na nas.

Kto najczęściej korzysta z myHEZO? 
Nasza usługa jest przede wszystkim uzupeł-

nieniem dla tych użytkowników, którzy nie 

posiadają wiedzy ani dużego doświadczenia 

w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przykła-

dowo, nie znają na tyle dobrze technicznego 

angielskiego, aby kontaktować się z producen-

Trzy pytania do…
Cezarego Soji, Professional Services Managera 
w Exclusive Networks Poland

bez ich wiedzy. Integrator ma na bieżąco 
pełny wgląd w historię zgłoszeń i kontak-
tów, w ramach wsparcia udzielanego przez 
ekspertów dystrybutora. Może też (ale nie 
musi) włączyć się aktywnie w cały proces. 

– Bardzo ważna jest wzajemna relacja, 
gdyż to integrator najlepiej zna swojego 
klienta. Dzięki temu może nas przystopo-
wać w pewnych działaniach, poradzić nam, 
żebyśmy na przykład pewnych rzeczy jesz-
cze nie robili, bo klient nie jest na to gotowy 

– wyjaśnia Cezary Soja. 
Zwraca przy tym uwagę, że myHE-
ZO nie jest usługą konkurencyjną 

wobec integratorów, lecz pomocą 
w rozwoju ich biznesu. 

– Nasza usługa stanowi uzu-
pełnienie tego, co robią partne-
rzy. Ta symbioza między nami 
a partnerem sprawia, że jeste-

śmy razem w stanie zaspoko-
ić potrzeby klienta końcowego 

w najlepszy dla niego sposób – za-
pewnia Cezary Soja. 
Jak dodaje, pomaga w  tym du-

że doświadczenie zespołu, który 
wielokrotnie miał już do czynienia ze 
znakomitą większością problemów czy 
zapytań, z jakimi zgłaszają się użytkow-
nicy. W efekcie integratorzy nie muszą 
rozwiązywać problemów, które już są 
rozwiązane.

–  Odkrywanie na nowo tych samych 
rozwiązań na rzecz kolejnych klientów to 
marnotrawstwo czasu, a ten czas to są pie-
niądze, które partnerzy mogą wykorzystać 
w innym celu – podkreśla przedstawiciel 
Exclusive Networks. 

Warto zaznaczyć, że 99 proc. zaleceń 
w ramach usługi myHEZO jest wprowa-
dzana przez samych klientów albo przez 
dostawcę „na ich oczach” (poprzez zdal-
ny pulpit, udostępniony tylko na czas re-
alizacji zadania) lub przez zestaw zaleceń 
przesyłanych end userowi. W ten sposób 
ma on pełną świadomość i kontrolę nad 
tym, co się dzieje. 

W ramach myHEZO klient ma jeden 
numer telefonu, pod który dzwoni w razie 
problemów. Pomoc jest świadczona w ję-
zyku polskim. Co więcej, zespół wspar-
cia dystrybutora działa też proaktywnie: 
co pół roku kontaktuje się z użytkowni-
kiem, aby przeprowadzić przegląd logów 
urządzeń, zweryfi kować jego potrzeby, 

zasugerować i zaopiniować ewentualne 
zmiany i poprawki, tak aby jego zasoby 
były jak najskuteczniej chronione. 

Jak podkreśla Cezary Soja, takie podej-
ście jest konieczne, gdyż cały czas zmienia 
się krajobraz zagrożeń – bezpieczeństwo 
nie jest dane raz na zawsze, gdyż systemy 
mogą zawierać luki, które nie były zna-
ne lub pojawiły się później. Należy zatem 
wykonywać regularny przegląd logów 
i upgrade systemów, aby na bieżąco dbać 
o bezpieczeństwo w organizacji. 

Firmom, które działają nie tylko na pol-
skim rynku, Exclusive Networks zapew-

nia pomoc fachowców za pośrednictwem 
Global Services Operation, w  dowol-
nym zakątku świata. Jest to komplekso-
wy pakiet profesjonalnych usług, który 
umożliwia resellerom korzystanie z glo-
balnej logistyki, magazynów oraz wdro-
żeń w ponad 170 krajach, a także dostęp 
do kilku tysięcy autoryzowanych partne-
rów serwisowych i blisko 10 tys. inżynie-
rów. W praktyce pakiet Global Services 
Operation gwarantuje nie tylko świad-
czenie wsparcia technicznego w lokal-
nym języku, ale także inżyniera, który 
na miejscu, w siedzibie klienta instaluje 
sprzęt. Ponadto integratorzy mogą liczyć 
na pełne wsparcie logistyczne. 

ż
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dajności, które są kluczowymi elementami 
pakietów do zarządzania infrastrukturą cen-
trum danych. Zapewniają one proaktywną 
kontrolę nad potencjalnymi awariami i de-
gradowaniem się chronionych zasobów. Wy-
korzystując takie niezależne od firmowych 
protokołów dostawców infrastruktury na-
rzędzia, administratorzy mogą monitorować 
dowolny rodzaj sprzętu – serwery, zasilacze 
UPS, baterie, klimatyzatory HVAC itp.

Na podstawie zebranych informacji o po-
ziomach wydajności i występujących błę-
dach zarządzający centrum danych mogą 

ustalać różne typy alarmów 
i  wysyłać je do właściwych 
pracowników lub zewnętrz-
nych partnerów. Aby zapew-
nić im wszystkie wymagane 
informacje, przesyłane dane 
o błędach i poziomach wydaj-
ności mogą być wzbogacane 

o informacje przechowywane w bazie da-
nych DCIM. Umożliwia to szybszą obsługę 
ewentualnych awarii i skraca czas naprawy.

– W  systemie zasilania gwarantowane-
go możemy wykrywać anomalie świadczące 
o degradacji baterii, a tym samym w odpo-
wiednim momencie dokonać jej wymiany. Wy-
krycie rosnącej temperatury, która przekracza 
progi ostrzegawcze, może dać nam z kolei czas, 
aby uruchomić zapasowy klimatyzator albo 
wyłączyć niektóre urządzenia generujące za 
dużo ciepła – tłumaczy Krzysztof Krawczyk, 
IT Solutions Sales Manager CEE w Vertivie. 

Gwarancja wysokiego  

Warunki funkcjonowania centrów danych 
są najczęściej określone przez umowy SLA 
(Service Level Agreements), które opisują 
jakość usług świadczonych albo wewnętrz-
nym użytkownikom przedsiębiorstwa 
(z centrali firmy oraz jej oddziałów), albo ze-
wnętrznym partnerom biznesowym i klien-
tom. W zapewnianiu zagwarantowanego 
poziomu takich usług kluczowym elemen-
tem staje się stałe monitorowanie i zarzą-
dzanie centrum danych przy użyciu DCIM. 

Dzięki narzędziom z obszaru DCIM moż-
na wykrywać naruszenia umów SLA, szybko 
znajdować ich przyczyny i wdrażać odpo-
wiednie działania naprawcze. Co nie mniej 
ważne, zaawansowane monitorowanie i za-
rządzanie infrastrukturą centrum danych 
pomaga w  zapewnieniu ciągłości działa-
nia i sprawnym odzyskiwaniu na wypadek 
awarii. Ma to szczególne znaczenie na obec-
nym etapie transformacji cyfrowej, a także 
w związku z coraz bardziej wyśrubowany-
mi wymaganiami dotyczącymi zachowania 
zgodności z przepisami. Regulacje prawne 

Wyjątkowo skomplikowane środowisko, jakim jest każde 
centrum danych, wymaga ciągłego monitorowania i kontroli 
– zarówno na poziomie infrastruktury fizycznej, jak i infor-
matycznej. Administratorzy wykorzystują narzędzia DCIM 
(Data Center Infrastructure Management) do uzyskania  
wglądu w jego funkcjonowanie z różnych perspektyw.

Nikogo nie dziwi fakt wykorzystywa-
nia przez przedsiębiorstwa oprogra-
mowania składającego się z wielu 

zintegrowanych modułów, przy użyciu któ-
rego nadzorują i  zarządzają kluczowymi 
aspektami swojej działalności – sprzeda-
żą, finansami, produkcją czy dostawami. Im 
większa firma, tym ważniejsze staje się po-
siadanie takich narzędzi jak CRM czy ERP, 
które zapewniają wgląd w procesy bizneso-
we i kontrolę nad nimi. Podobnego wglądu 
oraz możliwości zarządzania wymaga firmo-
we centrum danych, które często stanowi je-
go największy i najcenniejszy 
zasób.

 –  Zdalne monitorowanie 
parametrów w serwerowniach 
za pomocą oprogramowania 
do zarządzania infrastruk-
turą centrum przetwarzania 
danych (DCIM) w ostatnich 
latach staje się coraz popularniejsze. I to nie 
tylko w największych serwerowniach prze-
mysłowych, ale także w mniejszych przedsię-
biorstwach. Taki monitoring pozwala łatwiej 
analizować dane i szybciej reagować na po-
tencjalne zagrożenie w sposób całkowicie 
zdalny – mówi Przemysław Szczęśniak, in-
żynier sprzedaży Secure Power w Schnei- 
der Electric.

Dzięki DCIM przedsiębiorstwa mo-
gą zmaksymalizować wydajność i ciągłość 
działania swoich serwerowni. Ułatwiają to 
rozwiązania do monitorowania błędów i wy-

RYNEK

n Tomasz Janoś

DCIM: pełna widoczność 
centrum danych

Wyzwaniem 
pozostaje  
elastyczność  
i skalowalność.

Trzeba myśleć 
na dekadę 
wprzód.
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i audyty szczegółowo określają procesy oraz 
procedury, które powinny być odpowied-
nio udokumentowane, a także skrupulatnie  
monitorowane. 

Projektowe wyzwania 
w centrum danych
Kompleksowe narzędzia do zarządzania 
mogą ułatwić operatorom centrów danych 
radzenie sobie z licznymi wyzwaniami już 
na poziomie projektowania i rozwoju za-
sobów. W dobrze zaprojektowanym data 
center liczy się bowiem skalowalność i ela-
styczność środowiska oraz wynikająca z po-
wyższych łatwość wprowadzania w  nim 
zmian i jego odporność. 

Centrum danych to inwestycja długo-
terminowa, która może działać przez wie-
le lat, więc zaprojektowane dziś środowisko 
może się znacznie różnić się od tego, któ-
re będzie działać za jedną bądź dwie de-
kady. Z pomocą DCIM operator powinien 
znaleźć najlepsze sposoby obsługi dzisiej-
szych obciążeń i usług, przewidując jed-
nocześnie, jak te zasoby mają się skalować 
w przyszłych latach. 

Wyzwaniem jest więc w tym wypadku za-
dbanie o skalowalność i elastyczność, czyli 
znalezienie najlepszej odpowiedzi na rosną-
ce potrzeby dotyczące przestrzeni, zasilania 
i chłodzenia, przy jednoczesnych próbach 
ograniczania ich kosztów. Co ważne, wyni-
kające z zaspokojenia tych potrzeb zmiany 
nie powinny prowadzić do zbędnych prze-
stojów lub kosztownego i czasochłonnego 
przeprojektowywania data center.

Ponieważ przedsiębiorstwo zależy od 
swojego centrum danych, to jeśli ono nie 
działa, ustaje działalność firmy. Projektan-
ci i  operatorzy data center muszą posia-
dać wiedzę o wszystkich zagrożeniach dla 
środowiska data center i odpowiednio ją 
wykorzystywać. Kluczowe staje się takie za-
projektowanie odporności i zarządzanie nią, 
by przerwy w dostawie prądu, awarie sieci, 
katastrofy środowiskowe, a także włamania 
i inne wrogie działania nie mogły doprowa-
dzić do zniszczenia centrum danych.

Zespoły IT, które opiekują się centrum da-
nych, szukają czegoś, co mogłoby w jed-

KORZYŚCI
z wdrożenia DCIM 
w centrum danych5

1Zwiększona ciągłość działania
Monitorowanie sprzętu i tworzenie 

raportów na podstawie zbieranych da-

nych pomaga ocenić stan centrum da-

nych i określić, czy jakikolwiek sprzęt 

wymaga wymiany.

2Zarządzanie wydajnością DC
Oprogramowanie do zarządzania 

ułatwia przedsiębiorstwom modelowa-

nie centrum danych, w tym alokowa-

nie przestrzeni na nowy sprzęt i zarzą-

dzanie zasilaniem oraz chłodzeniem. 

3Proaktywne zarządzanie  
incydentami

Funkcje zarządzania w czasie rzeczy-

wistym dają administratorom wgląd 

w stan ich centrów danych – bieżący 

oraz przewidywany w przyszłości.

4Zarządzanie energią
DCIM umożliwia przedsiębior-

stwom pomiar zużycia energii dla 

wszystkich urządzeń związanych 

z centrum danych. Ta wiedza pomaga 

im zmniejszyć zużycie prądu i koszty 

z tym związane.

5Większa produktywność
DCIM umożliwia działom IT zdalne 

monitorowanie obiektów data center. 

Staje się to niezwykle ważne zwłasz-

cza w przypadku brzegowych centrów 

danych (edge computing). Dzięki auto-

matycznie generowanym alertom 

działy IT mogą śledzić fizyczne i lo-

giczne komponenty oraz zapobiegać 

przestojom w centrum danych.
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nym pakiecie oprogramowania zaoferować 
zarządzanie wszystkim – od warstwy kom-
ponentów fi zycznych po warstwy wirtualne 
i logiczne. Ma to związek z potrzebą przejścia 
od taktycznego administrowania, którego 
celem jest wyłącznie zapobieganie niepo-
żądanym rzeczom, do myślenia strategicz-
nego, opartego na dobrze zorganizowanym 
zarządzaniu. W postaci DCIM przejawia się 
chęć wykorzystania gromadzonej przez la-
ta eksperckiej wiedzy o zasobach centrum 
danych do stworzenia zestawów procesów 
zarządzania takim środowiskiem przy uży-
ciu konkretnych narzędzi. DCIM umożliwia 
zarządzanie przepływami pracy związany-
mi ze zmianami na poziomie infrastruktury 
fi zycznej oraz powiązanie tej warstwy fi -
zycznej z aplikacjami, które znajdują się na 
szczycie stosu technologicznego.

W trakcie swojej ewolucji 
DCIM stał się rozszerzeniem 
zarządzania infrastrukturą 
centrum danych na wiele in-
nych systemów. Właściwie 
wdrożone kompleksowe roz-
wiązanie ułatwia na przykład 
szacowanie kosztów eksplo-
atacji sprzętu, także tych związanych z jego 
przenoszeniem, dodawaniem lub wymia-
ną. Pozwala też na określenie wartości, jaką 
każdy zasób zapewnia przez cały okres je-
go użytkowania. Ostatecznie, przełamując 
granice, które dzieliły działy IT i zespoły za-
rządzania obiektami, DCIM umożliwia ich 
efektywną współpracę w celu lepszego za-
spokojenia wszystkich potrzeb związanych 
z centrum danych.

Nowe trendy 

Jeśli przyjrzeć się bliżej obszarowi DCIM, 
to od kilku lat wzrasta w nim wykorzystanie 
chmury. Architekturę Data Center Mana-
gement as a Service można łatwo wdrożyć 
w dowolnej infrastrukturze łączącej się wła-
śnie z chmurą. W usługach tego rodzaju wy-
korzystuje się różne urządzenia mobilne 
(w tym smartfony i tablety), a administrato-
rzy potrzebują jedynie połączenia interneto-
wego, aby uzyskać natychmiastowy dostęp 
do aplikacji i zdalnie monitorować swoją 
infrastrukturę. 

Co więcej, w  przypadku opartych na 
chmurze narzędziach DCIM ich dostaw-
cy zbierają zanonimizowane informacje 

o użytkowanych systemach od wielu swo-
ich klientów. Następnie wykorzystują me-
chanizmy sztucznej inteligencji i uczenia 
maszynowego, aby na podstawie wie-
lu zgromadzonych danych uzyskać 
wgląd w obszary i trendy, takie jak za-
potrzebowanie na energię, jej koszty, 
wydajność chłodzenia, zarządzanie 
zasobami czy ślad węglowy. To wła-
śnie wsparte przez AI i ML utrzymanie 
predykcyjne (obok łatwego zdalnego dostę-
pu) ma stanowić o przewadze tych chmuro-
wych narzędzi.

Zdaniem Przemysława Szczęśniaka zdal-
ne podejście oparte na specjalizowanym 
oprogramowaniu chmurowym pozwa-
la przełamać dotychczasowe ograniczenia 
charakterystyczne dla systemów on-pre-
mise. Pozwala na analizę danych tysięcy 

urządzeń i przekazanie wia-
rygodnych rekomendacji 
użytkownikowi. Osadzone 
w chmurze oprogramowa-
nie do zarządzania infra-
strukturą DC umożliwia 
także efektywne monitoro-
wanie zasobów fi zycznych 

osadzonych w rozproszonej strukturze. 
– Wystarczy podłączenie do internetu, że-

by monitorować infrastrukturę brzegową. Co 
więcej, działanie systemu monitorującego 
nie jest narażone na skutki awarii w lokal-
nych serwerowniach. Zbieranie danych 
w jednym miejscu stało się dziś więc 
znacznie łatwiejsze i bardziej nieza-
wodne niż kiedykolwiek – twierdzi 
przedstawiciel Schneider Electric.

Coraz więcej słyszy się także o wyko-
rzystaniu mieszanej i rozszerzonej rzeczy-
wistości (AR – Augmented Reality). O ile 
obecnie dostęp do danych z DCIM na tere-
nie serwerowni uzyskuje się najczęściej przy 
użyciu laptopa lub tabletu, to dzięki wyko-
rzystującemu AR urządzeniu do noszenia 
(zwykle specjalnym goglom) można wyświe-
tlać potrzebne informacje bez konieczności 
użycia rąk i dodatkowych urządzeń. Prezen-
towane w postaci tekstu i grafi k instrukcje 
postępowania mogą być dostarczane i ak-
tualizowane w czasie rzeczywistym. Zda-
niem obserwatorów rynku takie narzędzia 
mogą przyczynić sie do minimalizowania 
ryzyka błędów i zwiększenia produktyw-
ności personelu technicznego w centrach 
danych. n
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Kluczowa staje 
się odporność 
na przerwy 
w dostawie prądu.   

nPrzemysław Szczęśniak, inży-
nier sprzedaży Secure Power, 

Schneider Electric
Obecnie DCIM to nie tylko 

nadzór nad infrastruktu-

rą fi zyczną, zapewniającą 

ciągłość działania, ale także 

modelowanie i inwentaryzacja 

przestrzenna sprzętu IT, zarządzanie 

zadaniami, monitorowanie dostęp-

ności zasobów czy analiza skutków 

potencjalnych awarii. DCIM może 

również stanowić część polityki zrów-

noważonego rozwoju dla dostawców 

usług kolokacyjnych oraz ich klien-

tów, którzy korzystają z mocy obli-

czeniowej w ramach centrum danych. 

W praktyce umożliwia to chociażby 

eliminację niedociążonych serwe-

rów, które nie wykorzystują w dosta-

tecznym stopniu mocy obliczeniowej, 

dzięki czemu można w łatwy sposób 

ograniczyć liczbę wykorzystywanych 

maszyn, oszczędzając zarówno ener-

gię, jak i przestrzeń w centrum da-

nych. System pozwala też lokalizować 

przeciążone maszyny, w przypadku 

których zasadna może okazać się wy-

miana sprzętu na bardziej zaawanso-

wany i energooszczędny.

Krzysztof Krawczyk, IT Solutions 
Sales Manager CEE, Vertiv
Niedawna sytuacja w Pol-

sce związana ze ska-

żeniem Odry wyraźnie 

pokazuje, jak ograniczoną 

wiedzę na temat niektórych 

zjawisk posiadamy bez ich pra-

widłowego monitorowania. Podobnie 

może być w data center, gdzie bez in-

formacji, co się dzieje, możemy prze-

gapić ważne symptomy nadchodzącej 

katastrofy. Przykładowo, wykry-

cie rosnących prądów upływu może 

świadczyć o tym, że niedługo któryś 

z zasilaczy urządzeń IT ulegnie awarii. 

Jeśli będzie miało to wpływ tylko na 

ten jeden serwer, to możemy mówić 

o szczęściu. W gorszym scenariuszu 

może się zdarzyć, że spowoduje to 

pożar, a tym samym znacznie więk-

sze szkody. Panujące trendy wskazują 

wyraźnie, że bez wiedzy, co się dzieje 

w naszym centrum danych, nie mamy 

szans poprawnie nim zarządzać.

Zdaniem specjalisty
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Rozwiązania ATEN over IP integru-
ją narzędzia sprzętowe i oprogramo-
wanie, umożliwiając administratorom 

IT łatwe, a przy tym zaawansowane kontro-
lowanie oraz monitorowanie środowiska 
centrum danych. Zyskują oni możliwość 
scentralizowanego zarządzania serwerow-
nią oraz dostęp do niej z dowolnego miejsca 
i o każdej porze – przy użyciu pojedynczego 
adresu IP, uwierzytelniania single sign-on 
oraz jednego portalu. 

W centrach przetwarzania danych prze-
łączniki KVM są stosowane do monitoro-
wania i kontrolowania wielu komputerów 
lub serwerów za pomocą jednej klawiatury, 
monitora i myszy. Przełączniki KVM over 
IP fi rmy ATEN w połączeniu z konsolami 
(stacjami konsolowymi) KVM over IP moż-
na łatwo integrować z istniejącymi siecia-
mi IP w celu zaawansowanego zarządzania 
sprzętem z dowolnego miejsca w sieci LAN/
WAN, bez konieczności inwestowania w de-
dykowaną sieć.

Elastyczna konfi guracja KVM over IP po-
zwala na szybką i dostosowaną do różnych 
budżetów oraz wymagań instalację. Wdro-
żenie może polegać na podłączeniu jedno-
portowego przełącznika KVM over IP (seria 
CN) do każdego serwera (konfi guracja de-
dykowana). Może też oznaczać agregację 
wielu serwerów do przełącznika KVM over 
IP o dużej gęstości upakowania (seria KN) 
w ramach konfi guracji zagregowanej. 

Obiema konfi guracjami można zarządzać za 
pomocą stacji konsolowej, takiej jak KVM 
over IP Console Station KA8288, która jest 
samodzielną konsolą zastępującą komputer 
PC lub laptop. Umożliwia ona zdalny dostęp, 
monitorowanie i kontrolowanie wszystkich 
serwerów podłączonych do wielu przełącz-

ników KVM over IP fi rmy ATEN, oferując 
ochronę przed malware i  różne metody 
szyfrowania przesyłanych danych. Można 
ją wdrożyć wszędzie tam, gdzie potrzebny 
jest natychmiastowy dostęp i wymagane są 
rygorystyczne zabezpieczenia. To idealne 
rozwiązanie w zastosowaniach takich jak: 
studia, biura, centra danych, stacje nadaw-
cze, pomieszczenia kontrolne lub centra 
operacyjne sieci (NOC). 

Wszystkie rozwiązania KVM over IP se-
rii KN oraz CN fi rmy ATEN oferują funk-
cję Virtual Media, dzięki której folder lub 
plik obrazu na zdalnym komputerze jest 
wyświetlany i zachowuje się tak, jakby był 
zainstalowany na lokalnym serwerze. W re-
zultacie operatorzy mogą mapować na ser-
wer lokalny dowolne nośniki, takie jak dyski 
DVD/CD-ROM, dyski twarde, obrazy ISO 
i inne, co pozwala ograniczyć koszty podró-
ży i skrócić średni czas naprawy (MTTR). 

Aktualizacje oprogramowania sprzę-
towego, testy diagnostyczne, przesyłanie 
plików oraz instalowanie poprawek opro-
gramowania i  aplikacji można przepro-
wadzić płynnie i szybko w całej instalacji 
z jednej konsoli z dowolnego miejsca. 

Tradycyjne przełączniki KVM umożliwiały 
operatorom jednoczesny podgląd jednego 
portu na ekranie, z możliwością śledzenia 
wszystkich portów podłączonych do da-
nego KVM za pomocą drzewa menu. Taka 
konfi guracja okazała się niewydolna w ta-

kich środowiskach jak produkcja czy nad-
zór, które często wymagają monitorowania 
znacznie większej liczby portów. Potrzeba 
tam intuicyjnej alternatywy w postaci wi-
zualnego podglądu zawartości wszystkich 
portów w  jednym czasie. Funkcja Panel 
Array Mode – standardowe wyposażenie 
wszystkich multiportowych przełączni-
ków KVM over IP z serii KN fi rmy ATEN 
– rozwiązuje ten problem, umożliwiając ad-
ministratorom jednoczesne monitorowanie 
wyjścia wideo nawet 64 serwerów.

Dzięki oprogramowaniu CC2000 zespoły 
IT z każdej branży otrzymują kompleksowe 
rozwiązanie umożliwiające centralne zarzą-
dzanie infrastrukturą IT lokalnie i z dowol-
nego miejsca na świecie za pośrednictwem 
jednego portalu. Oprogramowanie konsoli-
duje zarządzanie wszystkimi przełącznika-
mi ATEN KVM over IP, serwerami konsoli 
szeregowych, modułami PDU ATEN oraz 
urządzeniami innych fi rm, takimi jak wbu-
dowane procesory usług, serwery blade oraz 
serwery fi zyczne i  wirtualne, na potrze-
by zarządzania in-band oraz out-of-band. 
CC2000 ma łatwy w użyciu, a jednocześnie 
solidny interfejs, dzięki czemu zarządzanie 
systemem jest wydajne i produktywne. Za-
równo CC2000, jak i konsole serii KA8xxx 
oferują Panel Array – funkcję wyświetla-
nia portów z wielu różnych przełączników 
KVM over IP. 

Wobec szybko rosnącej liczby urządzeń w centrum danych administratorzy potrzebują 
kompleksowego rozwiązania do centralnego (w tym zdalnego i bezpiecznego) zarządzania.

ATEN:  platforma do zarządzania 
centrum danych 

Więcej informacji: 
Michał Kulesza, 

Business Development Manager, ATEN 
michal.kulesza@pl.aten.com, www.aten.pl
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Zespoły ds. centrów danych oraz fi r-
mowego IT mogą być zlokalizowane 
w dowolnym miejscu i nadzorować 

rozproszone zasoby przetwarzania da-
nych, które wspierają działalność cyfrową 
i  umożliwiają pracę hybrydową. Inteli-
gentne systemy zasilania gwarantowanego 
i dystrybucji zasilania zapewniają funkcje 
zdalnego dostępu i monitorowania, umoż-
liwiając nadzorowanie parametrów pracy 
urządzenia i obciążenia. Poniżej prezen-
tujemy najnowsze rozwiązania z portfolio 
Vertiv, które zapewniają zaawansowane 
opcje kontroli.

Zasilacz UPS Vertiv Liebert GXT5 z po-
dwójną konwersją online z akumulatorami 
litowo-jonowymi zapewnia najwyższy po-
ziom regulowania zasilania i podtrzymania 
akumulatorowego krytycznego sprzętu IT, 
takiego jak serwery i sprzęt sieciowy, za-
pewniając ochronę krytycznych aplikacji 
biznesowych w przypadku nieplanowanej 
przerwy zasilania lub skoków napięcia – do 
14 minut czasu podtrzymania przy pełnym 
obciążeniu. Ten system UPS chroni przed 
szerokim zakresem wahań napięcia i auto-
matycznie przełącza się na podtrzymanie 
akumulatorowe po wykryciu zaniku zasila-
nia. Dzięki lepszemu współczynnikowi mo-
cy wyjściowej (PF) 0,9 i bezprzerwowemu 
przełączaniu podczas operacji z akumula-
tora, gwarantuje ochronę najważniejszych 
zasobów. 

Uniwersalna obudowa szafa/wieża zasi-
lacza UPS Vertiv Liebert GXT5 z akumula-

torem litowo-jonowym sprawia, że jest to 
idealne rozwiązanie dla brzegowych lub 
rozproszonych zastosowań 
IT. Rozwiązanie to wyma-
ga niewielkich nakładów 
na utrzymanie i jest proste 
w  konfiguracji. Doskona-
le sprawdza się w zdalnych 
lokalizacjach o ograniczonych zasobach 
technicznych na miejscu. 

Wykorzystane w tym systemie akumu-
latory litowo-jonowe wymagają mniejszej 
liczby wymian i są średnio 3-krotnie trwal-
sze w porównaniu z tradycyjnymi akumu-

latorami VRLA, przez co obniżają 
koszty utrzymania, robocizny i wy-
miany (niższy całkowity koszt po-
siadania – TCO). Zapewniają do 10 
razy więcej cykli ładowania/roz-
ładowania i  ładują się dwa razy 
szybciej niż tradycyjne akumula-
tory VRLA. Przywrócenie poziomu 

90  proc. pojemności zajmuje zaledwie 
2 godziny. 

UPS: oprogramowanie 

System można monitorować lokalnie lub 
zdalnie, aby zyskać powiadomienia o wa-
runkach wykraczających poza zakresy, 
które mogą skutkować kosztownymi prze-
stojami. Bezpłatne oprogramowanie do 
zarządzania zasilaniem pomaga kontro-
lować urządzenie przez WWW/SNMP 
(Vertiv Power Insight) lub monitorować 
status zasilacza UPS przez lokalne połą-
czenie USB (Vertiv Power Assist). Opro-
gramowanie Vertiv Intelligence Director 
zapewnia współpracę z listwą rack PDU 
Vertiv Geist i monitoring oraz zarządzanie 
maksymalnie 50 urządzeniami z poziomu 
jednego adresu IP. Opcjonalna karta ko-
munikacyjna Liebert IntelliSlot RDU101 

umożliwia zdalne monitorowanie/zarzą-
dzanie (WWW, SNMP, BACnet, MODBUS 
i styki przekaźnikowe) oraz monitoring śro-
dowiska za pomocą czujników zewnętrz-
nych. W przypadku awarii istnieje opcja 
zdalnego wyłączenia UPS-a.

Przełącznik Vertiv Geist (RTS ) to jedno-
fazowa listwa rack PDU 32 A, 230 V, któ-
ra może być monitorowana na poziomie 
jednostki lub na poziomie przełączalnych 
gniazd wyjścia. Może posiadać 6 lub 12 
uniwersalnych gniazd C13/C19 o maksy-
malnej wydajności zasilania 1,9 kW, 3,3 kW 
lub 3,6 kW (dla modelu z 6 gniazdami) lub 
7,3 kW (dla modelu z 12 gniazdami) i po-
dwójnymi wtykami zasilania (1P+N+E lub 
C20 w zależności od modelu).

RTS zapewnia nadmiarowe zasilanie 
urządzeniom z pojedynczym torem za-
silania i  zapewnia ciągłość w  przypad-
ku zaniku prądu. Może wykryć jego brak 
z głównego źródła i automatycznie przełą-
czyć je na źródło dodatkowe w czasie krót-
szym niż 4 do 8 milisekund.

Analiza danych dystrybucji zasilania po-
przez listwę rack PDU, a także śledzenie 
statusu środowiska pracy jest możliwe za 
pośrednictwem dowolnej przeglądarki 
internetowej lub połączenia szeregowe-
go.  Daje to pewność, że listwa PDU działa 
jak najbardziej wydajnie i jest optymalnie 
zabezpieczona.

Możliwość zdalnego monitorowania i zarządzania (RMM) to 
obecnie podstawa pracy osób administrujących infrastrukturą.

Monitoring i zarządzanie 
pracą UPS-ów oraz jednostek PDU

Dodatkowe informacje:
Krzysztof Krawczyk,
IT Solutions Sales Manager 
CEE, Vertiv
Krzysztof.Krawczyk@
Vertiv.com

Przełącznik źródeł zasilania do montażu w szafie Vertiv Geist (RTS) 

Zasilacz UPS Vertiv Liebert GXT5 z akumulatorem 
litowo-jonowym
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Dla każdej fi rmy, niezależnie od te-
go, czy mówimy o szpitalu, czy stu-
diu fi lmowym, dane są zasobem, 

który stale rośnie. Przy czym dominująca 
część tej gigantycznej sfery jest komplet-
nie nieustrukturyzowana i  rozproszona 
w przestrzeni. Większość stanowią dane 
przetwarzane maszynowo. W tej perspek-
tywie wyzwaniem, jakie staje przed dy-
rektorami i działami informatycznymi jest 
stworzenie nowej strategii zarządzania da-
nymi. Musi ona obejmować pomysły na in-
teligentne pobieranie, przechowywanie 
i analizę dostępnych danych. W dużej mie-
rze od przyjętej strategii zależeć będzie 
sukces w przekształceniu potencjału nie-
uporządkowanych danych w rzeczywistą 
korzyść, jaką przynoszą dobrze dobrane 
i przeanalizowane informacje.

Z raportu „Rethink Data”, opartego na 
ankiecie przeprowadzonej przez IDC na 
zlecenie fi rmy Seagate, wiemy, że przed-
siębiorstwa nie wykorzystują 
obecnie 68 proc. dostępnych 
im danych. Inwestowanie 
w  zarządzanie nimi wiąże 
się potencjalnie ze zwrotem 
z inwestycji, ale administro-
wanie danymi w różnych lo-
kalizacjach, wielu chmurach 
i na różnych platformach jest zbyt złożone 
– szczególnie dla fi rm IT, które na ogół już 
teraz dysponują ograniczonymi zasobami. 
Potrzebne są bardziej wydajne, skalowal-
ne i przystępne cenowo rozwiązania end-
-to-end. 

Przeanalizowanie posiadanych przez fi rmę 
rozwiązań do przetwarzania i przechowy-

wania danych może doprowadzić do spo-
rych oszczędności. Rozwiązania hybrydowe 
– lokalne i zdalne – są już normą w infra-
strukturze informatycznej w każdym seg-
mencie gospodarki. Lokalne przetwarzanie 
danych w  dalszym ciągu jest krytycznie 
ważną częścią posiadanej infrastruktury, za-
pewniając wysoki poziom bezpieczeństwa, 
wydajność oraz dobrą kontrolę nad koszta-
mi. Umiejętne wykorzystanie możliwości 
chmury hybrydowej pozwala na oferowa-
nie aplikacji i dostępu do danych na stale ro-
snącej liczbie platform. Ale trzeba pamiętać, 
że prowadzi to do wzrostu złożoności sys-
temu. Opanowanie tych tendencji wymaga 
doświadczenia i stałego nadzoru.

Wiele ofert rozwiązań chmurowych 
oferuje bardzo atrakcyjne ceny za podsta-
wowe usługi. Ważne jednak jest, aby pa-
miętać o potencjalnych, ukrytych kosztach. 
W  przypadku chmury publicznej często 
naliczane są opłaty dodatkowe za poziomy 

transferu, korzystanie z nie-
których aplikacji sieciowych 
oraz pobieranie zasobów 
z chmury. Bez wcześniejszej 
analizy w jaki sposób organi-
zacja korzysta z chmury, wy-
sokość miesięcznych opłat 
za te usługi może zaskoczyć. 

Lokalnie instalowane rozwiązania do prze-
chowywania danych pozwalają uniknąć te-
go typu kosztów. Seagate stale współpracuje 
z klientami z całego świata, rozwijając roz-
wiązania do przetwarzania i przechowywa-
nia danych stosowane lokalnie u klienta, jak 
i zdalnie. Współpraca ta pozwala na lepsze 
zrozumienie i kontrolę całkowitych kosz-
tów użytkowania systemu.

Rozwiązania instalowane lokalnie 
i chmura prywatna maksymalizują elastycz-

ność i uniezależniają od dostawcy usług 
chmurowych. Niestety publiczna chmura 
wprowadza ograniczenie zamkniętej ar-
chitektury oraz limitów prędkości. Stanowi 
to barierę dla przepływu informacji i ogra-
nicza swobodę pracy z przechowywany-
mi danymi. Przez te problemy dane stają 
się obciążeniem i kosztem dla wielu fi rm, 
a powinny stanowić dla organizacji zasoby 
o znaczeniu strategicznym.  

Coraz większe pliki, aplikacje przetwa-
rzające coraz większe ilości danych i upo-
wszechniająca się automatyzacja, to 
wyzwania przed jakimi stanie prędzej czy 
później każde przedsiębiorstwo. Przyszło-
ściowo zaprojektowana infrastruktura 
przetwarzania danych powinna pozwalać 
na elastyczny rozwój, by sprostać nieustan-
nie rosnącym wymaganiom organizacji. 

Przykładowo, Seagate tworzy profesjo-
nalne rozwiązania w sektorze mediów i roz-
rywki we współpracy między innymi z Pixit 
Media. Obejmują one zbudowane specjalnie 
do określonych celów instalowane na miej-
scu produkcji konfi guracje, które spełniają 
rygorystyczne wymogi branży mediów. Ma-
cierz pamięci fl ash Seagate Nytro X 2U24 
zapewnia bezkompromisową wydajność 
docenianą przy postprodukcji. Świetnie 
sprawdza się na przykład podczas gradacji 
kolorów wymagającej szybkiego przetwa-
rzania wielu danych. Z kolei Seagate Exos 
X 2U12 oraz Seagate Exos X 5U84 to dwa 
modele macierzy o wysokiej gęstości. Po-
jemność maksymalna drugiego z nich to 1,5 
Petabajta (PB) surowej pamięci dyskowej, 
czyli przed sformatowaniem. Zachowuje 
przy tym wysokość jednostkową zaledwie 
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Seagate Enterprise Systems: 
profesjonalne przechowywanie danych

Przedsiębiorcy powinni dokonać przeglądu infrastruktury zarządzania danymi w swoich organizacjach. 
Upewnić się, czy zawiera wszystkie części układanki, pozwalające planować wzrost i działać w realiach 
najbliższych lat.

Warto pamiętać 
o ukrytych 
kosztach 
chmury. 
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Sposób zarządzania 
danymi przez Seagate
oparty jest na trzech filarach, 
które gwarantują…

n  …łatwy dostęp do danych, gdy 
tylko są potrzebne 
Oprogramowanie Seagate Automa-

ted Tiered Storage (ATS) automa-

tycznie rozpoznaje wzory danych 

i rozprowadza je po pamięciach 

masowych w zależności od prio-

rytetu dostępności, by zoptymali-

zować wydajność. Optymalizacja 

postępuje w czasie rzeczywistym, 

w odróżnieniu do niektórych in-

nych rozwiązań dostępnych na 

rynku. Inne funkcjonujące w cyklu 

24-godzinnym rozwiązania mogą 

utrudnić dostęp do krytycznych 

danych, gdy zostaną one zarchi-

wizowane.

n  …wydłużoną żywotność i wydaj-
ność urządzeń
Opatentowana przez Seagate 

technologia AcousticShield działa 

w modelach Seagate o dużej po-

jemności przeznaczonych do cen-

trów danych. Redukuje degradację 

wydajności nośników o 90 proc. 

Wbudowane kondycjonowanie 

zasilania zapewnia brak zakłóceń 

prądu i optymalną stabilność pra-

cy. Czujniki temperatury chronią 

dyski przed przegrzaniem.

n  …współpracę z wieloma niezależ-
nymi dostawcami oprogramowa-
nia (ISV)
Urządzenia Seagate mają między 

innymi certyfikaty VMware, Veeam 

i Commvault. Są traktowane jako 

pierwszorzędne rozwiązania do 

zarządzania danymi. Producenci 

oprogramowania doceniają je za 

wydajność, uważając za najlepszej 

jakości platformy do uruchamiania 

ich rozwiązań informatycznych. 

Systemy zarządzania danymi Sea-

gate zostały zakwalifikowane do 

pracy z Commvault Media Agent 

Server w środowisku Microsoft 

Windows, Linux i UNIX. 

5U w obudowie Rack. Urządzenia stanowią 
idealny magazyn pamięci do przechowywa-
nia plików wideo, grafi ki, dźwięku i innych 
zasobów do produkcji fi lmowej.

Aby zapewnić stabilny rozwój fi rmy, 
trzeba kierować się elastycznością w po-
dejściu do przetwarzania i  przechowy-
wania danych. Wymaga to zastosowania 
rozwiązań pozwalających na łatwe i szyb-
kie skalowanie w miarę zmieniających się 
potrzeb. Nextor, fi rma specjalizująca się 
w rozwiązaniach przechowywania i prze-
twarzania danych, nawiązała współpracę 
z Seagate. Klienci Nextora należą do róż-
nych sektorów gospodarki. Borykali się oni 
między innymi z zarządzaniem stale ro-
snącymi zbiorami danych przetwarzanych 
i gromadzonych przez aplikacje oparte na 
sztucznej inteligencji. Rozwiązania fi r-
my Seagate umożliwiły Nextorowi wpro-
wadzenie do swojej oferty skalowalności 
i modułowości. 

Przedsiębiorcy powinni dokonać przeglą-
du infrastruktury zarządzania danymi w ich 
organizacjach. Upewnić się, czy zawiera 
wszystkie części układanki, pozwalające 
planować wzrost i działać w realiach naj-
bliższych lat. Oczywiście potrzeby każdej 
branży są inne. Dzięki swojej pozycji ryn-
kowej, Seagate jest w stanie zaoferować od-
powiednie wsparcie w doborze rozwiązań. 
Pamięci masowe tej marki obejmują roz-
wiązania stosowane w każdym fragmen-
cie infrastruktury sieciowej, zarówno na jej 
brzegu, jak i w samym centrum. Oferta fi r-
my odpowie na wymogi każdego przedsię-
biorstwa tyczące się wysokiej dostępności 
i szybkości przesyłania nawet gigantycz-
nych ilości danych. W swoich działaniach 

Seagate zawsze kładzie nacisk na swobodę 
w przenoszeniu i dostępie do danych oraz 
dużą elastyczność inwestycyjną.

Producent może pochwalić się ponad mi-
lionem zainstalowanych systemów. Odbior-
cy urządzeń klasy Enterprise fi rmy Seagate 
należą do jednych z największych i najbar-
dziej zaufanych producentów sprzętu (Ori-
ginal Equipment Manufacturer –  OEM) 
oraz dostawców usług chmurowych (Clo-
ud Service Provider – CSP). Seagate ma im-
ponujące portfolio zrealizowanych dostaw 
pamięci masowych. Możliwości fi rmy ob-
razuje ustanowiony przez Seagate rekord 
na pojemność dostarczonego systemu, się-
gający zawrotnych 8 Eksabajtów (EB). 

Rozwiązania fi rmy Seagate są tworzone 
przez osoby na co dzień zarządzające sys-
temami informatycznymi i z myślą o takich 
osobach. Według Seagate każda fi rma po-
winna mieć dostęp i możliwość korzystania 
ze swoich danych bez limitu, problemów 
i dodatkowych obciążeń fi nansowych. Ja-
ko największy producent dysków twardych 
Seagate dostarcza rozwiązania w pełni in-
tegralne i  kompatybilne. Zaprojektowa-
ne od początku przez jednego producenta, 
by działać bezproblemowo. Przedsiębior-
stwa decydujące się skorzystać z takiego 
podejścia mają do swojej dyspozycji peł-
ny potencjał posiadanych danych, co w re-
zultacie daje ogromne możliwości rozwoju
i innowacji. 

Więcej informacji na temat 

profesjonalnych rozwiązań 

przechowywania danych: 

www.seagate.com/pl/pl/

products/storage/

data-storage-systems
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nie złożył w lipcu ubiegłego roku, ale fi -
nalizacja transakcji miała miejsce dopie-
ro w kwietniu bieżącego roku. Nie jest 
to oczywiście jednostkowy przypadek, 
z czego zdają sobie sprawę zarówno pro-
ducenci, jak i dystrybutorzy. Dla jednych 
i drugich największym wyzwaniem jest 

zapewnienie dostępności 
tych urządzeń, które są 
wykorzystywane w insta-
lacjach rzadziej niż inne. 

– Dbamy o  stany ma-
gazynowe najlepiej 
i  najczęściej rotujących 
towarów. Jednocześnie 
zdajemy sobie sprawę, że 
wiele projektów wyma-

ga zastosowania urządzeń mniej popular-
nych. W tego typu przypadkach mamy do 
czynienia z wydłużonymi czasami oczeki-
wania na dostawy, ale w miarę możliwo-
ści udaje nam się zastąpić te rozwiązania 
innymi, dostępnymi alternatywnymi pro-
duktami – tłumaczy Paweł Będź, Inżynier 
systemów Digital Signage i CCTV w AB.

W segmencie monitoringu wizyjnego 
od lat trwa rywalizacja pomiędzy syste-
mami IP oraz analogowymi. Wprawdzie 
górą są te pierwsze, aczkolwiek starsze 
rozwiązania cały czas mają swoich zwo-
lenników. Najczęściej są to małe i średnie 
przedsiębiorstwa przywiązujące wagę do 
ceny, a systemy analogowe są tańsze o 20–
40 procent od swoich sieciowych odpo-
wiedników. Innym powodem, dla którego 
klienci nie decydują się na wdrożenie pro-
duktów bazujących na protokole IP, jest 
brak odpowiedniego okablowania. 
Warto zaznaczyć, że użytkownicy analo-
gów mogą korzystać z kamer AHD oferu-
jących rozdzielczość nawet do 8 Mpx, co 
pozwala uzyskać wysoką jakość rejestro-
wanego obrazu. Co nie zmienia faktu, że 
zdecydowanie więcej do zaoferowania 
klientom mają dostawcy systemów cy-
frowych. W rozwiązaniach bazujących na 
protokole IP każde urządzenie jest aktyw-
ne sieciowo i może łączyć się z dowolnym 
odbiornikiem. Dane mogą być przesyłane 

Mieszkańcom miast zdarza się utyskiwać na wszech-
obecność kamer naruszających ich prywatność. Tym-
czasem niechciane kamery nieraz pozwoliły wykryć 
sprawców poważnych wykroczeń i ograniczyły prze-
stępczość w ośrodkach miejskich. 

Systemy monitoringu znajdują 
szerokie zastosowanie nie tylko 
na ulicach, stadionach, osiedlach 

mieszkalnych czy w biurach, ale rów-
nież w gospodarstwach domowych. Do-
stawcy systemów monitoringu wizyjnego 
w ostatnim czasie nie narzekają na brak 
klientów, za to borykają się 
z brakiem komponentów. Ta-
ki stan wydłuża wykonanie 
projektów, a czasami zwięk-
sza koszty inwestycji. W re-
zultacie klienci mogą mieć 
kłopoty z ich fi nansowaniem. 

Mariusz Ziółkowski, wła-
ściciel fi rmy Avis, przyznaje, 
że większość realizowanych 
w  tym roku zleceń pochodziła z  ubie-
głorocznych zamówień, a  pod koniec 
czerwca tego roku rozwiązał się worek 
z zamówieniami na najbliższe miesiące. 
Warto przy tym podkreślić, że integra-
tor z Biskupca musiał się zmierzyć mię-
dzy innymi z niedostępnością kamer 4K 
z zaawansowaną optyką. Zamówienie na 

RYNEK

jesteśmy skazani

Następuje 
ciągły rozwój 
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poprzez sieć LAN, Wi-Fi, RF czy 2-Wire 
i innych. Z kolei kamery występują w wer-
sjach przewodowej oraz Wi-Fi, a modele 
z najwyższej półki zapewniają rozdziel-
czość aż do 32 Mpx. 

Zmiana technologii z  analogowej na 
cyfrową otwiera przed użytkownikami 
zupełnie nowe możliwości w  zakresie 
analizy obrazu. Analityka pozwala wyko-
rzystać tego typu dane w celu zwiększe-
nia funkcjonalności systemu. Klasycznym 
przykładem jest system rozpoznawania 
tablic rejestracyjnych powiązany z kon-
trolą dostępu, na przykład przez bramę 
wjazdową. 

– Rozpoznawanie ludzi i  obiektów, 
a także dźwięku tłuczonego szkła lub wy-
strzału, wykrywanie dymu i ognia to tyl-
ko niektóre z funkcji analityki znajdujące 
zastosowanie w monitoringu IP. Kamery 
cyfrowe mogą współpracować z dowol-
ną aplikacją zgodnie ze standardem da-
nego producenta sprzętu. Tak naprawdę 
ogranicza nas tylko wyobraźnia i fundusze 
– mówi Paweł Będź.

Zapis obrazu: dysk lepszy  
od chmury
Firmy bądź gospodarstwa domowe ko-
rzystające z monitoringu IP muszą dys-
ponować powierzchnią dyskową do 
przechowywania zarejestrowanego ob-
razu. Niektóre formaty wi-
deo zapewniają doskonałą 
przejrzystość, ale wymagają 
dysków bądź taśm o dużej po-
jemności. Przykładowo, dwu-
godzinne wideo w  formacie 
RAW o  pojemności 655  GB 
zmniejsza się do 8,4 GB przy 
zastosowaniu formatu MP4. 
Format i  rozdzielczość wi-
deo mają zatem zasadniczy 
wpływ na wielkość pamięci, a  tym sa-
mym koszty przechowywania zapisów. 
Jeśli użytkownik stosuje monitoring tyl-
ko do dorywczej obserwacji, wystarczają 
stosunkowo niskie rozdzielczości. Nato-
miast do powiększenia tablicy rejestra-
cyjnej lub rozpoznawania twarzy w celu 
zidentyfikowania przestępcy potrzebna 

jest wyższa rozdzielczość.  Dlatego, jak  
w przypadku innych rozwiązań, nie moż-
na kierować się jedynie ceną, ale przede 
wszystkim oczekiwaną funkcjonalnością. 

W przypadku zapisów i odczytów wideo 
znaczną część ruchu stanowią sekwencyj-

ne operacje wejścia/wyjścia, 
stąd podstawowym nośni-
kiem używanym do rejestra- 
cji obrazu są dyski mechanicz-
ne. Sporadycznie można spo-
tkać się z pamięciami flash, 
ale występują one w specy-
ficznych wdrożeniach. 

Ciekawą alternatywę dla 
HDD cały czas stanowią ta-
śmy. W stosunku do dysków 

zużywają znacznie mniej energii, co jest 
poważnym atutem, a poza tym są dużo 
tańsze. Natomiast ich wadą jest dostęp do 
danych – znacznie wolniejszy niż w przy-
padku innych nośników. Wreszcie istnieje 
możliwość zapisów z monitoringu u do-
stawców usług chmurowych, aczkolwiek 
nie jest to rozwiązanie idealne. 

Duże 
korzyści daje 
połączenie 
techniki 
termowizyjnej  
i radarowej.
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– Nigdy nie wykorzystujemy chmury 
publicznej do przechowywania obrazów 
z monitoringu ze względu na obciążenie 
pasma internetowego, jak i  bezpie-
czeństwo. Zdecydowanie odradzamy 
tą opcję klientom – mówi Mariusz 
Ziółkowski. 

Czasami bywa, że klienci stają 
przed dylematem, czy używać reje-
stratorów NVR czy macierzy NAS. Nie-
mniej szeroka oferta i możliwości NVR 
sprawiają, że fi rmy zdecydowanie czę-
ściej wybierają właśnie tą grupę produk-
tów. Natomiast NAS-y często spotyka się 
w dużych systemach miejskich. Łukasz 
Milic z fi rmy QNAP wylicza, że do wydaj-
nego serwera NAS można podłączyć 
128 kamer i  dodatkowo stworzyć 
centrum składające się z takich 128 
zestawów, co w sumie daje ponad 
16 tysięcy kamer. 

Termowizja wzmacnia 
monitoring
W czasie pandemii bardzo dużo się mó-
wiło o  monitoringu termowizyjnym 
w kontekście wykrywania podwyższo-
nej temperatury osób przebywających 
w obiektach. Media informowały o in-
stalacjach kamer termowizyjnych 
w szpitalach. Jednak tak naprawdę 
jest to tylko drobny wycinek zasto-
sowań tej technologii. 

– Z naszych analiz wynika, że roz-
wój gałęzi produktów termowizyjnych 
skierowanych na bezpieczeństwo osób 
w pandemii zdecydowanie zwolnił. Nato-
miast termowizja stosowana dla bezpie-
czeństwa pożarowego bądź na przykład 
granic państw nadal prężnie się rozwi-
ja – zauważa Grzegorz Jakubczak, Pro-
duct Manager i Technical Sales Engineer 
w Actionie.

Kamery termowizyjne znajdu-
ją zastosowanie przy monitoringu 
placów budowy, rozległych farm 
słonecznych, zakładów petroche-
micznych czy elektrowni. Co cieka-
we, specjaliści z fi rmy Axis zwracają 
uwagę na korzyści, jakie niesie ze sobą 
połączenie technologii termowizyjnej 
i  radarowej. Ich zdaniem współpraca 
tych dwóch rozwiązań może przynieść 
znaczne oszczędności całkowitego kosz-
tu posiadania systemu dozoru, poprzez 

Zdaniem specjalisty 

n Robert Gawroński, SMB Channel Manager, TP-Link 
Popyt na systemy monitoringu wizyjnego jest wysoki i cały czas ro-

śnie. Jeszcze kilka lat temu na systemy CCTV decydowali się przede 

wszystkim klienci instytucjonalni, natomiast instalacje domowe by-

ły rzadkością. Obecnie również właściciele gospodarstw domowych 

coraz częściej decydują się na instalację systemu monitoringu w do-

mu czy na posesji. Nawet przy obecnym jeszcze niewielkim portfolio 

urządzeń zauważamy coraz większe zainteresowanie tym rozwiąza-

niem ze strony instalatorów i notujemy znaczące wzrosty sprzedaży w tej gru-

pie produktowej. Klasyczny monitoring analogowy nadal znajduje zastosowanie 

w miejscach publicznych, takich jak sklepy, otwarte przestrzenie przed lokala-

mi komercyjnymi czy też parkingi. Natomiast w przypadku instalacji domowych 

niemal w 100 proc. jest stosowany monitoring bazujący na technologii IP.

n Łukasz Milic, Business Development Representative, QNAP
Serwer NAS może stanowić alternatywę dla NVR, a możliwości obec-

nych macierzy pozwalają na uruchomienie systemu monitorin-

gu bez dużego wpływu na pozostałe opcje urządzenia. To sprawia, 

że bez zbędnych kosztów, takich jak dodatkowy sprzęt i oprogra-

mowanie, można uruchomić w pełni funkcjonalny system nadzoru. 

Oczywiście w zależności od modelu i zastosowanych kamer, poja-

wią się pewne ograniczenia pod kątem wydajności, aczkolwiek jest to 

wyłącznie kwestia doboru odpowiedniego urządzenia. Jak na razie lokalna 

pamięć masowa to jedyne rozsądne rozwiązanie dla nagrań przechowywa-

nych długoterminowo. Chmura publiczna nie zdaje w tym przypadku egzami-

nu ze względu na dużą objętość rejestrowanych zapisów. Myślę, że środowisko 

chmurowe można wykorzystać jedynie do zapisów alarmowych. 

n Marcin Lisowski, Key Account Manager Poland, Synology
Najczęściej wykorzystywanymi nośnikami do przechowywania da-

nych z monitoringu są dyski HDD, specjalnie przeznaczone do tego 

celu. Najlepszą opcją jest zakup dysków klasy korporacyjnej, które 

oferują długą żywotność oraz są przystosowane do pracy z duży-

mi obciążeniami. Użytkownicy biznesowi jako miejsce składowania 

nagrań pochodzących z monitoringu wybierają środowisko lokal-

ne, choć od bieżącego roku posiadamy ofertę przechowywania tego ty-

pu danych w chmurze, gdzie są one szyfrowane. Z naszych statystyk wynika, 

że użytkownicy zazwyczaj wykorzystują do nagrywania dwa formaty, to jest 

H.264 i 1080p, aczkolwiek zapotrzebowanie na wyższą rozdzielczość rośnie 

z roku na rok. To oznacza, że popyt na pamięci masowe wśród użytkowników 

monitoringu wizyjnego utrzyma się na wysokim poziomie. 

n Grzegorz Jakubczak, Product Manager i Technical Sales Engineer, Action 
Z roku na rok popyt na systemy monitoringu wizyjnego rośnie zna-

cząco, co jest związane ze wzrostem kosztów pracy. Instytucje, fi r-

my, a nawet osiedla oraz gospodarstwa domowe coraz częściej 

rezygnują z ochrony fi zycznej, stawiając na instalacje monitoringu 

jako zabezpieczenia tańszego, a przy tym skutecznego. Z naszych 

obserwacji wynika, że obecnie klienci w 99 proc. wybierają urządze-

nia IP. Czynnikami decydującymi są w tym przypadku łatwość montażu 

instalacji wraz z zasilaniem oraz przyjazna dla konsumenta konfi guracja urzą-

dzenia. Przy czym w małych instalacjach klienci nie przejawiają zaintereso-

wania zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania nadzorem wideo. 

Zapotrzebowanie na nie pojawia się w przypadku rozległych obiektów prze-

mysłowych lub w monitoringu miejskim. 
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zmniejszenie liczby wymaganych kamer 
do nadzoru i infrastruktury pomocniczej.

– Radar i kamery termowizyjne nie są 
zależne od światła widzialnego, dlatego 
też możliwe jest wykrywanie wtargnięć 
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygo-
dniu. Ze względu na wymienione cechy, 
kamery radarowe i termowizyjne są po-
wszechnie stosowane jako uzupełnienie 
kamer wizualnych i systemów audio, two-
rząc solidne rozwiązanie bezpieczeństwa 
w obiektach o kluczowym znaczeniu – wy-
jaśnia Bogumił Szymanek z Axis Commu-
nications.

Rynek monitoringu na fali 

Sytuacja geopolityczna na świecie spra-
wia, że rośnie popyt na inteligentne sys-
temy nadzoru wideo nie tylko ze strony 
biznesu, ale również instytucji rządo-
wych oraz jednostek samorządowych. 
Władze państwowe różnych krajów na-
kazują wdrożenie systemów nadzoru 
w celu ochrony miejsc publicznych i in-
frastruktury krytycznej. Agencja badaw-
cza MarketsandMarkets przewiduje, 
że rynek monitoringu wideo wzrośnie 
z 42,9 mld dol. w 2021 roku do 69,1 mld 

Zdaniem integraotra 

n Mariusz Ziółkowski, właściciel, Avis
Monitoring IP przyniósł ze sobą nie tylko wiele udogodnień, ale 

również zagrożenia związane z naruszeniem danych. Wpraw-

dzie to, co możemy oglądać w amerykańskich fi rmach jest fi k-

cją, aczkolwiek sprawny haker potrafi  włamać się do większości 

systemów. Szczególnie wrażliwe są tutaj usługi chmurowe bazu-

jące głównie na rozwiązaniach z Chin, do których dostęp można 

uzyskać za pomocą smartfona. Natomiast zaawansowane systemy 

służące do monitoringu miast bazują na własnej polityce bezpieczeństwa. Za-

stosowanie wewnętrznych sieci światłowodowych i zaawansowanych narzędzi 

chroniących sieci gwarantuje bezpieczeństwo danych. Jednak zauważamy, że 

szpitale, placówki oświatowe oraz inne instytucje publiczne ze względów bu-

dżetowych korzystają z prostych i mało bezpiecznych rozwiązań. 
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dol. do roku 2026. To oznacza, że w po-
wyższym okresie sprzedaż będzie rosła 
w tempie 10 proc. rocznie. 

Najdroższym komponentem w syste-
mie nadzoru wideo są kamery. Analitycy 
zauważają, że coroczny spadek cen kamer 
IP przyczynia się do rozpowszechnienia 
systemów monitoringu wizyjnego. Poza 
tym nowoczesne kamery nagrywają wi-
deo w coraz wyższych rozdzielczościach 
i coraz większej liczbie klatek na sekun-
dę. Wymienione czynniki zwiększają wy-
magania dotyczące pamięci masowych 

i wiele wskazuje na to, że właśnie popyt 
na urządzenia do przechowywania zapi-
sów z monitoringu będzie rósł w najszyb-
szym tempie. 

Inną tendencją, która najpewniej utrzy-
ma się w najbliższych latach, będzie ciągły 
rozwój oprogramowania wykorzystujące-
go sztuczną inteligencję. Aplikacje poma-
gają analizować dźwięk i obraz z kamer 
wideo w celu rozpoznawania ludzi, po-
jazdów, przedmiotów i różnych zdarzeń. 
Należy się liczyć z tym, że ich możliwości 
w tym zakresie znacznie wzrosną.  n

30_34_CRN_09_2022 monitoring_wizyjny.indd   34 13.09.2022   07:17:31



Na znaczeniu zyskują rozwiązania 
all-in-one, które ułatwiają wdra-
żanie systemów bezpieczeństwa 

oraz gwarantują najwyższy poziom ochro-
ny przed cyberzagrożeniami, w tym ran-
somware’em. Zdaniem specjalistów 
z  Xopero Software, lidera rynku back-
upu danych, trend ten jest już odczuwalny 
w segmencie programów do tworzenia kopii 
zapasowych. Klienci szukają rozwiązań za-
pewniających im niezawodność przez pełną 
kompatybilność sprzętu i oprogramowania.

W odpowiedzi na potrzeby klientów fi rma 
stworzyła Xopero Backup Appliance – uni-
kalne rozwiązanie all-in-one – idealne po-
łączenie sprzętu i oprogramowania. Łączy 
ono w sobie kompleksowy system tworze-
nia kopii zapasowych uruchomiony na dedy-
kowanym serwerze, będącym jednocześnie 
magazynem kopii zapasowych. Nielimito-
wana liczba licencji w modelu lifetime po-
zwala klientom na zabezpieczenie dowolnej 
infrastruktury IT każdej wielkości. Dzięki 
doskonałej symbiozie sprzętu, oprogramo-
wania, systemu do zarządzania oraz wspar-
cia producenta, fi rmy zyskują gwarancję 
wysokiej wydajności i niezawodności pro-
duktu – bez potrzeby instalacji i poszukiwa-
nia dodatkowego sprzętu. 

Rozwiązanie dostarczane jest w mode-
lu plug & play, co oznacza, że jest gotowe 
do działania od razu po wpięciu do sieci. 
Co więcej, oprogramowanie jest automa-
tycznie aktualizowane, a wraz z zakupem 
producent oferuje do 5 lat wsparcia tech-
nicznego oraz 5 lat gwarancji NBD onsite 
na sprzęt. Zarządzanie odbywa się poprzez 
autorski system przeznaczony dla warstwy 
sprzętowo-programowej, a także najbar-
dziej intuicyjną na rynku konsolę central-
nego zarządzania politykami backupu, 
która znacząco oszczędza cenny czas pracy 
administratorów.

Specjaliści Xopero Software towa-
rzyszą fi rmom i  instytucjom pu-
blicznym podczas wdrożenia oraz 
pierwszej konfiguracji polityki 
backupu – zdalnie lub w siedzibie klienta. 
W ramach otrzymanych nielimitowanych 
dożywotnich licencji, można zabezpieczyć 
dowolną ilość danych ze stacji roboczych, 
serwerów, VMware, Microsoft 365 oraz nie-
ograniczoną ilość baz danych. Poza wbudo-
waną przestrzenią na kopie zapasowe klient 
otrzymuje przestrzeń w chmurze do prze-
chowywania kopii w zewnętrznej lokaliza-
cji, zagwarantowania najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa i spełnienia reguły backupu 
3-2-1. Przestrzeń i transfer danych są opty-
malizowane dzięki globalnej deduplikacji na 
źródle, czy kompresji aż do 60 proc. 

Klienci mają również możliwość sko-
rzystania z usługi Backup Security Opera-
tion Center (Backup SOC), która oferuje 
wsparcie dedykowanego opiekuna, pomoc 
w testowaniu odtwarzania kopii czy dostęp 
do regularnych szkoleń. Gwarantem po-
prawności tworzonych kopii zapasowych 
są również miesięczne raporty niezbędne 
w przypadku audytów i kontroli, a zdejmu-
jące ciężar odpowiedzialności z klienta. 

Xopero Backup Appliance zabezpiecza 
klientów nie tylko przed skutkami ataków 
szyfrujących, ale również chroni przed po-
tencjalnym rozprzestrzenianiem się zagro-
żenia. Dostarczany w ramach rozwiązania 
immutable storage kompatybilny z S3 oparty 
jest na technologii WORM-compliant, któ-
ra zapisuje każdy plik tylko raz i odczytuje 
go wiele razy, zapobiegając modyfi kacji lub 
usuwaniu danych i czyniąc je tym samym od-
pornymi na ransomware. 

Ponadto, Xopero ONE przechowuje ko-
pie na storage’u w formie niewykonywalnej. 
Oznacza to, że nawet jeśli ransomware znaj-
dzie się w plikach kopii zapasowej, dane te 
nie będą mogły zostać uruchomione na ma-
gazynie, a ransomware nie rozprzestrzeni 
się na storage’u. Z kolei ograniczony dostęp 
do danych uwierzytelniających magazynu 
zabezpiecza je przed nieupoważnionym 
przechwyceniem przez atakujących. Nie 
sposób nie wspomnieć tutaj o najwyższych 
standardach bezpieczeństwa – szyfrowaniu 
AES in-fl ight i at rest, Bezpiecznym Mana-
gerze Haseł, replikacji czy zero-knowledge 
encryption. 

Rozwiązanie Xopero Backup Appliance 
zostało zaprojektowane z myślą o zapew-
nieniu klientom natychmiastowych proce-
sów Business Continuity i Disaster Recovery 
(BCDR), w tym mechanizmów automatycz-
nej odbudowy w przypadku awarii. Klienci 
zyskują również dostęp do przełomowych 
technologii Disaster Recovery fl agowego 
produktu fi rmy – Xopero ONE Backup & 
Recovery.

bezpieczeństwo all-in-one

Więcej informacji:
Piotr Nowak,
Channel Business Development 
Manager, Xopero Software
tel. 882 849 761
p.nowak@xopero.com

Xopero Backup Appliance: 

Wraz ze wzrostem ilości rozwiązań na rynku cyberbezpie-
czeństwa, branża ta dąży w kierunku synergii.
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cią lokalnego rynku, a notebooki jedną 
czwartą. W przypadku notebooków z naj-
droższymi kartami graficznymi ich udział 
wzrósł z poziomu 2,3 proc. w 2020 roku 
do 8,5 proc. w roku ubiegłym. W przy-
padku desktopów gamingowych nastąpił 
skok z 6 do 11 proc. Jednak ostatnio sprze-
daż takich komputerów nie rośnie już tak  
dynamicznie. 

– W tym roku proporcje zarówno pod 
względem wielkości, jak i wartości sprzę-
tu gamingowego ulegną zmniejszeniu. 

Najbardziej spadnie sprzedaż notebooków 
–  uważa Artur Kostrzewa, Senior Re- 
search Analyst w IDC.

Obserwacje dotyczące sprzętu dla gra-
czy potwierdzają ich producenci, choć 
w ich ocenie dołek nie jest wcale tak du-
ży, jak mogłoby się wydawać na pierwszy 
rzut oka.

– Rok do roku widzimy delikatny spa-
dek sprzedaży laptopów gamingowych, 
czego przyczyną mogą być rosnące ceny 
tych urządzeń. Wyniki raportu GfK w 2021 
roku wskazują, że 40 procent sprzedawa-
nych laptopów stanowiły komputery ga-
mingowe, podczas gdy w tym roku jest to 
zaledwie 20 procent – mówi Paweł Za-
wadzki, 4P Category Manager w Lenovo 
Polska.

Zapał klientów do cyfrowej rozrywki 
i związany z tym zakupowy boom na ga-
ming ostygł wraz z końcem pandemicz-
nych lockdownów (co zresztą wpłynęło 

W tym roku wyhamowała sprzedaż komputerów dla graczy, 
ale popyt na akcesoria gamingowe trzyma się nieźle. 

Podczas pandemii gaming podbił 
polski rynek PC. W 2021 r. co pią-
ty sprzedany w Polsce komputer był 

maszyną dla graczy, zarówno w przypad-
ku desktopów, jak i notebooków – wynika 
z  danych IDC. Co istotne, pod wzglę-
dem wartości sprzedaży te proporcje są 
jeszcze bardziej korzystne dla dostaw-
ców sprzętu do grania, gdyż gamingowe 
PC są dużo droższe od standardowych 
– w 2021 r. pod względem wartości desk-
topy gamingowe stanowiły aż jedną trze-

RYNEK

Polski gracz 

n Krzysztof Pasławski

 
n  Adrian Słojewski, handlowiec i serwisant, Bitkomputery.net 
Specjalizujemy się w budowaniu komputerów dla graczy na zamówienie. W tym 

roku sprzedaż jest wyraźnie mniejsza, co zapewne wynika z tego, że po zamknię-

ciu rynku rosyjskiego masa sprzętu została przekierowana między innymi do Pol-

ski i jest duża podaż gotowych komputerów do grania. Ponadto inflacja również 

wpłynęła na to, że ludzie ograniczyli zakupy. Generalnie w tym roku klientów 

interesują maszyny z bardziej wydajnymi podzespołami. Największe budżety, 

na poziomie około 10 tysięcy złotych, mają gracze streamingowi, bo potrzebu-

ją wydajnych urządzeń z komponentami z najwyższych półek. „Casualowi” gra-

cze zadowalają się sprzętem za kilka tysięcy. Co do podzespołów, to w tym roku 

jest większa dostępność kart graficznych dla graczy. Po brakach w zeszłym ro-

ku sytuacja uległa odwróceniu i w roku bieżącym możliwa jest nadpodaż. Można 

zatem spodziewać się spadku cen, co niekoniecznie jest dobrą wiadomością dla 

resellera, który kupował podzespoły jeszcze po starych, wysokich cenach i nie 

zdążył ich upłynnić. 

Zdaniem resellera 

sięga na  
  wyższą półkęwyższą półkę
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także na inne segmenty rynku), aczkolwiek 
nie ma mowy o załamaniu sprzedaży.

„Kopacze” nie palą się  
do pracy
Zdaniem dostawców negatywny wpływ 
na sprzedaż gamingowych PC miało zała-
manie kursów kryptowalut, przez co spa-
dła opłacalność ich „kopania”, do czego 
wykorzystywano wydajne układy graficz-
ne i komputery.

–„Kopalnie” pracowały w oparciu o kar-
ty graficzne, które zaczęły stopniowo poja-
wiać się na rynku wtórnym, a jednocześnie 
spadło zainteresowanie zakupem nowych 
– podkreśla Paweł Zawadzki. 

Specjaliści z  Della dodają, że w  tym 
roku ta sprzedaż została znacznie ogra-
niczona między innymi przez specjalne 
blokady w kartach graficznych. 

Warto przypomnieć, że według pro-
gnozy IDC sprzed roku, obejmującej lata 

2021–2025, w tym okresie prognozowano 
dla regionu EMEA średni wzrost sprzeda-
ży gamingowych notebooków o 5,8 proc. 
rocznie, zaś w przypadku desktopów dla 
graczy zakładano spadek przeciętnie 
o 3,6 proc. Udział w regionalnym rynku 
gamingowych PC ma zmienić się na ko-
rzyść notebooków z około 61:39 w 2021 r. 
do około 70:30 w 2025 r. (czyli 70 proc. go-
towych PC dla graczy to mają być urzą-
dzenia przenośne). 

Z  rynku płyną ponadto 
informacje o spadku zapo-
trzebowania na monitory 
dla graczy, co miało nastą-
pić na początku drugiej po-
łowy 2022 r. Jednak według 
zapewnień nie jest to znacząca zmiana, 
a popyt wciąż pozostaje silny. 

– Warto zaznaczyć, że popyt na monito-
ry dla graczy w drugiej połowie 2021 roku 
był niezwykle wysoki, więc chociaż teraz 

spowolnił, to wciąż utrzymuje się na bar-
dzo wysokim poziomie – zapewnia Stefan 
Sommer, dyrektor ds. marketingu i za-
rządzania biznesem w Europie w MMD  
Monitors Displays i AOC International. 

Według dystrybutorów, biorąc pod 
uwagę różne grupy produktów dla gra-
czy, ograniczenie zakupów w tym roku 
dotyczy co najwyżej części asortymentu.

– W II kw. 2022 r. odnotowaliśmy ponad 
20-procentowy wzrost zainte-
resowania obudowami kom-
puterowymi, klawiaturami, 
biurkami dla graczy. Sprzedaż 
większości kategorii utrzymu-
je się na poziomie porównywal-
nym do analogicznych miesięcy 

2021 r. – informuje Tadeusz Alankiewicz, 
dyrektor handlowy Impaktu.

Dystrybutor odnotował natomiast nie-
wielkie spadki w przypadku akcesoriów, 
jak zestawy słuchawkowe dla graczy 

Nie ma mowy 
o załamaniu 
sprzedaży.

Spadek kursów 
kryptowalut  
miał negatywny 
wpływ na  
popyt na karty 
graficzne. 



czy mikrofony. Z  drugiej strony warto 
zwrócić uwagę na wysoką bazę porów-
nawczą, gdyż zeszły rok był rekordowy 
dla tego asortymentu, który był kupo-
wany nie tylko do grania, lecz także 
do pracy zdalnej. 

Producenci z optymizmem spoglądają na 
najbliższe miesiące. Liczą na większy po-
pyt w IV kw., z uwagi na tradycyjny szczyt 
sezonu i skumulowane w tym okresie ak-
cje promocyjne. Co istotne, w tym roku 
hamulcem dla sprzedaży nie powin-
na być już ograniczona dostępność. 
Ze względu na popularność sprzętu 
z wyższych półek prawdopodobny 
jest też wzrost średnich cen sprze-
daży. Przykładowo, globalnie średnia 
cena sprzedaży gamingowego PC powin-
na powiększyć się z 925 dol. w 2020 r. do 
1007 dol. (obecnie ok. 4,7 tys. zł) w 2025 r. 
(prognoza z września 2021 r.). 

Czynnikiem wzmagającym niepew-
ność co do przyszłości pozostaje sy-
tuacja gospodarcza i pandemiczna 
w końcu tego i całego przyszłego 
roku. Tak czy inaczej, część spe-
cjalistów spodziewa się większego 
zapotrzebowania na monitory o ultra-
wysokiej częstotliwości odświeżania (po-
wyżej 240 Hz), o wyższej rozdzielczości 
(QHD i UHD), ultraszerokie (proporcje 
21:9 i 32:9) oraz MiniLED z HDR. Nato-
miast modele Full HD 144/165 Hz pozo-
staną największym segmentem i będą 
wybierane przez tzw. casualowych 
graczy. Coraz mniejsza różnica ce-
nowa pomiędzy monitorami cechu-
jącymi się częstotliwością 240  Hz 
a 165 Hz powinna sprzyjać zakupom 
bardziej zaawansowanych maszyn. 

Według specjalistów monitory QHD 
i 240 Hz stanowią już ponad 35 proc. ryn-
ku, a udział ten będzie dalej rosnąć. 

– Największa część rynku monitorów ga-
mingowych to urządzenia w cenie niższej 
niż 500 euro, jednak gracze szukają produk-
tów o większych możliwościach, w związ-
ku z tym zauważamy stały wzrost średniej 
ceny sprzedaży – mówi Stefan Sommer. 

Nadal obserwowany jest duży popyt na 
lekkie myszy, klawiatury, bezprzewodowe 
zestawy słuchawkowe. Zwiększa się świa-
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n Robert Grosiak, Brand & Category Manager CEE-Israel-Greece, Dell Technologies
Obecnie dostępność urządzeń i akcesoriów gamingowych jest taka 

sama jak tuż przed pandemią. Co więcej, w tym roku podaż zdecy-

dowanie przewyższa popyt. Jedynie w przypadku niektórych kart 

grafi cznych Nvidia do desktopów gamingowych odnotowujemy 

szczątkowe problemy z dostawami. Nasze dane sprzedażowe poka-

zują, że klienci najczęściej kupują laptopy z kartą grafi czną RTX3050 

oraz procesorami i5 lub Ryzen 5. W drugiej połowie roku popyt na sprzęt 

dla graczy z pewnością będzie większy ze względu na sezonowość sprzedaży. 

Jeśli chodzi o to, jakie urządzenia czy akcesoria będą cieszyć się największą po-

pularnością, to naszym zdaniem nadal będą to laptopy z RTX3050.

n Krzysztof Kunicki, Senior Product Manager, Samsung
Nic nie wskazuje na to, aby popyt na monitory dla graczy miał wy-

hamować. Widać wyraźnie większe zapotrzebowanie na te produk-

ty, szczególnie na modele o wysokiej rozdzielczości (QHD i UHD), 

o przekątnej 27 cali i większej. Obserwujemy przesuwanie się popy-

tu w kierunku urządzeń z ekranami o przekątnych 27 cali i 32 cale. 

Wysoki wzrost sprzedaży cechuje również monitory typu wide (o pro-

porcjach ekranu 21:9 i 32:9). W segmencie gamingowym zmniejsza się 

natomiast udział 24-calowych modeli Full HD. Co istotne, jeśli chodzi o Samsun-

ga, zniknęły problemy z dostępnością, które dręczyły rynek w 2021 r. 

n Łukasz Styliński, Country Manager Polska, Cooling
Zakończenie lockdownów miało wpływ na całą branżę, ale nie jest to 

drastyczna zmiana. Przykładowo, porównując sprzedaż z czerwca 

2021 r. ze sprzedażą w czerwcu tego roku segment myszek pozostał 

praktycznie bez zmian, natomiast słuchawki i klawiatury cieszą się 

większym popytem. Poza tym dostępność kluczowych komponen-

tów znacząco się poprawiła. To widoczne zwłaszcza w przypadku kart 

grafi cznych, który to segment przez długi czas borykał się z ogromnymi 

brakami, co z kolei powodowało drastyczne zawyżenie cen. Obecnie ceny spadły 

wobec ub.r. Najważniejszy będzie dla nas IV kw. br. Sądzimy, że będzie to bardzo 

dobry okres. 

n Tadeusz Alankiewicz, dyrektor handlowy, Impakt 
W tym roku, w porównaniu do zeszłego, popyt na produkty gamingowe 

nie spada. Zauważalnie wzrasta natomiast wiedza konsumentów na 

ich temat. Jesteśmy przekonani, że wpłynie to na większe zapotrze-

bowanie na urządzenia wykorzystujące najnowocześniejsze techno-

logie. Przy czym, chociaż aktualnie nie ma problemów z dostępnością 

produktów, to wciąż największym wyzwaniem jest długa droga produk-

tu z fabryki do magazynu. To przysparza nam najwięcej problemów, nie 

wspominając o komplikacjach związanych z wahaniem kursów walut.

Zdaniem specjalisty

domość polskich użytkowników, którzy 
coraz wyżej cenią sobie jakość produktów. 

– Klienci szukają bardziej zaawanso-
wanego sprzętu gamingowego, takiego jak 
kierownice czy skrzynie biegów. Coraz bar-
dziej rozwija się przy tym gaming mobil-
ny. Dzięki temu notujemy wzrost sprzedaży 
padów do telefonów i dousznych słuchawek 
dla graczy – mówi Anita Miszczyk, Product 
Manager w CK Mediator i opiekun należą-

cej do ZTE marki Nubia (na polski rynek 
trafi ły niedawno smartfony tego producen-
ta przeznaczone do gamingu mobilnego). 

Dobre perspektywy dla segmentu ga-
mingowego są związane z tym, że rośnie 
liczba potencjalnych kupujących. Graczy 
przybywa, a dodatkowo – na co zwraca-
ją uwagę specjaliści – cyfrową rozrywką 
zaczynają interesować się coraz starsze 
osoby. Słowem grać, nie umierać.               n
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Nieraz można usłyszeć, że granie na 
smartfonie to tania rozrywka dla 
młodych ludzi. Nudne fabuły, kiep-

ska grafi ka czy uciążliwe sterowanie doty-
kowe – to najczęściej wysuwane zarzuty 
pod adresem gier mobilnych. Najwyraźniej 
jednak nie przeszkadza to w dynamicznym 
rozwoju tego segmentu rynku. Jak wynika 
z danych Newzoo, w 2021 r. ponad 50 proc. 
globalnych przychodów z gier pochodzi-
ło od użytkowników urządzeń mobilnych. 
Zdaniem analityków duży wpływ na układ 
sił miały skutki Covid-19, takie jak opóź-
nienia premier najpopularniejszych gier 
i ograniczenia dostaw sprzętu. Jak się oka-
zuje „mobilni” wykazali się dużą odporno-
ścią na koronawirusa, gdyż rynek mobilnych 
gier wzrósł w 2021 r. o 7 proc. 

Nie ulega wątpliwości, że gry na smartfo-
ny są coraz ciekawsze, ładniejsze i niekiedy 
naprawdę wciągające, a ich przyszłość rysu-
je się w jasnych barwach. Obecnie lwia część 
mieszkańców globu posiada smartfony, a po 
konsole PlayStation czy Xbox sięga stosun-
kowo nieliczna grupa największych fanów 
multimedialnej rozrywki. W związku z tym 
developerzy będą opracowywać coraz wię-
cej gier na smartfony. 

Mobilni gracze czekają z utęsknieniem 
na upowszechnienie technologii 5G, która 
znacznie podniesie jakość wirtualnej roz-
rywki, oferując szybsze prędkości pobie-
rania, mniejsze opóźnienia, krótsze czasy 
ładowania. Według danych Ericssona, 5G 
jest 20 razy szybsze niż 4G przy maksymal-
nej prędkości i może zmniejszyć opóźnienie 
do zaledwie pięciu milisekund. To w prak-
tyce oznacza, że gracz nie musi martwić się 
żadnymi opóźnieniami, a rozgrywka będzie 
płynna nawet w środowisku chmurowym. 

Inna kwestia wiąże się z  ciągłym roz-
wojem smartfonów. Producenci każdego 
roku wprowadzają nowe modele wyposa-
żone w coraz szybsze procesory i zapew-
niające wyższe rozdzielczości od swoich 
poprzedników. Dotyczy to nie tylko fl ago-
wych produktów z najwyższej półki, ale też 
smartfonów przeznaczonych dla wielbicie-
li mobilnych gier, takich jak chociażby ZTE 
– Nubia Technology. 

Dla części osób kupowanie smartfona do 
gier wydaje się być pewnego rodzaju eks-
trawagancją, ale jeśli bliżej przyjrzeć się 
możliwościom tej klasy urządzeń okazuje 
się, że taki zakup ma sens. Wprawdzie Sam-
sung Galaxy S22 Ultra i iPhone 13 Pro Max 
bez trudu obsługują zaawansowane gry, jed-
nakowoż terminale dla graczy, jak RedMagic 
7 czy RedMagic 6R gwarantują dodatkowe 
doznania. Dzieje się tak, gdyż zapewniają 
dostęp do specjalistycznych funkcji: ulep-
szonych wibracji i chłodzenia, wysokiej czę-
stotliwości odświeżania, pojemnej baterii 
i konfi gurowalnych trybów gier. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że smartfony 
gamingowe są w większości przypadków 
tańsze od fl agowców Apple’a oraz Samsun-
ga. Przykładowo, cena budżetowego modelu 
Nubia RedMagic 6R wynosi 2599 zł brut-
to. Smartfon posiada wyświetlacz AMO-
LED o przekątnej 6,8 cala, który zapewnia 
rozdzielczość FHD+ (1080 x 2400 pikseli) 
i częstotliwość odświeżania 165 Hz. Nubia 
RedMagic 6R jest wyposażona w ośmior-
dzeniowy układ SoC Snapdragon 888, pa-
mięć RAM 12 GB oraz 256 GB wbudowanej 
pamięci. Urządzenie obsługuje sieć najnow-
szej generacji 5G. 

Jednym z propagatorów mobilnych gier na 
polskim rynku jest CK Mediator, wyłączny 
dystrybutor smartfonów Nubia (partner-
ska marka ZTE). Firma oferuje smartfo-
ny i akcesoria gamingowe z linii RedMagic 
(modele RedMagic 6R oraz RedMagic 7 we 
wszystkich wersjach), a na początek czwar-
tego kwartału przewidziane są debiuty naj-
nowszych modeli RedMagic 7  Pro oraz 
RedMagic 7 S Pro. 

RedMagic jest młodą marką, liczącą so-
bie zaledwie pięć lat. Jej właściciel, Nubia 
Technology, stawia na ciekawe wzornictwo 
i wysoką jakość oferowanych produktów. 
O ambicjach tego producenta świadczy też 
fakt, że w kampaniach reklamowych smart-
fonów gamingowych brał udział Cristiano 
Ronaldo. Co istotne, RedMagic to nie tylko 
smartfony, ale również szeroka gama akce-
soriów dla graczy – od padów, przez słu-
chawki, aż po nakładki chłodzące. 

CK Mediator mocno stawia na promocję 
i sprzedaż smartfonów dla miłośników gier 
mobilnych, ponieważ dostrzega w tym seg-
mencie rynku olbrzymi potencjał. Wśród 
mobilnych graczy największą grupę stano-
wią osoby młode, ceniące tę formę rozryw-
ki za proste zasady, dostępność oraz coraz 
większy wybór gier. Co bardzo ważne dla 
fi rmy, partnerzy CK Mediator mogą reali-
zować znacząco wyższe marże na produk-
tach serii RedMagic, w stosunku do marż 
ze sprzedaży klasycznych komputerów czy 
laptopów.

Gry mobilne są na dobrej drodze, aby w nadchodzących 
latach przyciągnąć miliony nowych fanów, a tym samym 
pozostawić daleko w tyle rynek gier PC oraz konsolowych. 
Polscy resellerzy mogą na tym skorzystać dzięki smartfo-
nom i akcesoriom Nubia RedMagic z oferty CK Mediatora. 

Gry mobilne:  
czas na ofensywę 

Kontakt dla partnerów:
sprzedaż hurtowa

tel. 22 123 43 38 (wew. 260)
hurt@ckmediator.pl
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Jednym z niestety nielicznych, choć spek-
takularnych przykładów polskiego suk-
cesu jest Cooling, twórca takich marek 

jak SilentiumPC czy SPC Gear. Tymczasem 
jedynie ci najbardziej uważni obserwato-
rzy polskiego rynku IT wiedzą, że rodzime 
przedsiębiorstwo może pochwalić się po-
zycją lidera w obudowach, zasilaczach oraz 
chłodzeniach powietrznych, z udziałem ryn-
kowym przekraczającym 40 proc. W przy-
padku coolerów to nawet ponad 50 proc., 
co jest wynikiem bardzo dobrego przyjęcia 
nowych odsłon takich serii, jak: Fery, Forti-
sa i Spartana. Co ważne, polski producent 
to gigant w tak prestiżowym segmencie ak-
cesoriów do gamingu jak słuchawki, które 
są najbardziej charakterystycznym „gadże-
tem” podczas wszelkiego rodzaju turniejów 
e-sportowych. Gracze na pol-
skim rynku nie mają wątpliwości 
i „głosując portfelami” windują 
zaprojektowane przez rodzi-
mych specjalistów słuchawki 
SPC Gear z serii VIRO na lidera 
w sprzedaży. 

Polski producent nie zwalnia 
przy tym tempa, notując w ko-
lejnych latach dwucyfrowe wzrosty. Przy-
kładowo, w okresie lockdownów i szkoły 
zdalnej w przypadku słuchawek gamingo-
wych sprzedaż w 2021 r. wzrosła o 120 proc., 
zaś popyt na polskie obudowy zwiększył się 
w tym czasie rok do roku o 27 proc. W tym 
roku dynamika sprzedaży spadła po pande-
micznym piku, a także w związku z wybu-
chem wojny. Niemniej wciąż, z wyjątkiem 
myszek, jest dwucyfrowa –  przykładowo 
w przypadku coolerów wynosi 33 proc. w po-
równaniu z tym samym okresem 2021 r. 

Tym, czym dla startupów z Doliny Krzemo-
wej jest garaż, tym dla wielu polskich pio-
nierów biznesu IT była giełda komputerowa 
na ul. Grzybowskiej w Warszawie. To wła-
śnie tam Zbigniew Zdziech – ojciec Łukasza, 
obecnego CEO spółki Cooling – sprzedawał 
importowane z zagranicy drukarki. W 1993 r. 
Zbigniew Zdziech założył fi rmę, która zaję-
ła się sprzedażą komponentów oraz akceso-
riów komputerowych. Tym samym udało mu 
się połączyć własne zainteresowania i tech-
nologiczną pasję z zagospodarowaniem luki 
rynkowej. 

Dostęp do jakościowego sprzętu był wte-
dy bardzo utrudniony, a strategia działania 
fi rmy Cooling polegała na oferowaniu ta-
kich właśnie produktów, ale w  przystęp-

nych dla polskiego klienta 
cenach. W osiągnięciu pierw-
szych sukcesów pomogła zasa-
da zatrudniania prawdziwych 
pasjonatów elektroniki i  naj-
nowszych rozwiązań. Tym 
łatwiej było wejść na nowy po-
ziom i  przenieść się do sieci, 
otwierając pierwszy interneto-

wy sklep Cooling.pl, co nastąpiło w 2003 r. 
Cztery lata później, w 2007 roku, polski 

producent stworzył pierwszą własną mar-
kę, czyli SilentiumPC. Najpierw były to wen-
tylatory, których sukces stał się kamieniem 
milowym na drodze do dalszego rozwoju 
spółki Cooling. 

– Od tamtej pory przez następne lata sta-
le pracowaliśmy nad powiększeniem bazy na-
szych autorskich produktów, dzięki czemu już 
w 2012 roku mogliśmy zaoferować klientom 
obudowy, chłodzenia powietrzne, a także za-

silacze. Wysoka jakość naszych komponentów 
sprawiła, że w 2013 rozwinęliśmy się także po-
za rodzimym rynkiem i uruchomiliśmy dystry-
bucję w Czechach – mówi Łukasz Zdziech, 
CEO spółki Cooling. 

Warto podkreślić, że o ile w początkowym 
okresie fi rma bazowała na produktach chiń-
skich, o tyle niedługo potem postawiła na pol-
skich projektantów i zaczęła wprowadzać na 
rynek rozwiązania „made in Poland”. Ogrom-
ną przewagę stanowiła w tym przypadku 
znajomość oczekiwań i potrzeb polskich 
użytkowników, jaką dysponowali specjaliści 
fi rmy Cooling. To umożliwiło im projektowa-
nie produktów o optymalnej funkcjonalności 
i jakości z punktu widzenia lokalnego rynku. 
A to wszystko w przystających do naszej rze-
czywistości cenach, bez chodzenia na niepo-
trzebne kompromisy.   

Gaming wchodzi do gry 
W 2016 roku nastąpił kolejny przełom. Lu-
dzie stojący za sukcesem marki SilentiumPC 
przenieśli swoją wiedzę i zdobyte doświad-
czenie na akcesoria komputerowe. Urucho-
miony został zupełnie nowy projekt: SPC 
Gear. Pierwszym produktem z logo tej mar-
ki był wysokiej jakości autorski fotel gamin-
gowy. W 2018 r. na rynek trafi ły dwie serie 
klawiatur w różnych rozmiarach: turniejowa 
(TKL) oraz pełnowymiarowa. 

Jeszcze w tym samym roku Cooling, chcąc 
zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na pe-
ryferia skierowane do młodszych odbior-
ców, stworzyło trzecią markę, czyli KRUX. 
Wyróżnia się ona stylem komunikacji bar-
dziej przystosowanym do tzw. generacji Z, a 
składają się na nią produkty ze średniej półki 
cenowej. 
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O ile wszyscy wiedzą, że polscy programiści to światowa czołówka, 
o tyle brakuje świadomości, że również w przypadku sprzętu IT potrafi my 
skutecznie rywalizować z globalną konkurencją.   

Polski lider  
ADVERTORIAL

Nadchodzi 
największe 
wydarzenie 
w historii fi rmy. 

u progu zmian   
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Dostępność produktów na miejscu i bezpo-

średni charakter sprzedaży powoduje, że sta-

nowimy dla nich idealny wybór. 

Na które z waszych najnowszych produktów 
warto zwrócić szczególną uwagę i dlaczego?
Pod względem akcesoriów, czyli mowa tu 

o marce SPC Gear, mamy przede wszystkim 

słuchawki VIRO. Ta seria jest z nami już od ja-

kiegoś czasu, jednak regularnie pojawia się 

w nowych odsłonach. Poza podstawowym ze-

stawem słuchawkowym VIRO mamy wersję 

Plus z zewnętrzną kartą dźwiękową i całko-

wicie biały model, czyli Onyx White. Do tego 

dochodzi między innymi portfolio klawiatur, 

myszek i mikrofonów. Z kolei jeśli mówimy 

o komponentach, to SilentiumPC może się 

pochwalić przełomowymi w swojej kategorii 

wentylatorami Fluctus. Naszym inżynierom 

udało się osiągnąć kompromis między maksy-

malną wydajnością a cichą pracą. Warto nad-

mienić, że ten produkt stanowił wcześniej 

integralną część naszych chłodzeń procesora 

Fera, gdzie sprawdzał się na tyle dobrze, że 

postanowiliśmy wypuścić go do sprzedaży ja-

ko osobny artykuł.

Jak wygląda obecnie dalszy rozwój waszego ka-
nału partnerskiego? 
Cały czas trwa jego rozwój. W tym roku podpi-

saliśmy porozumienie z Media Saturn Holding 

Polska i nie wykluczamy możliwości pojawie-

nia się naszych produktów w innych sieciach 

sklepów wielkopowierzchniowych oraz w dys-

kontach. W przypadku pozostałych resellerów 

z branży IT współpracujemy już z całą rynko-

wą czołówką, co nie zmienia faktu, że chcemy 

rozwijać sieć sprzedaży w innych obszarach. 

Jednym z nich są sieci meblowe, do których 

planujemy wprowadzenie naszych foteli ga-

mingowych oraz biurek. 

Jakie są kluczowe zalety współpracy z waszą fi r-
mą, na które warto zwrócić uwagę potencjalnym 
partnerom? 
Sporą zaletą jest umiejscowienie naszej siedzi-

by w kraju, co pozwala na skrócenie większo-

ści procesów sprzedażowych i logistycznych. 

Co jest bardzo ważne, biorąc chociażby pod 

uwagę, że realizacja reklamacji w systemie 

door-to-door to spore odciążenie dla naszych 

partnertów. Generalnie, w kontaktach z resel-

lerami stawiamy na elastyczność i prostotę. 

Trzy pytania do…
Jacka Serwańskiego,
dyrektora marketingu spółki Cooling   

Od tamtej chwili rozwój polskiego pro-
ducenta drastycznie przyspieszył. W roku 
2019 rozpoczęła się dystrybucja na rynku 
niemieckim, a do asortymentu SPC Gear do-
łączył przedstawiciel zupełnie nowej kate-
gorii produktów – mikrofon streamingowy. 
W kolejnym roku po raz pierwszy w swojej 
historii polska fi rma zaproponowała ultralek-
ką myszkę LIX oraz słuchawki VIRO, które 
stały się hitem sprzedażowym. Równole-
gle trwał nieprzerwany rozwój asortymentu 
SilentiumPC. Przykładowo, w 2021 r. na ry-
nek trafi ło rewolucyjne chłodzenie z techno-
logią stworzoną przy współpracy z Synergy 
Cooling.

Skuteczna strategia 
Od początku celem spółki Cooling było do-
starczanie konsumentom najwyższej jakości 
rozwiązań w rozsądnych cenach — urządzeń 
niezawodnych, wygodnych w użytkowaniu 
oraz pozwalających na najwyższe osiągi. 
Polscy specjaliści projektują peryferia, które 
są funkcjonalne i dzięki wysokiej klasy pod-
zespołom od renomowanych producentów 
potrafi ą dotrzymać kroku nawet profesjonal-
nym graczom i tym, którzy do profesjonali-
zmu aspirują. 

Przykładem są chłodzenia SilentiumPC, 
zbudowane z  wykorzystaniem zaprojek-
towanych w  Polsce przełomowych wen-
tylatorów Fluctus. Jednocześnie dzięki 
minimalistycznym, eleganckim projektom 
oraz świetnym materiałom Cooling uzy-
skuje ponadczasowy, uniwersalny wygląd 
swoich produktów — dzięki czemu świetnie 
sprawdzają się także w środowiskach biu-
rowych i zastosowaniach biznesowych. Co 
ważne, z powodzeniem konkurują z global-

nymi markami nie tylko w Polsce, ale także 
na rynkach europejskich i światowych. 

Do sukcesu rynkowego fi rmy Cooling 
w kilku różnych obszarach przyczynia się 
w  dużym stopniu, poza jakością produk-
tów i polityką cenową, przede wszystkim 
rozumienie potrzeb klientów i elastyczność 
w reagowaniu na ich oczekiwania. Dla okre-
ślonych grup klientów ważna jest jakość za 
rozsądne pieniądze, dla innych kluczowy 
okaże się serwis i dobry kontakt z producen-
tem, a jeszcze inni docenią dostępność pro-
duktów w największych sklepach w Polsce. 
Cooling także w tym przypadku nie idzie na 
zbędne kompromisy. 

Nadchodzi nowe 
W obliczu bardzo dynamicznej sytuacji na 
rynku akcesoriów oraz komponentów do bu-
dowy PC, każde działanie spółki Cooling ma 
na celu ugruntowanie poczucia bezpieczeń-

stwa u kontrahentów rodzimego producenta 
– zapewniają przedstawiciele fi rmy. Doda-
ją, że bliska współpraca z resellerami oraz 
szeroko zakrojone działania intensyfi kujące 
sprzedaż przyczyniają się do dalszego wzro-
stu udziałów w poszczególnych kategoriach 
produktowych. 

Jeśli chodzi o kolejne lata, to polski pro-
ducent spore nadzieje pokłada w ostatnich 
nowościach, które powinny przyczynić się 
do zwiększenia udziałów rynkowych w po-
szczególnych kategoriach produktowych. Co 
ciekawe, zapowiada dalszy rozwój strategii 
w kierunku, który stanowi na razie jego ta-
jemnicę handlową. 

– Największe wydarzenie w historii naszej 
marki jest jeszcze przed nami. Na chwilę obec-
ną niestety nie mogę powiedzieć, o co chodzi. 
Chcę tylko zaznaczyć, że w październiku bę-
dzie się wokół nas sporo działo – zapowiada 
Łukasz Zdziech, CEO spółki Cooling. 
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Energooszczędność, ergonomia miejsca pracy 
oraz wysoka rozdzielczość ekranu to cechy 
monitorów, do których klienci biznesowi będą 
przywiązywać coraz większą wagę.

Wocenie specjalistów Samsunga, 
w najbliższych latach potrze-
by klientów biznesowych będą 

się zmieniać. Na znaczeniu zyskuje wysoka 
rozdzielczość ekranu – QHD oraz QHD+, 
jak również kwestia energooszczędno-
ści. Jak wynika z informacji zwrotnych od 
partnerów tej piątej co do wartości marki 
świata, obecnie niski pobór mocy zaczyna 
stanowić decydujący czynnik wyboru mo-
nitorów przez klientów B2B. Innym kluczo-
wym aspektem jest możliwość podłączenia 
laptopa za pomocą jednego kabla USB-C. Po-
nadto na znaczeniu zyskuje grupa twórców 
kreatywnych (grafików, projektantów, twór-
ców filmów).

ViewFinity dla biznesu 
Na aktualne potrzeby klientów biznesowych 
najlepiej odpowiada seria Samsung ViewFi-
nity. Szeroka gama monitorów z serii S6, S7, 
S8 i S9 obejmuje ekrany o przekątnych od 24” 
do 49” i rozdzielczościach QHD, UHD oraz 
panoramicznych WQHD i DQHD w ultra-
szerokich modelach (21:9, 32:9). Warto pod-
kreślić, że partnerzy i klienci końcowi mają 
możliwość przetestowania każdego z tych 
urządzeń. 

Nowością w 2022 r. są modele ViewFinity 
S8P, zaprojektowane dla branży kreatywnej. 
To pierwsze monitory Samsung oferujące 
bardzo szeroką paletę barw (Wide Color 
Gamut) i matowe wykończenie matrycy za-
pewniające brak odblasków. Matte Display 
redukuje odbicia bez konieczności stosowa-
nia osłony monitora znacznie poprawiając 
komfort pracy niezależnie od oświetlenia 
pomieszczenia. 

Monitory z serii S8P zostały wyposażone 
w 27- i 32-calowe ekrany IPS 4K UHD, które 
są w stanie wyświetlić ponad 1 mld kolorów, 
i zapewniają aż 98 proc. pokrycia przestrze-
ni kolorów DCI-P3. Łącznie ze standardem  
DisplayHDR 600 i  certyfikatem Pantone 
gwarantuje to najwyższą jakość obrazu. 

Nawet długa praca na ekranach S8 nie 
męczy wzroku. Zaimplementowano w nich 
certyfikowane przez TÜV Rheinland tech-
nologie chroniące wzrok Inteligent Eye Care, 
jak Adaptive Picture (automatycznie dostoso-
wuje jasność ekranu do otoczenia), Eye Saver 
Mode (ogranicza emisję niebieskiego światła) 
oraz Flicker Free (eliminuje migotanie). 

ViewFinity dla ekologii 
Modele S8 posiadają rozwiązania zmniej-
szające zużycie energii, co potwierdza-
ją certyfikaty efektywności energetycznej 
EnergyStar, EPEAT czy TCO 9.0. Funkcja 
Eco Savings Plus redukuje jasność pikse-
li w obszarach obrazu w kolorze czarnym, 
co ogranicza pobór mocy o 10 proc. Automa-
tyczna regulacja jasności i nasycenia kolorów 
również redukuje zużycie prądu. 

Ergonomia w miejscu pracy
Ergonomiczna konstrukcja monitorów 
Samsung zapewnia wygodę pracy i redu-
kuje ilość okablowania. Dzięki odchyleniu 
wspornika monitora do tyłu głębokość cał-
kowita monitora i podstawy wynosi 20 cm, 
stopa ma tylko 2 mm grubości, więc prze-
strzeń pod monitorem można wykorzystać. 

Standardowo monitory dostarczane są 
z podstawą HAS, posiadającą pełen zakres 
regulacji: wysokość, odchylenie, obrót oraz 

pivot. W przypadku rezygnacji z fabrycznej 
podstawy monitory przystosowane są do 
mocowania na uchwycie zgodnym ze stan-
dardami VESA.

Monitory ViewFinity można nabyć w wer-
sji podstawowej lub ze zintegrowaną stacją 
dokującą oferującą możliwość podłączenia 
laptopa jednym kablem USB-C. Zapewnia 
on przesyłanie obrazu do monitora, połą-
czenie z akcesoriami USB podłączonymi do 
wbudowanego HUB-a, połączenie z siecią 
LAN oraz ładowanie z mocą do 90 W. 

S950: dwa w jednym
Ciekawą propozycją dla użytkowników 
biznesowych jest model S950, czyli 49-ca-
lowy ultraszeroki monitor (32:9) z zakrzy-
wieniem 1800R. To w zasadzie dwa ekrany 
QHD w jednym, co pozwala jednocześnie 
wykonywać różne zadania. Rozdzielczość 
Dual QHD (5120x1440) i technologia QLED 
zapewniają bardzo dużą przestrzeń pikseli 
i głębię kolorów (95 proc. gamy DCI-P3). Na-
tomiast zakrzywienie sprawia, że praca na 
tak szerokim ekranie nie męczy oczu.

Przełącznik KVM wbudowany w model 
S9 umożliwia kontrolowanie dwóch jedno-
cześnie podłączonych komputerów za po-
mocą jednego zestawu klawiatura plus mysz. 
Pracę można prowadzić w trybie full scre-
en, gdzie obraz z aktywnego źródła zajmu-
je pełen ekran, lub w trybie PBP (Picture by  
Picture), gdzie ekran podzielony jest po- 
między dwoma komputerami.

S9 gotowy jest na pracę z każdym kompu-
terem, posiada pełen komplet złącz sygna-
łowych, w tym USB-C, wbudowany HUB 
USB oraz port LAN. 

kształtuje trendy na rynku  
monitorów B2B 

ADVERTORIAL

Samsung 
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Kiedy na jednej z grup na Facebooku 
rozpoczynam poszukiwania boha-
terów tego tekstu – nie spodziewam 

się wiele. W końcu kto ucieka z raju? Zale-
dwie chwilę później rozmawiam z kilkoma 
osobami, a liczba ta ciągle rośnie. Mówią 
o wypaleniu, presji, szowinizmie, mobbin-
gu, nadmiarze obowiązków i obowiązkach 
poniżej kompetencji… Na podstawie ich hi-
storii mogłabym napisać książkę i byłby to 
raczej mroczny thriller. Praca w IT to marze-
nie wielu, nieustannie pompowane marke-
tingiem zachwalającym branżę. Ma jednak 
też swoje mroczne strony. Dlaczego tak wiele 
osób rezygnuje z pracy w branży IT?

– Pracujesz w IT i chcesz zmienić zawód? 
Szykuj się, że praktycznie każdy spoza branży 
będzie patrzył na ciebie jak na szaleńca, który 
postanowił zamordować kurę znoszącą złote 
jaja. Spotkałam się nawet z niezrozumieniem 
u doradcy zawodowego! To bardzo mocno 
wpłynęło na moją pewność siebie, sprawiło, 
że sama zaczęłam kwestionować własne my-
śli i odczucia – mówi Kamila (imię zmienio-
ne), jedna z moich rozmówczyń.

Nic dziwnego, że ludzie reagują szokiem. 
W internecie roi się od artykułów promują-
cych pracę w IT. Wielu moich rozmówców 
zwraca uwagę, że praca sama w sobie nie jest 
problemem, a stawki potrafi ą być napraw-
dę wysokie. Problemem są ludzie, niedopa-
sowanie zawodowe i pęd na pracę w branży. 

Chciałam być kimś innym, ale zostałam inży-
nierem – tak brzmi wiele opowieści, których 

wysłuchuję. Anna Staniszewska, studentka 
psychologii i przyszła naukowczyni, nie jest 
tu wyjątkiem. Ania w szkole była prymuską. 
Bardzo chciała wybrać dobry dla siebie za-
wód. Interesowało ją wszystko, ale w szcze-
gólności lubiła matematykę. Matematyka 
sama w sobie wydawała się jej mało prak-
tyczna, dlatego ostatecznie wybrała fi zykę 
(specjalność: fi zyka medyczna) na okolicz-
nej Politechnice. 

– Trochę było to związane z prężnie dzia-
łającą wtedy akcją „Dziewczyny na politech-
niki”, która w pewnym sensie spowodowała, 
że miałam poczucie, że muszę coś udowod-
nić, pokazać, że faktycznie dziewczyny mają 
na politechnikach swoje miejsce – wspomi-
na Ania.

Już na studiach rozpoczęła poszukiwa-
nia swojej drogi zawodowej i po kilku róż-
nych próbach trafi ła wreszcie w miejsce, 
które wydawało się odpowiednie – na sta-
nowisko testera automatyzującego, ucząc 
się programowania i rozwijając swoje kom-
petencje w kierunku IT. Lubiła to co robi, 
podobało się jej rozwijanie narzędzia słu-
żącego do tworzenia testów za pomocą in-
terfejsu. Była dumna, gdy mogła wspierać 
zagranicznych testerów i czuła, że razem 
z całym zespołem tworzą pewnego rodza-
ju społeczność.

– Problem zaczął się w momencie, gdy prze-
niesiono mnie do innego projektu i próbowano 
zepchnąć w  obowiązki testera manualne-
go, podczas gdy ja wyrażałam ambicje raczej 
w kierunku programowania, aniżeli samego 
testowania – opowiada Ania. 

Brak odpowiednich obowiązków i proble-
my natury korporacyjno-biznesowej sprawi-
ły, że zaczęła czuć, jakby jej praca nie miała 
żadnego znaczenia. 

– Doświadczyłam wypalenia zawodowe-
go, choć w zupełnie inną stronę, niż się to 
zwykle przedstawia – zawiesza głos, by po 
chwili kontynuować. – Miałam za mało obo-
wiązków, a jak już miałam coś robić, to spo-
za zakresu mojego stanowiska, na co się nie 
zgadzałam. W pewnym momencie stałam się 
tak wykończona udawaniem tego, że pracuję, 
że wracając do domu, nie miałam siły otwie-
rać laptopa. Miałam jednak ambicję o by-
ciu stricte programistką, chciałam się więc 
przyuczyć do zawodu i zmienić pracę. Jednak 
ze względu na obciążenie psychiczne przez 
bezsensowność mojej pracy nie byłam w sta-
nie tego robić. Przedłużałam swoje odejście 
o jakieś 9 miesięcy, znajdowałam takie atuty 
pracy, jak widok z biura, ludzie, czy dobry do-
jazd. Potem przyszła pandemia i tym bardziej 
bałam się podjąć jakieś zdecydowane kroki 
w kierunku zmiany.Fo
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Praca w IT to marzenie wielu, 

nieustannie pompowane marketin-

giem zachwalającym branżę. Ma 

jednak też swoje mroczne strony.

Ucieczka z raju:
dlaczego ludzie 

odchodzą z branży IT?
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Ucieczka z IT 
Ostatecznie Ania odeszła z  niesatysfak-
cjonującej pracy w branży IT. Próbowała 
utrzymać swoją pasję do programowania. 
Obiecywała sobie, że w trakcie przerwy za-
wodowej będzie dalej rozwijać się w kie-
runku programowania, ale życie napisało 
inny scenariusz. Próbowała się dokształcać, 
a nawet rekrutować na kolejne stanowiska. 
W pewnym momencie zrozumiała, że sa-
ma się sabotuje – choć szuka pracy, to w du-
chu liczy na odmowne odpowiedzi. Musiała 
przewartościować swoje priorytety. Zrozu-
miała, że nie podoba jej się obowiązek ciągłe-
go przyuczania, rozwijania, że ma dość presji 
i czytania artykułów z folderu „to read”, któ-
ry zdawał się nie mieć końca.

– Nie chcę być tutaj źle zrozumiana, ja się 
uwielbiam uczyć, jednak świat IT zmienia 
się tak dynamicznie, że naprawdę ciężko za 
tym nadążyć. Dużo ludzi ma poczucie presji, 
że wciąż wiedzą za mało, że po pracy powinni 
klepać własne projekty i budować własne port-
folio. I w tym też teoretycznie nie ma nic złego, 
ale jeśli nasze tempo przypomina chód, a wszy-
scy dookoła wydają się biec, to czujemy, że coś 
jest nie tak – podsumowuje.

Ania wróciła do marzeń z dzieciństwa 
– rozpoczęła studia na psychologii, rozwi-
ja się. Bierze pod uwagę powrót do branży 
IT, ale przede wszystkim odkryła w sobie na-
ukowczynię. 

– Ta ścieżka naprawdę mnie pociąga – mó-
wi. A ja, choć oddzielona setki kilometrów od 
niej, mam wrażenie, że szczerze się uśmie-
cha. Wierzę jej.

Wypalenia zawodowego doświadczyła też 
programistka Kamila, aktualnie engineer 
managerka, która weszła do branży w 2013 
roku, po przebranżowieniu za pomocą 
warsztatów i samodzielnej pracy. W 2019 
roku już miała wszystkiego dość.

Jej wypalenie nie wynikało z niedoboru 
obowiązków, jak w przypadku Ani, a z nad-
miaru i ciągłej presji. A także wrodzonego 
perfekcjonizmu – słowa, które chyba prze-
winęło się najczęściej we wszystkich prowa-
dzonych przeze mnie rozmowach.

– W pracy jako programistka spędziłam 6,5 
roku. Praca szła mi naprawdę nieźle, awan-
sowałam, ludzie mnie doceniali… Ale bez cią-
głego rozwoju w tej branży nawet nie stoi się 
w miejscu, ale wręcz można się cofnąć. Nie 

miałam już do tego serca – opowiada Kamila. 
Jej zdaniem programowanie jest napraw-

dę bardzo fascynujące i satysfakcjonujące, 
ale w jej karierze zawsze obecny był element 
trudu i walki. Miała dość.

– Miałam wszystkie objawy wypalenia za-
wodowego. Dodatkowo cały czas czułam się 
jak oszust, który de facto nic nie wie. Czułam 
presję na kodowanie po godzinach dla relaksu 
– wiele osób tak robi. Na uczestniczenie w kon-
ferencjach, „jaranie się” nowinkami techno-
logicznymi, ale tylko na początku kariery, 
dawało mi to radość. Z biegiem czasu miałam 
coraz mniej ochoty na siedzenie przed kompu-
terem i spędzanie czasu nawet na rozmowach 
o technologii. Z perspektywy czasu widzę, że 
środowisko IT, pomimo że pozornie otwarte, 
jest dość specyficzne i hermetyczne: żarty, te-
maty do small talku… Wszystko kręci się wo-
kół technologii i pracy – wspomina Kamila. 

W 2020 Kamila wróciła do pracy progra-
mistki, ale zmotywowała się, by być jak naj-
dalej od kodu. Szybko została engineering 
managerem. Zbiera fundusze na firmę ma-
rzeń i nie zbliża się do kodowania. Argument 
finansowy zadecydował o jej powrocie po 
przerwie, którą spędziła między innymi na 
studiach psychologicznych. 

– Jeszcze nie jestem pewna, czym chcę się 
zajmować, ale jestem przekonana, że wolę  
pracować na swoim – rozmarza się.

Czy potrafisz sobie wyobrazić, że choć wszy-
scy wokół cię chwalą i doceniają twoją pra-
cę, to ciągle czujesz, jakby twoja wiedza była 

niewielka, a  sukcesy przychodziły przez 
przypadek? Tak czują się osoby doświadcza-
jące syndromu oszusta, popularnego w bran-
ży IT, częściej wśród kobiet. Wspomniała 
o nim Kamila, a także Anna Staniszewska. 

– Jak myślę o tych wszystkich latach, to 
jest mi przykro, że tak to musiało wyglądać. 
Nie miałam dobrej struktury w firmie. Nie 
dostałam dobrego wdrożenia. System zadań 
był taki, że mogłam się sama przypisywać do 
zadań z puli. Jednak ja się bałam tych zadań, 
a zwłaszcza tych bardziej zaawansowanych 
technicznie, czułam się świeżakiem i bałam 
się, że sobie nie poradzę. Nie otrzymałam też 
wspierającego mentoringu, zabrakło jakiejś 
wizji mojego rozwoju w firmie – mówi Anna. 

O znaczeniu syndromu oszustki w karie-
rze zawodowej kobiet wspomina chociażby 
raport „Kobiety w technologiach 2020” She-
snnovation Academy. Problem jest poważ-
ny. Brak mentoringu i dobrego wdrożenia 
utrudniają rozpoczęcie kariery. Możliwość 
elastycznego i samodzielnego wybierania za-
dań na niektóre osoby zadziała motywująco, 
ale w innych przypadkach – jak u Ani – oka-
że się gwoździem do trumny, który zamiast  
ułatwić rozwój, wepchnie człowieka w szpo-
ny kompleksów i niepewności.

Praca w branży IT czy w gamedevie? Dys-
kusja o tym, jak blisko tworzenie gier le-
ży od branży IT trwa. Arkadiusz Kościółek 
rozpoczął swoją karierę przy technologiach 
właśnie od gamedevu, czyli tworzenia gier. 

Decyzja  
o zatrudnieniu 
nie powinna 
wynikać z mody. 
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Sylwia Błach  
Programistka C#, Unity3D, WordPress i nie 

tylko, blogerka i influencerka, autorka horrorów 
dla dzieci i dorosłych. Aktualnie pracuje nad 

kolejnymi powieściami grozy i szuka wydawcy. 

Artykuł pierwotnie został opublikowany na 
portalu Homodigital.pl.

Pracował przy dużych tytułach jako grafik 
3D i specjalista od efektów specjalnych. Je-
go doświadczenie zwala z nóg: praca na silni-
kach 3dsmax, CryEngine, znajomość Unreal 
Engine 4… Umiejętności, które w tej bran-
ży znaczą bardzo wiele. Jak większość mo-
ich rozmówców, nie narzeka na pracę samą 
w sobie, ale na realia, które go dotknęły. 

– Rzuciłem pracę w gamedevie po 10 latach, 
aby zająć się opieką i wychowaniem czwór-
ki dzieci po odejściu żony. Ale rozwód to nie 
był jedyny powód, dla którego zrezygnowa-
łem. Bajzel produkcyjny, którego konsekwen-
cje spadały na mnie. Nierealne terminy na 
wykonanie zadań. Brak określonego zakresu 
zleconych zadań, co wiązało się z nadgodzi-
nami. Zacząłem wymiękać, gdy okazało się, 
że ludzie, którym ufam, kopią pode mną dołki. 
Oczywiście większość osób była w porządku. 
Ale jak to w życiu bywa, pojedyncze jednostki 
potrafią zrujnować atmosferę. Życie prywatne 
się posypało, a w dodatku ilość nowych techno-
logii do opanowania mnie przytłaczała. Mia-
łem dość, odszedłem – wspomina Arkadiusz.

Złość i  zmęczenie Arkadiusz przekuł 
w działanie. Umiejętności techniczne po-
stanowił wykorzystywać dalej, na swoich za-
sadach. Teraz buduje ekowioskę w ramach 
projektu Life19. To projekt rozwijany od 8 lat, 
ale w ostatnim roku, na „bezrobociu”, Arka-
diusz ruszył z impetem. Już jest przywiezio-
ne drewno, Arek stawia pierwsze ściany, na 
moje wiadomości odpisuje z placu budowy. 

– Pomysł zrodził się w dużej mierze z po-
wodu rozpaczliwych prób szukania pomocy 
dla mojego autystycznego syna. Zrozpaczony 
rodzic próbuje wszystkiego. Dziś jestem ojcem, 
który sam wychowuje czwórkę dzieci i w No-
wym Borku pod Rzeszowem na powierzchni 
około 7,5 hektara buduje ekowioskę. Projekt 
permakulturowej i ekologicznej wioski, któ-
ra ma służyć rehabilitacji dzieci, zajmuje mi 
większą część czasu – mówi Arkadiusz.

Większą, ale nie całą, ponieważ oprócz 
prawdziwej wioski, Arkadiusz tworzy też 
jej wirtualny odpowiednik – edukacyjną grę 
komputerową. Wykorzystując umiejętności 
pozyskane w branży IT, oczywiście. 

Na swoje marzenia postawił też Bart Bo-
browski. Na Instagramie przedstawia się ja-
ko ten, który pomaga świadomym singlom 
z IT, uwięzionym w pętli pracy 9–17, odzy-
skać wolność.Kilka miesięcy temu miał pra-

cę marzeń. Trafił do firmy, która stworzyła 
fenomenalną kulturę organizacyjną. Każdy 
był pomocny, zmotywowany i uśmiechnięty.

– Zrekrutowałem do moich zespołów grupę 
najlepszych na rynku specjalistów, światowej 
klasy ekspertów w samodzielnym rozwiązy-
waniu problemów. Miałem szefów, od których 
mógłbym uczyć się przez kolejne lata. We-
wnętrzny mentoring pozwolił mi rozwinąć 
się jako manager i produktowiec – wspomina. 

Czuł, że tworzyli produkt, który zmie-
nia świat. Statystyki mówiły same za siebie: 
pomagali 350 milionom uczniów miesięcz-
nie. Prowadzili korepetycje, rozwijali firmę, 
osiągali najlepsze wyniki. Brzmi jak jed-
na z historii o raju w branży IT? Tak było. 
Bart mieszkał na krakowskim Kazimierzu, 
cieszył się pensją dobrze opłacanego pro-
gramisty i doceniał ogromną przestrzeń do 
rozwoju biznesowego. 

– A i tak miałem poczucie, że 
coś jest nie tak. Czułem, że cze-
goś mi w życiu brakuje. Czułem, 
że nie mogę się w pełni rozwijać 
ani duchowo, ani emocjonalnie. 
Jakkolwiek można nazwać coś 
więcej niż kolejne szkolenie z ko-
munikacji albo ze Scruma. Czu-
łem się uwięziony. Czułem, że kręcę się w pętli 
gdzieś między pracą do 17, Netflixem a spa-
niem. Czasem po drodze był jeszcze trening, 
którym dopiero niedawno zastąpiłem w moim 
życiu alkohol – wspomina Bart.

Do poczucia beznadziei dołączyła bezsen-
ność, a potem depresja. Jak mówi Bart:

 – Szczęśliwie znalazłem wsparcie w psy-
choterapii, która okazała się chyba najlepszą 
inwestycją, jaką zrobiłem w zeszłym roku. 
Sama w sobie nie rozwiązała jeszcze proble-
mu, ale pomogła mi znaleźć odwagę, by zrobić 
pierwszy krok. To, w czym byłem naprawdę 
dobry, było czekanie. Czekałem na urlop na 
przykład. Czekałem na te 2–3 tygodnie wol-
ności w roku, kiedy mogę powiedzieć: Jestem 
panem swojego czasu! Jestem panem swoje-
go losu!

W trakcie dwumiesięcznego wypadu na 
Tajlandię, w przerwie między jedną pracą 
a drugą, zobaczył ludzi, którzy żyją zupeł-
nie inaczej niż on. Medytują, zdrowo się od-
żywiają, pracują na swoich warunkach. 

– Z tą wizją przed oczami, że można żyć 
przez 7 dni w tygodniu i nie czekać na week-

end, urlop, czy wręcz na emeryturę, jeszcze  
boleśniej czułem, że mój czas składa się głów-
nie z pracy. OK, z pracy, którą kocham, ale 
z pracy. Z krótkimi przerwami na życie. A ma-
rzyło mi się, żeby żyć. OK, z przerwami na pra-
cę, ale żeby żyć – wspomina.

Życie rzucało w niego inspiracjami, zoba-
czył post influencerki, która wyjechała na 
Bali, ale jeszcze się bronił. Miał zobowiąza-
nia, etat, za mało pieniędzy. Tak tłumaczył 
się sam przed sobą. W końcu podjął decyzję 
i zaczął przygotowania do przeprowadzki. 
Rzucić wszystko, porzucić pracę w IT i za-
mieszkać na Bali? Bart na swoim Instagramie 
udowadnia, że to możliwe. 

– Zwłaszcza, jeżeli spotkasz na swojej dro-
dze ludzi, którzy mogą Ci pomóc – dodaje. 

Każdy zawód ma swoje jasne i  mroczne 
strony, ale chyba żaden nie ma 
teraz tak potężnego marketin-
gu, jak branża technologicz-
na. Moi rozmówcy zwracają 
uwagę na korporacyjne pato-
logie, presję, hermetyczność 
środowiska, ale każdy z nich 
napisał swoją własną historię. 

Praca w IT potrafi być wspaniałą przygodą 
i świadczą o tym miliony zadowolonych pro-
gramistów, testerów, grafików i innych osób 
bardziej lub mniej ściśle związanych z bran-
żą. Jednak ważne, by decyzja o zatrudnieniu 
wynikała z naszych potrzeb, umiejętności 
i kompetencji, a nie chwilowej mody.

– Wydaje mi się, że coś musi się jeszcze zmie-
nić, coś na kształt skandynawskiego podej-
ścia, gdzie zasobem jest człowiek, a nie wyniki 
– podsumowuje Anna Staniszewska i trudno 
się z nią nie zgodzić.   n

Praca  
w branży  
IT czy może  
w gamedevie?   
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rych. Przykładowo w latach 2022–2026 
usługi IT mają rosnąć średnio o 5,6 proc., 
podczas gdy w 2021 roku wzrost wyniósł 
4 proc. W przypadku oprogramowania na-
tomiast w zeszłym roku osiągnął wartość 
10 proc., a w przypadku sprzętu rekordo-
we 27 proc. (przy czym w tym roku ten 
akurat segment ma z kolei odnotować lek-
ki spadek). Szybki wzrost rynku IT widać 
też we wzrostach zatrudnienia. W przy-
padku 69 proc. ankietowanych przez nas 
fi rm IT w roku 2021 zatrudnienie wzrosło, 
a 88 proc. podniosło płace. 

W najbliższych 5 latach najszybciej ma 
rosnąć rynek usług chmurowych. W roku 
2021 jego wartość wyniosła 886 mln dol., 
a do roku 2026 ma rosnąć o 22,5 proc. rocz-
nie. Wówczas ten segment rynku będzie 
już wart 2,5 mld zł! W latach 2022–2026 
zmieniać się ma jednak jego struktura. 

Otóż do roku 2026 wzrastać ma udział 
usług Platform as a  Service (wzrost 

z 13 proc. do 24 proc.), kosztem Software 
as a Service (spadek z 67 proc. do 54 proc.). 
Bez zmian pozostanie zaś udział usług 
Infrastructure as a  Service (na pozio-
mie około 20 proc.). Na ich małą opła-
calność wskazują w rozmowach z nami 
sami klienci. Coraz częściej starają się na-
tomiast  skorzystać z usług związanych 
z zaawansowaną analizą danych, algoryt-
mami AI/ML, czy też gotowymi platfor-
mami MLOps. Wszystkie one należą do 
kategorii PaaS.

Kluczowe trendy dla rozwoju 

Chmura obliczeniowa to także najważ-
niejszy trend w branży IT, wskazywany 
przez 80 proc. ankietowanych przez nas 
fi rm. Na kolejnych miejscach znalazły się: 
cyberbezpieczeństwo (73 proc.), analityka 
i Big Data (54 proc.), zastosowanie algo-
rytmów AI (46 proc.) oraz automatyzacja 
i robotyzacja (40 proc.). Trendy te widać 
też w preferencjach klientów. Najwięcej 
z nich przyspieszyło projekty związane 
z bezpieczeństwem IT (49 proc.), migra-

Większość, bo 73 proc. uczestników rankingu ITwiz Best100 
stwierdziło, że rok 2021 był lepszy lub dużo lepszy od swo-
jego poprzednika. Rok wcześniej, a więc w odniesieniu do 
2019 roku, stwierdziło tak 54 proc. ankietowanych. Dobre 
nastroje potwierdzają dane IDC, według których rynek ICT 
w Polsce wzrósł w minionym roku aż o 13 proc., osiągając 
wartość 21,8 mld dol. 

Obecny rok jest przez przedstawi-
cieli fi rm IT oceniany nieco bar-
dziej pesymistycznie niż 2021. 

W sumie 11 proc. z nich ocenia, że będzie 
gorszy, choć nadal 63 proc. uważa, że ich 
sytuacja się poprawi, między innymi pod 
względem liczby i wartości kontraktów. 
Jak prognozuje IDC, niekorzystnie na 
nasz rynek IT wpłynąć mogą zarówno 
wojna na Ukrainie, jak i wysoka infl acja, 
a może nawet stagfl acja. Dużym hamul-
cowym jest także słabość złotego i wzrost 
stóp procentowych. Ma to nie tylko nega-
tywny wpływ na skłonność do zakupów. 
Wzrasta też koszt kredytów kupieckich, 
co z kolei powoduje wąskie gardła u dys-
trybutorów. 

Niepowstrzymane wzrosty 
na rynku cloud 
Prognozy IDC nie mówią już wprawdzie 
o dwucyfrowych wzrostach, ale nadal spo-

RYNEK

największe firmy IT      w Polsce największe firmy IT   

n Adam Jadczak 

Ranking ITwiz Best100: 

NAJWIĘKSI nadają ton
O stanie całej branży IT w dużej mierze decyduje grupa 50-100 największych 

firm. Aby się zakwalifikować do grupy 50 największych firm w Polsce, trzeba 

było osiągnąć przychody na poziomie 298 mln zł (260 mln zł w roku 2020), 

a w przypadku pierwszej setki zestawienia ITwiz Best100 – 150 mln zł (120 

mln zł). W 2021 roku – według rankingu ITwiz Best100 – przychody pierw-

szej 50-tki największych firm wyniosły 58,8 mld zł (43 mld zł), czyli 97 proc. 

wartości całego rynku IT. 
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cją do chmury (46 proc.) oraz wdrożeniem 
nowych aplikacji (35 proc.).

Jednocześnie coraz więcej klientów za-
granicznych sięga nie tylko po pracowni-
ków, ale również po gotowe rozwiązania 
i usługi IT z Polski. I to do tego stopnia, 
że 51 proc. ankietowanych 
przez nas przedsiębiorstw 
IT zanotowało wzrost przy-
chodów z  kontraktów za-
granicznych. W rezultacie 
przychody uczestników 
rankingu ITwiz Best100 
z  eksportu wyniosły po-
nad 19,2 mld zł, głównie za 
sprawą Grupy Asseco Po-
land. W czołówce znalazły 
się jeszcze: Intel Techno-
logy Poland, Comarch, CD 
Projekt RED (mimo 60  proc. spadku), 
Ten Square Games i Samsung Electronics 
Polska. Przy czym czołowi eksporterzy 
IT działają w  dwóch branżach –  pro-
dukcji oprogramowania oraz usług two-
rzenia oprogramowania na zamówienie 
klientów.  

Podsumowanie rynku IT 
w Polsce w 2021 roku
Na sprzedaż produktów i usług IT w roku 
2021 przypadło około 15,7 mld dol. Według 
danych z raportu ITwiz Best100, w roku 
2020 było to 13,33 mld dol., a w roku 2019 

– 12,24 mld dol. Widać więc 
spore wzrosty w ciągu ostat-
nich 2 lat. Można to uznać za 
dowód znacznego przyspie-
szenia projektów digitaliza-
cji i cyfrowej transformacji. 

Warto jednak pamiętać 
o charakterystyce polskiego 
rynku IT – prawie 58 proc. 
jego wartości (9,04  mld 
dol.) pochodzi ze sprzedaży 
sprzętu IT. Z kolei na usługi 
IT przypada około 26 proc. 

rynku IT, a oprogramowania 16 proc. Każ-
dy wzrost w tej pierwszej kategorii to im-
puls do rozwoju dla całego rynku. Dwa 
ostatnie lata należały do bardzo udanych 
w segmencie sprzętu. W ich trakcie za-
notowano niespotykane od kilkunastu lat 
wzrosty.

największe firmy IT      w Polsce    w Polsce 
WAŻNE liczby
Przychody największych dostawców 
produktów i usług IT z poszczegól-
nych sektorów gospodarki w 2021 r.

bankowy

2021

2,4 mld
2,5 mld

fi nansowy

1,9 mld
1,7 mld

handlu 

1,7 mld
1,5 mld

przemysłu

2 mld
1,3 mld

telekomunikacji i mediów 

1,5 mld
1,1 mld

utilities i energetyki 

1,4 mld
1,1 mld

opieki zdrowotnej 

1,3 mld
1,2 mld

transportu i logistyki 

0,7 mld
0,6 mld

W PODZIALE NA SEKTORY:

W PODZIALE NA WIELKOŚĆ 
PRZEDSIĘBIORSTW:

duże fi rmy 

11,2 mld
10 mld

MŚP

2,4 mld
1,9 mld

Sprzedaż do administracji publicznej 
i samorządowej* (łącznie) 

2,4 mld
2,1 mld

2020
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*przychody fi rm, które w 2021 
roku podały dane na ten temat

Co druga 
fi rma 
zanotowała 
wzrost 
zamówień 
z zagranicy.  
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W pierwszym roku pandemii popyt na 
sprzęt PC zwiększył się o prawie 40 proc., 
po czym w 2021 roku poprzeczka zosta-
ła podniesiona jeszcze wyżej, o kolejne 
3,5 proc. Duże były też wzrosty pod wzglę-
dem wartości sprzedaży. Było to możliwe 
dzięki dużemu popytowi w  segmencie 
sprzętu przenośnego, zwłaszcza na naj-
droższe modele, tzw. ultrabooki.

Mimo lekkiego spadku w  2022 ro-
ku, perspektywy na rynku PC są dobre. 
W tym roku odbywają się bowiem prze-
targi z projektu PPGR – wsparcia dzieci 
i wnuków byłych pracowników PGR-ów 
w rozwoju cyfrowym. W jego ramach do 
użytkowników trafi  ponad 200 tys. kom-
puterów, głównie notebooków. Z kolei 
w Krajowym Planie Rozbudowy zapisa-
no między innymi zakup (w ciągu 4 lat) 
około 1,2 mln komputerów dla uczniów 
i nauczycieli. 

Liderzy wg raportu 
ITwiz Best100
Łączne przychody fi rm, które znalazły 
się w tegorocznej edycji rankingu ITwiz 
Best100 (308 fi rm), to 77 mld zł (rok wcze-
śniej 66 mld zł). Oczywiście nie jest to 
równoznaczne z wartością polskiego ryn-
ku IT. Jak co roku podkreślamy, część tych 
samych przychodów raportowanych jest 
przez kilka fi rm – vendorów i dystrybuto-
rów, którzy sprzedają ich produkty oraz 
partnerów tych drugich, którzy oferują je 
klientom końcowym. 

O stanie całej bran-
ży IT w  dużej mierze 
decyduje grupa 50-100 naj-
większych fi rm. Aby się za-
kwalifi kować do grupy 50 
największych fi rm w  Pol-
sce, trzeba było osiągnąć 
przychody na poziomie 
298 mln zł (260 mln zł w ro-
ku 2020), a  w  przypadku 
pierwszej setki zestawienia 
ITwiz Best100 – 150 mln zł 
(120 mln zł). W 2021 roku 
przychody pierwszej 50-tki największych 
fi rm wyniosły 58,8 mld zł (43 mld zł), czyli 
97 proc. wartości całego rynku IT. Gdyby 
z tego zestawienia usunąć dystrybutorów, 
to przychody czołowej 50-tki wyniosłyby 
około 35,5 mld zł (58 proc. wartości całe-
go rynku). 

Pierwsza 10-tka rankingu 
ITwiz Best100
Lider polskiego rynku, dystrybutor AB, 
wygenerował w  2021 roku obroty ze 
sprzedaży produktów i usług IT w wy-
sokości 8  mld  zł, co oznacza wzrost 
o 19 proc. w porównaniu do roku 2020. 
Choć niestety fi rma ta nie zdecydowała 
się na wydzielenie ze sprzedaży produk-
tów nie związanych z IT (m.in. sprzętu 
RTV/AGD). Na drugim miejscu znalazło 
się Also Polska ze wzrostem sprzedaży na 
poziomie 27 proc., do 7 mld zł. Na trze-
cim miejscu w rankingu ITwiz Best100 
uplasował się ponownie Dell EMC, od-
notowując 21 proc. wzrost przychodów, 
do poziomu 3 mld zł. Na czwartym miej-
scu utrzymało się Lenovo Technology 
(2,07 mld zł), a na piąte miejsce awanso-
wało HP Inc. (2,05 mld zł). 

Kolejne, szóste miejsce w naszym ran-
kingu zajmuje Intel Technology Poland. 
W  przypadku tego producenta samo 
centrum R&D w  Gdańsku, rozwijają-
ce oprogramowanie dla centrali w USA, 
wygenerowało 1,05 mld zł obrotów. Na 
7  miejscu, po raz pierwszy od dawna 
w najlepszej dziesiątce, znalazło się As-
seco Poland (awans z  15-tego miejsca). 
Było to możliwe dzięki wzrostowi przy-
chodów do poziomu 1,88  mld  zł. Dwa 
kolejne miejsca zajmują dystrybutorzy 
– Tech Data Polska (1,69 mld zł) i Kompu-
tronik (1,65 mld zł). Miejsce dziesiąte zajął 
Samsung Electronics Polska (1,57 mld zł), 

przy czym aż 495  mln  zł 
to przychody z  tworzenia 
oprogramowania na zlece-
nie centrali w warszawskim 
centrum R&D. 

Do największych firm 
z kapitałem polskim, które 
sprzedają własne produkty 
i usługi, w roku 2021 należa-
ły: Asseco Poland, NTT Sys-
tem i  Comarch. Najwięksi 
vendorzy to: Dell EMC Pol-
ska, Lenovo Technology B.V. 

oraz HP Inc. Z kolei w  trójce najwięk-
szych dostawców usług cloud computing 
znalazły się: Asseco Poland (238,2 mln zł), 
Comarch (213,5  mln  zł) oraz Vercom 
(178,9 mln zł). Amazon Web Services, Mi-
crosoft (Azure) i Google Cloud zajęły od-
powiednio miejsca 4, 5 i 7.  n
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Wprawdzie zadłużenie przed-
siębiorców z branży IT spadło 
w minionym roku, jednak pro-

blemem mogą okazać się rosnące należno-
ści od klientów – jak można wnioskować 
na podstawie danych Krajowego Reje-
stru Długów (KRD). Zacznijmy jednak 
od dobrych wiadomości. Otóż w kwiet-
niu br. długi fi rm informatycznych wynio-
sły blisko 180 mln zł, co oznacza spadek 
w ciągu roku o 18 proc. Przedsiębiorcy 
wykorzystali więc czas dobrej koniunktu-
ry do poprawy swojej sytuacji fi nansowej. 
Z drugiej strony w dłuższej perspektywie 
większym problemem dla fi rm z branży 
IT mogą okazać się nie ich własne dłu-
gi, lecz rosnące należności. Przez ostat-
nie 3 lata ich wysokość niemal potroiła się. 

Firmy IT mają do odzyskania od nie-
solidnych kontrahentów już 409 mln zł. 
Najmniej skorzy do regulowania fak-
tur na czas okazują się przedsiębiorcy 

z  branż takich jak 
handel i budownic-
two. Tu zaległości są najwyższe (99 mln zł 
i 69 mln zł). Trzeba też uważać na fi r-
my transportowe (50,4  mln  zł nieure-
gulowanych należności dla podmiotów 
IT). Co ciekawe, prawie połowa wszyst-
kich należności branży to długi jedno-
osobowych działalności gospodarczych 
(200,5 mln zł).

Warto przy tym podkreślić, że klien-
ci już przed pandemią tracili ochotę na 
płacenie, co skutkowało znacznym sko-
kiem długów już w listopadzie 2019 r. Naj-
większa zmiana nastąpiła między rokiem 
2019 a 2020, kiedy łączna kwota należno-
ści zwiększyła się prawie dwukrotnie – ze 
170,1 mln zł do 337,5 mln zł. Na czarnej li-
ście dominowały fi rmy handlowe, trans-
portowe i przemysłowe. 

W tej sytuacji eksperci KRD radzą, by 
przedsiębiorcy IT zachowywali czuj-
ność, monitorując sytuację każdego kon-
trahenta i starannie dobierając nowych 

partnerów biznesowych. Nie można 
też pozwolić dłużnikom grać na na 

czas, co stanowi wyjątkowo czę-
stą linię obrony.

– Przedsiębiorcy z sektora 
IT zdają się popełniać częsty 
grzech czasów koniunktury. 
Znaczący wzrost przycho-
dów i bardzo dobra sytuacja 
fi nansowa powodują, że nie 

przywiązują dużej uwagi do 
odzyskiwania własnych na-

leżności. Taka postawa może 
spowodować, że część zarobio-

nych pieniędzy zostanie stracona 
bezpowrotnie – ostrzega Jakub Ko-

Niemal co trzeci respondent ankiety na 
portalu CRN.pl przyznaje, że rosną problemy 
z płatnościami od klientów. A to może być 
dopiero początek kłopotów…

stecki, prezes wrocławskiej fi rmy windy-
kacyjnej Kaczmarski Inkasso.  

Dodaje, że dłużnik widząc, że wierzy-
cielowi wcale nie zależy na odzyskaniu 
należności, będzie grał na czas, aż dopro-
wadzi do przedawnienia. Co prawda nie 
kasuje to całkowicie długu, ale znacznie 
utrudnia jego odzyskanie.

Z ankiety na portalu CRN.pl wynika, że 
obecnie 28 proc. fi rm IT boryka się z pro-
blemem rosnących zatorów płatniczych 
po stronie klientów. Z kolei 31 proc. re-
spondentów cieszy się z  malejących 
problemów z płatnościami, zaś 36 proc. 
pytanych w ogóle nie ma żadnych kło-
potów w tym zakresie. Pozostałe 5 proc. 
ankietowanych wskazuje, że problemy 
z płatnościami od klientów są podobne 
jak w poprzednich latach. 

Szczególnie niepokojący jest z  kolei 
fakt, że aż 55 proc. respondentów odpo-
wiedziało twierdząco na pytanie: „czy 
Twoja fi rma ma problemy z regulowa-
niem należności wobec dostawców?”. Ta-
kich kłopotów nie ma pozostałe 45 proc., 
co w tym kontekście należy de facto uznać 
za wyjątkowo niski odsetek. Nie dziwi na-
tomiast 80 proc. wskazań na „tak” w przy-
padku pytania o problemy z utrzymaniem 
specjalistów. Należy raczej pozazdrościć 
20 proc. fi rm IT, które – jak wynika z an-
kiety na CRN.pl –  dobrze radzą sobie 
z obecnymi wyzwaniami na rynku pracy 
w sektorze informatycznym. 

W ankietach wzięły udział 172 osoby. 

n Tomasz Gołębiowski  

Ankieta CRN.pl:  
BADANIE ONLINE
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Tak postawione cele wymagają ogrom-
nych inwestycji w OZE i prowokują do zada-
nia pytania, czy tak ogromy i liczny kraj jak 
Chiny, będący w dużej mierze wciąż fabryką 
świata, w którym 800 milionów ludzi czeka 
w kolejce do uzyskania statusu klasy średniej 
ma w ogóle wystarczające zasoby OZE? 

Czy wystarczy OZE? 
Władze chińskie również zadały sobie takie 
pytanie. Pod koniec 2020 roku w Chinach 
łączna moc dla energii ze słońca i wiatru wy-
nosiła, odpowiednio, 280 i 250 GW. W ciągu 
następnej dekady planuje się zwiększyć tę 
wartość do 1,2 tys. GW, a niektóre think-tanki 
i instytuty badawcze uważają, że do osiągnię-
cia zeroemisyjności w 2060 roku potrzeba aż 
6 tys. GW z OZE. 

Naukowcy z Narodowego Centrum Klima-
tu opracowali raport (w oparciu o wydajność 
obecnych turbin wiatrowych i paneli sło-
necznych oraz dane geografi czne) ukazujący 
potencjał OZE w Chinach w podziale na pro-
wincje. Wynika z niego, że techniczna moż-
liwość generacji energii elektrycznej z OZE 
to 56,5 tys. GW, czyli prawie 10-cio krotnie 
więcej niż zakładane 6 tys. GW wymagane do 
osiągnięcia neutralności CO2 w roku 2060. 
Obecne wykorzystanie wiatru to 2,6 proc. po-
tencjału, a słońca 0,6 proc.

Te ostatnie procenty wyglądają bardzo 
skromnie, więc umieśćmy je może w per-
spektywie. W zeszłym roku Chiny dodały do 
światowej puli energii wytwarzanej z wia-
tru 47 GW, czyli prawie 51 proc. Połowa no-
wych farm wiatrowych na świecie powstała 

Wymuszone hamowanie 
Faktycznie w 2022 roku, w związku ze zbyt 
ambitnym podejściem do planów zeroemi-
syjności (o nich za chwilę), doszło do za-
burzeń w dostawach energii elektrycznej 
w niektórych prowincjach i miastach. Rząd 
zareagował zwiększając wydobycie węgla 
i udzielając zgody na selektywne urucho-
mienie w wybranych lokalizacjach elektrow-
ni węglowych. To jednak kropla w morzu 
potrzeb energetycznych kraju i, jak zaraz 
zobaczymy, w zasadzie nieistotna z punktu 
widzenia mikstu energetycznego. 

Chińskie zobowiązania dotyczące docho-
dzenia do zeroemisyjności 
przedstawiają się w  nastę-
pujący sposób: do 2025 roku 
zużycie energii na jednostkę 
PKB zmniejszy się o 13,5 proc. 
(w porównaniu do roku 2020), 
emisja CO2 na jednostkę PKB 
zmniejszy się o  18  proc., la-
sy będą pokrywać 24,1 proc. 
kraju, a  udział OZE w  mik-
ście energetycznym osiągnie 

20 proc. W tym czasie emisja CO2 będzie 
wciąż rosła.

Z kolei do 2030 roku, zgodnie z założenia-
mi, zużycie energii na jednostkę PKB ulegnie 
dalszej redukcji, emisja CO2 zmniejszy się 
o 65 proc. i osiągnie szczyt, a lasy będą po-
krywać 25 proc. kraju, podczas gdy udział 
OZE wzrośnie do 25 proc. Wreszcie do 2060 
roku udział OZE wzrośnie do 80 proc. i jeśli 
tak się stanie, to Chiny staną się zeroemisyj-
ne, jeśli chodzi o CO2. Fo
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Właściwie to chyba powinienem 
zacząć od koloru czarnego, bo 
w  takich barwach w  zachod-

niej prasie opisuje się energetykę chińską: 
że oparta na węglu, że emituje najwięcej 
C02 na świecie i że w ogóle się nie zmienia, 
a wręcz  przeciwnie – jest jeszcze gorzej, bo 
powstają nowe elektrownie węglowe i wzra-
sta wydobycie węgla. Przyjrzyjmy się za-
tem nieco bliżej kilku liczbom i faktom, aby 
samemu ocenić jak to jest z tą energetyką 
w Chinach.

Udział węgla w mikście energetycznym 
Chin zmniejszył się w  ostatniej dekadzie 
z 70 do 56 proc. W tym samym 
okresie zużycie energii elek-
trycznej w Chinach wzrosło 
z 2,7 mln do 3,7 mln ktoe (kra-
jowe zużycie energii pier-
wotnej). Innymi słowy przy 
wzroście zapotrzebowania 
na energię o 36 proc. udało się 
zmniejszyć zależność od wę-
gla o 14 proc.

Jeśli chodzi o emisję CO2, 
to faktycznie Chiny ze względu na liczeb-
ność kraju zajmują w statystykach pierwsze 
miejsce, ale jeśli spojrzymy na ilość emito-
wanego CO2 per capita, to obraz zmienia się 
diametralnie. W Chinach wskaźnik ten wy-
nosi 7,38 tony rocznie na osobę, a więc niemal 
identycznie jak w Polsce (7,81). Dla porów-
nania: w Niemczech wynosi on 9,44, podczas 
gdy w Korei Południowej 11,85, a w Stanach 
Zjednoczonych 15,52, czyli ponad dwukrot-
nie więcej.

Dokonując inwestycji w OZE na gigantyczną skalę, Chiny osiągają efekt skali w 
produkcji. Już teraz koszty wytwarzania paneli słonecznych w Chinach są 35 proc. 
niższe niż w Europie, a za chwilę podobnie będzie z turbinami wiatrowymi.  

Połowa nowych 
farm wiatrowych 
na świecie 
powstała 
w Chinach.

n Albert Borowiecki, Instytut Badania Chin Współczesnych

czerwone czy zielone? 
ChinyChiny
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kolejnych 200 nowych obiektów zwiększa-
jących możliwości magazynowe do 62 milio-
nów kW. Do roku 2030 liczba ta ma zostać 
podwojona i osiągnąć 120 milionów kW.

Sposoby na magazynowanie 
energii
Rozwijają się też dynamicznie inne formy 
magazynowania energii – chemiczne (dru-
gie życie dla baterii z  samochodów elek-
trycznych), sprężone powietrze w komorach 
solnych, akumulatory energii kinetycznej 
i produkcja zielonego wodoru. 

Zielony wodór i magazyny energii jako 
część cyklu recyclingowego dla baterii sa-
mochodów elektrycznych jest warta uwagi 
ze względu na rozwój zielonego transportu 
w Chinach. To materiał na oddzielny artykuł, 
więc w największym skrócie sytuacja wyglą-
da tak: Chiny zdecydowały się na stosowanie 
baterii elektrycznych w samochodach oso-
bowych i małych statkach, natomiast ogniw 
paliwowych (wodór) w ciężarówkach, cięż-
kim sprzęcie (dźwigi, wywrotki), autobu-
sach, tramwajach, traktorach itp. Obecnie 
jeździ po chińskich drogach ponad 10 mi-
lionów „elektryków”, a do 2025 ma do nich 
dołączyć 50 tys. pojazdów z ogniwami pa-
liwowymi. Mamy więc ogromny potencjal-
ny rynek zarówno na baterie do magazynów 
energii, jak i na zielony wodór używany do 
ładowania ogniw. 

Efekt skali 
Chiny uruchomiły też największy na świecie 
rynek handlu uprawnieniami do emisji CO2. 
Już obecnie jest on trzykrotnie większy od 
rynku europejskiego, a wzrośnie o kolejne 
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w Chinach. Jeśli rozbijemy to na elektrow-
nie lądowe i morskie, to będzie to odpowied-
nio 42 proc. i 80 proc. Dochodzi do sytuacji, 
w której Chiny nie mogą dynamicznie zwięk-
szać liczby zainstalowanych farm wia-
trowych, ponieważ zaczyna brakować na 
świecie specjalistycznych statków (i załóg) 
niezbędnych przy tego typu instalacjach. 

Z brakiem statków Chiny jeszcze sobie ja-
koś poradzą (budują nowe w swoich stocz-
niach), ale czasu wymaga też wyszkolenie 
załóg. Tak na marginesie, Polska planuje do 
roku 2040 zainstalować 11 GW energii z tur-
bin na morzu i będzie do tego potrzebować 
około 70 tysięcy specjalistów, których na ra-
zie na rynku nie ma. 

Tak ogromna ilość energii generowanej 
z OZE wymaga oczywiście potężnych maga-
zynów energii. Również i w tej kwestii Chiny 
mają znaczące osiągnięcia i dość szczegó-
łowe plany na przyszłość. Po pierwsze, po 
dość żywiołowym okresie rozwoju nowych 
farm wiatrowych i  słonecznych, władze 
lokalne zaczęły w zezwoleniach na kolej-
ne tego typu inwestycje zawierać klauzule 
nakładające na inwestorów obowiązek bu-
dowania również magazynów energii. Stan-
dardem staje się wymóg magazynowania 15 
do 30 proc. produkowanej energii na czas 
2 do 4 godzin.

Do tego dochodzą inwestycje państwo-
we w  rozbudowę elektrowni szczytowo-
-pompowych, czyli najbardziej tradycyjnej 
formy magazynów energii. Do końca 2022 
roku w Chinach przybędzie 9 milionów kW, 
zwiększając łączne możliwości gromadze-
nia energii w tego typu magazynach do 45 
milionów kW. Do roku 2025 ma powstać 

70 proc. po dodaniu do niego przemysłu cięż-
kiego i produkcji. Dodajmy do tego ambitny 
plan migracji centrów danych bliżej źródeł 
energii OZE, o którym szerzej pisałem w ar-
tykule „Chińska autostrada danych” w CRN 
Polska (nr 4/2022). 

Do tego dochodzą jeszcze szczegółowe 
plany dekarbonizacji transportu morskie-
go oraz przemysłu stalowego, cementowe-
go i chemicznego w ciągu 5 najbliższych lat. 
Wspomniane powyżej 25 proc. terenu po-
krytego lasami przekłada się na 43 miliony 
hektarów drzew. Wszystko to sprawia, że 
z roku na rok Chiny stają się coraz bardziej 
zielone.

No dobrze – może ktoś powiedzieć – ale co 
to ma wspólnego z nami, może poza tym, że 
oddala się być może wizja globalnego ocie-
plenia? Otóż według mnie ma i to bardzo 
dużo. Dokonując inwestycji w OZE na tak 
gigantyczną skalę Chiny osiągają również 
efekt skali w produkcji. Oznacza to między 
innymi, że obecnie koszty produkcji paneli 
słonecznych w Chinach są 35 proc. niższe niż 
produkcji w Europie, a za chwilę podobnie 
będzie z turbinami wiatrowymi (i statkami 
do ich montażu). 

To samo dotyczy branży samochodów 
elektrycznych – w zeszłym roku w Chinach 
sprzedano 3,2 miliona elektryków. To ponad 
połowa wszystkich takich aut sprzedanych 
na świecie. Co będzie oznaczać dominację na 
przykład chińskich producentów akumula-
torów (CATL), a w niedalekiej przyszłości 
również ogniw paliwowych. Inaczej rzecz 
biorąc – nie da się przeprowadzić skutecznej, 
szybkiej i taniej transformacji energetycznej 
na świecie bez udziału Chin. 

Nowe morskie farmy 
wiatrowe w 2021 r.

Nowe naziemne farmy 
wiatrowe w 2021 r.

80,02%

Wielka 
Brytania

Chiny 10,98%

Wietnam 

Dania Niderlandy 
reszta świata 

Łączna moc: 
21,1 GW

3,7%

2,9% 1,9%
0,5%

42,35%
Chiny 

Łączna moc: 
72,5 GW

Brazylia

5,31%

Stany Zjednoczone 

17, 62%

Wietnam

3,7%

Szwecja

2,9%

Australia 

2,4%
Niemcy 

2,7%

Indie 

2%

Turcja 

1,9%

Francja 

1,6%
reszta świata 
17,52%
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Fastnet Race to obok regat Sydney- 
-Hobart jeden z najbardziej wyma-
gających żeglarskich wyścigów na 

świecie, którego oryginalna trasa, licząca 
608 mil morskich, wiodła wzdłuż brytyj-
skiego wybrzeża, przez jeden z najtrud-
niejszych akwenów. Fastnet 
ma w swojej blisko stuletniej 
historii tragiczne wydarze-
nia – w 1979 roku w wyniku 
sztormu, rosnącego do potę-
gi huraganu, przewróciło się 
ponad 100 jednostek, czyli 1/3 
tych, które wystartowały. Fa-
le osiągały wysokość ponad 
15 metrów. Zginęło 19 osób – 15 żeglarzy 
i 4 ratowników. Do mety w Plymouth zdo-
łało dopłynąć tylko 86 jachtów. Wiele napi-
sano na ten temat, ale dla mnie znamienne 
jest to, że według raportu opisującego 

ten tragiczny wyścig „ci żeglarze, którzy 
w okresie największego nasilenia sztor-
mu zachowali sterowność na falach, czyli 
innymi słowy – aktywnie żeglowali pod-
czas sztormu – poradzili sobie lepiej niż ci, 
którzy zrzucili żagle i zeszli pod pokład”. 

Kiedyś poznałam preze-
sa fi rmy, który zwykł mówić 
w trudnych sytuacjach: „My 
nie wybiegajmy niepotrzeb-
nie do przodu. Obserwujmy co 
się stanie i będziemy reagować 
adekwatnie do sytuacji, czyli 
krok po kroku”. Jego wrodzo-
na reaktywność doprowadzi-

ła do tego, że w branży, która jest liderem 
transformacji cyfrowej, spółka umacniała 
się w okopach starego modelu biznesowe-
go, skupiając wysiłki na redukcji kosztów 
z jednej strony, z drugiej zaś wydatkując 

kurczące się zyski wypracowane z zadysz-
ką przez „stary biznes” na budowę nowego 
silosu, który miał w zamiarze prezesa do-
konać transformacji. 

Lata pandemii pokazały, że spółki, które 
wybrały strategię „zejścia podczas sztor-
mu pod pokład”, czyli strategię na prze-
czekanie, straciły najwięcej. Ci, którzy 
wybrali „ucieczkę do przodu” inwestując 
w nowe modele biznesowe, wprowadziły 
biznes na wyższy poziom i ten, bez wątpie-
nia kryzysowy, czas był dla nich katalizato-
rem rozwoju. 

Przyglądam się w swojej pracy wielu spół-
kom, temu czym się zajmują, w jakim mo-
delu biznesowym, czy wiedzą kto jest ich 
klientem i dlaczego nim jest oraz dlacze-

Rola CEO 
w transformacji   
     spółek

n Katarzyna Sobańska-Helman 

Ludzie się 
boją, gdy nie 
rozumieją
celu zmiany. 

Stwórz klimat zmiany.
Każda transformacja fi rmy 

i każda kampania wybor-

cza musi mieć swoje deter-

minanty, adresować problem i poka-

zywać wizję przyszłości. Stwórz więc 

poczucie pilności zmian. Choć wizja 

nadciągającej klęski, którą należy 

powstrzymać, jest bardzo pomocna, 

to optymizm i realizm powinny być 

treścią głównego przekazu.

Liderowanie zmianą: 12 dobrych praktyk 
Sformułuj ramy interpretacyjne 
i kontekst zmiany, by utrwalić 

i uporządkować przekaz. W kam-

panii wyborczej kandydaci odwo-

łują się do programu, którego wyrazistość 

podkreślają takie elementy, jak logo albo 

symbol, hasło, wizualizacja, konkretna linia 

informacyjna, strona www, fanpage i dłu-

gofalowy plan. Nie różni się to znacznie od 

sprawdzonych praktyk stosowanych w uda-

nych transformacjach spółek.

Pokaż drogę realizacji wizji. Wy-

pełnij istniejącą lukę między obecną 

a planowaną sytuacją oraz przed-

staw ludziom silną, realistyczną 

i dobrze zaplanowaną strategię – plan sukce-

su. Zbuduj most pomiędzy stanem obecnym 

i idealną sytuacją. Nie odrzucaj starego, by 

ludzie nie otrzymali przekazu, że angażowali 

się w przeszłości w coś, co nie ma wartości. 

Przedstaw zmianę jako ewolucję i ulepszenie, 

nawet, gdy zdaje się być raczej rewolucją.

Funkcjonowanie krok po kroku, 
od pożaru do pożaru, to nie 
zarządzanie, nawet gdy spółka 
sprawnie sobie z nimi radzi.
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możliwości: otwiera drogę do pozyskania 
potrzebnego know-how, uczenia się or-
ganizacji, jest bazą dla warsztatów stra-
tegicznych bądź zaproszenia do spółki 
managerów z  zewnątrz. Świadomą nie-
kompetencją można z sukcesem zarządzać. 

Parafrazując i upraszczając: nieświado-
ma niekompetencja kapitana jachtu, któ-
ry w warunkach sztormu nie refuje żagli, 
starając się walczyć z żywiołem na peł-
nych żaglach spowoduje wywrotkę jachtu, 
a w najlepszym razie porwanie żagli. Nato-
miast kapitan świadomy braku kompeten-
cji żeglowania w sztormie wie, że dalszy 
rejs w ekstremalnych warunkach pod je-
go komendą prawdopodobnie skończy się 
tragedią i poprosi o pomoc ratowników, 
którzy przejmą czasowo manewrowanie 
jachtem. Ratuje tym samym jacht i załogę, 
za którą wziął odpowiedzialność.
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go pracują w nich tacy, a nie inni ludzie: 
bo chcą, czy też dlatego, że nie mają innej 
opcji. Czy fi rmy te za 5–7 lat będą w stanie 
oferować istotną dla klienta wartość nie 
wprowadzając istotnych zmian, czy też 
lepiej byłoby, gdyby „się sprzedały”, póki 
rynek wycenia je wyżej? Jeżeli sądzę, że za 
kilka lat nie będą miały racji bytu, to wiem 
też, dlaczego. 

Nieuchronność zdarzeń pielęgnowana 
jest przez szefów administracyjnym po-
dejściem do zarządzania. Funkcjonowa-
nie krok po kroku, od pożaru do pożaru, to 
nie zarządzanie, nawet gdy spółka spraw-
nie sobie z nimi radzi. To złodziej kon-
centracji, złodziej czasu, zaangażowania 
i sił zespołu. Reaktywność idzie w parze 
z brakiem wizji i brakiem potrzeby jej po-
siadania. To przykład nieświadomej nie-
kompetencji.

Przeciwieństwem jest proaktywność, 
aktywne i świadome działania na rzecz 
modyfi kacji sytuacji spółki. Inicjatywa, 
która powoduje zmianę bez zależności 
od innych czynników. I nie jest tu naj-
ważniejsze, czy CEO wie, jak dojść do ce-
lu. Podstawowym jego obowiązkiem jest 
to, by miał wizję i szukał, a raczej progra-
mował możliwość jej realizacji oraz swoją 
intensywną aktywnością w poszukiwaniu 
rozwiązań i autentyczną wiarą w realiza-
cję wizji wpływał na postawę innych. Był 
twarzą, liderem zmiany dla zespołu, dla 
pracowników, których zmiana dotyczy. 

Rozpisanie mapy drogowej to dome-
na reszty top managementu i dobrze wró-
ży, gdy CEO przed sobą samym przyznaje 
się, że nie wie, jak swoją wizję zrealizować. 
Świadomość niewystarczających kompe-
tencji kreuje wbrew pozorom cały szereg 

Agituj, ale bądź 
spójny z głoszonymi 

hasłami w swoich 

działaniach i posta-

wie. Kandydat w wyborach, tak 

jak i lider zmian, musi zdobyć 

wiarygodność i ufność, że „tym 

razem zmieni się na lepsze”.

Stwórz sztab liderów zmiany. 
Jeżeli projekt/program projektów 

dotyczy całej fi rmy, zaproś do nie-

go 10–12 osób z różnych obszarów 

biznesowych i poziomów hierarchii. Niech 

będą jej ambasadorami i radarami nastroju 

w fi rmie. Ich rola jest tym większa im bardziej 

naturalnymi są liderami opinii. Niezwykle 

skuteczne jest zaproszenie do „sztabu” takiej 

osoby bądź dwóch, których nie chciałbyś mieć 

po przeciwnej stronie.

Współpracuj – bądź widoczny 
i dostępny. W kampanii wyborczej 

„liczy się szacunek ulicy”. Należy 

wyjść ze strefy komfortu, jeżeli się 

tego oczekuje od innych. Wyjść z przeszklo-

nego gabinetu na najwyższym piętrze, by 

porozmawiać z ludźmi. Wracając, nie zamy-

kaj za sobą drzwi. A potem przyzwyczaj do 

tego pracowników.

»»»

"The Board 
has to be on 
board".
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Sponsor kluczowych 
projektów 
Tragicznej nocy podczas regat Fastnet 
Race ci, którzy aktywnie żeglowali podczas 
sztormu, poradzili sobie lepiej. Doświad-
czony i  świadomy swojej kompetencji 
sternik zrefuje żagle, a one zapewnią mu 
pewną, choć trudną sterowność, przyczy-
nią się do poprawienia dzielności, pomogą 
zachować stabilność dynamiczną i dzięki 
temu panować nad kursem. Oczywiście, ta-
ka taktyka wymaga od załogi umiejętności, 
doświadczenia i wytrzymałości, a od kapi-
tana świadomej kompetencji.

Dokonanie zmiany w spółce, transfor-
macji, „ucieczki do przodu” zależy od 
CEO, który powinien być tzw. sponsorem 
kluczowych projektów. Z racji swojej po-
zycji w fi rmie, CEO ma szczególnie istotną 
rolę w procesie, a autorytet, który zapew-
nia, przenosi się na inne funkcje związane 
z zarządzaniem daną zmianą. Silna załoga 
nie stworzy i nie wdroży skutecznie stra-
tegii, gdy intencja CEO dokonania zmiany 
jest tylko deklaratywna i ograniczy się do 
oświadczenia, jaka jest strategia, bądź pod-
pisania kontraktu z fi rmą doradczą, która 
przeprowadzi warsztat strategiczny z wy-
branymi managerami. Jego postawa i je-
go taktyczne decyzje są bardziej kluczowe 
w procesie zmian, niż wiedza.

Gdy chcemy fundamentalnie zmie-
nić sposób funkcjonowania fi rmy, tak, by 
mogła sprostać określonym przez strate-
gię nowym wyzwaniom, oczekujemy od 
pracowników działań w  tym kierunku. 
Konkretnych, które zostały zdefi niowane 
przez top management, ale również tych 
realizowanych w duchu proaktywności, 

będących efektem ich własnej inwencji. 
Działanie to konsekwencja świadomej 
intencji, uwarunkowanej postawą dzia-
łającego człowieka i jego subiektywnym 
przekonaniem o treści norm społecznych 
dotyczących danego zachowania. 

Żyjemy w epoce różnorodności i pra-
cujemy często w międzynarodowym śro-
dowisku. Treści norm społecznych nie są 
więc uniwersalne. Są one kształtowane 
przez szereg czynników, ta-
kich jak autorytety i przekona-
nia innych ludzi, tych, których 
w  życiu cenimy oraz moty-
wację do podporządkowania 
się formalnym wymaganiom. 
Postawa CEO wpływa na po-
stawy pracowników, a te bez-
pośrednio przekładają się na 
wyniki spółki. Władza for-
malna ma wpływ tylko na pojedyncze 
zachowania, które jednak pozostaną jed-
nostkowymi aktami behawioralnymi, gdy 
ich jedynym motorem jest właśnie ona. 

Dlaczego, co, jak? 
Gdy mam przystąpić do projektu, któ-
ry ma objąć większość organizacji i jest 
skomplikowany, uzależniam to od posta-
wy CEO czy właściciela spółki, będącej 
głównym czynnikiem prognozującym 
sukces lub porażkę projektu. Jego zadanie 
to po pierwsze wzmacnianie poczucia ko-
nieczności i wizji zmiany przez cały czas 
jej wdrażania. Przekazanie jasnego, proste-
go, spójnego i wiarygodnego komunikatu: 
DLACZEGO chcemy/powinniśmy/musi-
my coś zmieniać, CO konkretnie chcemy 
zmienić oraz JAK to zrobimy? 

Oczywiście w  procesie transformacji 
– czy jest nią na przykład zmiana trajek-
torii biznesu, modyfi kacja modelu bizne-
sowego, czy reorganizacja ze struktury 
silosowej na bardziej efektywną – koniecz-
na jest wielowarstwowa komunikacja na 
wszystkich poziomach hierarchii. Mene-
dżerowie wyższego szczebla muszą pro-
wadzić indywidualne rozmowy ze swoimi 
podwładnymi, zarządzając ich emocja-

mi, rozwiewając obawy, tłu-
macząc jak ich praca będzie 
wyglądać w nowym modelu. 
Muszą monitorować postępy 
i morale. Mogą dzięki temu 
korygować i uzupełniać opra-
cowany wcześniej model. 

Pomocne (a  raczej nie-
zbędne) jest zbudowanie 
bądź wzmocnienie kultury 

przekazywania informacji zwrotnej, któ-
ra wskazuje, zachęca i wzmacnia pożądane 
zachowania. Jednak by działania i komuni-
kacja top menedżerów była spójna, musi 
być nie więcej niż adaptacją w określonym 
obszarze funkcjonowania fi rmy przekazu, 
który komunikuje CEO. Nie interpretacją, 
ale uszczegółowieniem.

W chwili oporu pracownicy chcą zo-
baczyć i usłyszeć CEO zaangażowanego 
w zmianę. W dużej mierze od tego uza-
leżniają swoje zaangażowanie i kształtują 
swoje postawy: „oporują” przeciwko zmia-
nie, ignorują ją robiąc swoje, albo oswaja-
ją się z nią, by w końcu zacząć ją wspierać. 
Nie deklaratywnie, ale w pracy. Wspólnym 
mianownikiem komunikacji w całej fi rmie 
powinien być przekaz CEO na temat tego, 
dlaczego zmiana jest planowana, a więc 

Rozwijaj poczucie zbio-
rowej odpowiedzialno-
ści. Przekonaj ludzi, że ich 

poparcie i ich praca nie 

tylko jest doceniana, ale ma duże 

znaczenie. Każdy w procesie zmian 

ma jakąś rolę – wyznacz je i nadaj 

im znaczenie, łącząc bezpośrednio 

z powodzeniem projektu. Oprzyj się 

pokusie samodzielnego rozwiązy-

wania wszystkich problemów.

Liderowanie zmianą: 12 dobrych praktyk 
Słuchaj, rozwiewaj obawy i zarzą-
dzaj wrogim otoczeniem. Nie prze-
mawiaj, ale rozmawiaj. Aby zmak-

symalizować korzyści wynikające 

ze zmian, należy zminimalizować postrzeganie 

zmian jako zagrożenia. Obawy pracowników po-

wodują istotne problemy, które należy uwzględ-

nić w planie zarządzania zmianami. Napięcie 

utrzymywane na odpowiednim poziomie daje 

poczucie, że uczestniczymy w czymś ważnym. 

Gdy jest zbyt wysokie – pojawia się chaos.

Zadbaj o dynamikę zmian. Czas 

jest wrogiem, gdy projekt się wy-

dłuża, albo sprzymierzeńcem, gdy 

tempo jest odpowiednie. Po ziden-

tyfi kowaniu zadań w projekcie i określeniu 

czasu ich realizacji, zmapuj ścieżkę krytyczną 

wszystkich etapów (makro plan). Ceduj odpo-

wiedzialność na kierowników poszczególnych 

projektów za kierowanie swoimi zespołami 

w taki sposób, aby osiągnąć wyznaczone cele 

w wyznaczonym czasie i dokonać zmiany.

CEO 
powinien 
być sponsorem 
kluczowych 
projektów.
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Katarzyna Sobańska-Helman  
CEO BeOnBoard Interim Management.  

jaka jest sytuacja wyjściowa i co się sta-
nie ze spółką i ich stanowiskiem pracy, za-
równo gdy ją wdrożymy, jak i zaniechamy 
wdrożenia. 

Komunikat powinien zawierać także in-
formację, jak zmiana wpłynie na ich pracę. 
Jakie wyzwania przed nimi stoją i jakich 
problemów mogą się spodziewać podczas 
realizacji. Czy i jaki jest plan przezwycię-
żania tych trudności. Jakie korzyści oni 
i  spółka odniosą w  wyniku wdrożenia 
zmian w fi rmie. I wreszcie z kim mogą po-
rozmawiać i uzyskać wsparcie, gdy tego 
potrzebują. Idealną sytuacją jest, gdy CEO 
otwiera drzwi do swojego gabinetu i jest do 
dyspozycji pracowników.

Board on board 
Konsekwencją błędów komunikacyj-
nych, zbyt powierzchownej, pośredniej 
bądź niespójnej komunikacji jest porażka 
wdrożenia procesu transformacji, wyni-
kająca bezpośrednio z destrukcyjnego po-
czucia braku bezpieczeństwa czy nawet 
zagrożenia przez pracowników w okresie 
zmiany. Ludzie się boją, gdy nie rozumie-
ją celu zmiany. Gdy przekaz jest niespójny 
bądź niekompletny, nie ufają mu, szukając 
tzw. „prawdziwych” powodów (którym na 
przykład miałoby być zwolnienie wielu 
pracowników). Dlatego jeżeli chcemy, by 
uwierzyli, że zmiana jest warta ich wysił-
ku i angażowali się w nią, potraktujmy cały 
proces podobnie do kampanii wyborczej. 
W niej ludzie oddają głos na „tak”, nie tylko 
po to, by kandydat odniósł zwycięstwo, ale 
dlatego, że wizja, którą ma i w której urze-
czywistnienie uwierzyli, rysuje się pozy-
tywnie w ich oczach. Przekonuje ich, bo 

myślą podobnie, wierzą w to, co lider, wi-
dzą swoją osobistą korzyść i zyskują prze-
konanie, że sprawy pójdą wtedy w dobrym 
kierunku.

Z doświadczenia wiem, że nie trzeba 
motywować zespołu projektowego, bez-
pośrednio odpowiedzialnego za Bardzo-
WażnyProjekt. To osoby, którym zależy na 
powodzeniu projektu, czyli skutecznym 
wdrożeniu, często bardziej niż jego bez-
pośrednim interesariuszom. Czują presję 
czasu, zderzają się nierzadko z brakiem za-
angażowania i wsparcia, zarówno ze stro-
ny kadry zarządzającej, jak i pracowników, 
których zmiana dotyczy (i mogą na niej zy-
skać!), mają nieadekwatne zasoby i muszą 
łączyć pracę projektową ze „zwykłymi” 
obowiązkami, ale motywacji im nie braku-
je. Przynajmniej na początku wdrażania 
projektu. Dlatego postawa i realne wspar-
cie dokonywania zmiany (np. transforma-
cji spółki) przez CEO są, jak wspomniałam, 
kluczowe. Podobnie  jak kapitan nie chowa 
się pod pokładem, tak CEO podczas trans-
formacji spółki musi być widoczny i ak-
tywnie uczestniczyć w  projekcie. „The 
Board has to be on board”, jak to mówią za 
oceanem.                                                                            n

Uświadom sobie względ-
ność oceny tego, na 
jakim etapie jesteśmy 
w procesie zmiany. Zmia-

na jest procesem. Jest regulowana 

przez kierownictwo i stopniowo 

zagnieżdża się w organizacji. Nie 

oczekuj natychmiastowych efektów, 

tak jak i nikt nie może ich oczeki-

wać od ciebie niedługo po tym jak 

został ogłoszony „kick-off” projektu.

Nie rządź zmianą, tylko nią zarzą-
dzaj. Jeżeli każesz zmianie, by 

była – nie posłucha. Jeżeli każesz 

ludziom ją wdrożyć - narzucisz ją 

– będzie pozorowana i nieefektywna.

Przygotuj się na kryzysy i gorsze 
chwile. Gdy nie wiesz, jak roz-

wiązać problem, pamiętaj o tym, 

że najlepszą motywacją dla ludzi 

jest... brak demotywacji.
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Szymon Szczęśniak, CEO CodeTwo Software, zapytał: „Nie wydaje Wam się, że jeśli 
chcemy propagować tematy bezpieczeństwa w sieci, to standardowe materiały tutorialowe 
niewiele pomogą? No bo jeśli ktoś jest zorientowany w temacie, to jest zorientowany. Jeśli nie jest zo-
rientowany w temacie (ale swobodnie porusza się w nowych technologiach), to te materiały mu pomogą, 
ale większość userów to tacy ludzie, którzy tych materiałów nie ogarną (jakie one by nie były), a nawet 
sami z siebie nie zechcą ich obejrzeć/przeczytać. Czy nie jest zatem tak, że propagowanie bezpiecznych 
zasad korzystania z internetu i nowych technologii powinno się odbywać poprzez budowanie potrzeby 
wśród najbardziej narażonych użytkowników, aby sami wywierali presję na bardziej ogarniętych use-
rach w swoim otoczeniu, żeby im ten temat wytłumaczyli, pokazali, skonfigurowali na ich komputerach, 
telefonach etc.? Każdy ma w otoczeniu takiego kumpla, syna, wnuczka, siostrzeńca lub sąsiada”. 

LINKEDIN PARK   

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

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

„Od jakiegoś czasu modny jest w USA trend, który moim zdaniem już dotarł do 
Polski, i trzymajcie się mocno, bo czuję, że za chwilę okaże się, że niejeden lider już go 
doświadcza” – tak jeden ze swoich wpisów zaczyna Sylwia Królikowska, założycielka 
Van Dahlen Group. I wyjaśnia: „Trend ten pojawił się po raz pierwszy na TikToku i – jak pokazują 
pierwsze obserwacje – dotyczy głównie młodszego i najmłodszego pokolenia pracowników. Trend 
nazywa się ‘Quiet Quitting’ (niektórzy mówią też ‘Silent Quitting’) i jest określany jako ‘doing what 
you’re paid for and nothing more’, czyli rób tylko to, co do ciebie należy, ale nic ponadto. Gdy szef 
ciśnie, wymagając ‘above and beyond’ (czegoś przekraczającego oczekiwania), rób tylko to, co masz 
zapisane w zakresie obowiązków. Chodzi o to, by nie zapracowywać się w imię idei, z którą się na-
wet nie identyfikujemy. Po czym poznać, że pracownik świadomie lub bardziej nieświadomie stał 
się częścią tego ruchu? Oto kilka charakterystycznych zachowań: w pracy zdalnej jest to człowiek, 
który na spotkaniach ma wyłączoną kamerę, jest wyciszony i nie zabiera głosu (…); nie zgłasza się 
do dodatkowych zadań (…); nie chce wracać do biura (…); nie bierze udziału w dodatkowych szkole-
niach i inicjatywach rozwojowych (…); nie chce być liderem (…)”. Ech, czasem to by się nawet chcia-
ło być „trendy”, ale ostatecznie pasja do pracy zawsze w nas zwycięża. 

Na profilu organizacji 
Let’s Manage IT przypomnia-
no, że ryzyko wypalenia 
zawodowego w sektorze IT 
wynosi aż 80 proc. „Statystyki 
mówią same za siebie. Problemy 
psychiczne to realny problem, 
z którym mierzy się 20 proc. pra-
cowników w Polsce. Co więcej, 
pierwsze wypalenie zawodowe 
zwykle zdarza się nawet mię-
dzy 1. a 2. rokiem po studiach. 
Z rozpoznaniem zmiany w za-
chowaniu pracownika mana-
gerowie zwykle dobrze sobie 
radzą. Taka osoba najczęściej ma 
mniej energii, zaczyna popełniać 
błędy, które sygnalizuje zespół, 
ma problemy ze skupieniem się 
w czasie spotkań, zamyśla się, 
nie słucha, jest zdekoncentro-
wana. Ale jak reagować na takie 
sygnały, będąc managerem?”. 
Tego dowiecie się z całego wpisu 
na wspomnianym profilu, który 
szczerze wam polecamy. Tym 
bardziej, że w obecnych czasach 
każdy specjalista IT jest na wagę 
złota. 
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Znacie to: „Czym się różni Polska od innych państw? W każdym państwie 
są obywatele, a u nas podatnicy”. No dobrze, nas też ten znaleziony „w interne-
tach” żarcik nie śmieszy, niemniej trudno się z nim nie zgodzić. Nic zatem dziw-
nego, że Uczelnia Łazarskiego powołała do życia… Centrum Myśli Podatkowej. 
Na jego czele stanął profesor prawa podatkowego Adam Mariański, Partner 
w kancelarii Mariański Group. Jak wyjaśnia: „CMP to jednostka badawcza powołana 
w celu prowadzenia interdyscyplinarnych badań i debat na temat racjonalnego systemu 
podatkowego oraz systemu finansów publicznych. Niezbędne jest do tego łączenie badań 
z różnych dziedzin: prawa podatkowego, ekonomii, socjologii, psychologii, etyki i polito-
logii. Ten cel będziemy realizować w prowadzonych projektach, konferencjach i debatach. 
We wrześniu rozpoczynamy serię debat o systemie podatkowym. W najbliższym czasie 
również pierwsze w Polsce studia MBA TAX”. Generalnie popieramy edukację, zwłasz-
cza w dziedzinach związanych z biznesem,  a jednocześnie podpowiadamy: tu nie ma co 
myśleć, tu trzeba obniżać i upraszczać. Ot, co! 
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Czy 
standardowe 
tutoriale 
działają? 

Artur Kurasiński, autor 
newslettera Technofobia, odniósł 
się jakiś czas temu do biznesowych 
skandali z udziałem prezesów WeWork, 
Theranos czy Ubera, którzy okazali 
się oszustami i perfekcyjnymi megalo-
manami, zdolnymi omamić każdego. 
Niedługo potem życie dopisało puentę: 
„Fundusz A16Z (założony przez bran-
żowe legendy: Bena Horowitza i Marca 
Andreessena) ogłosił właśnie, że zain-
westował 350 mln dolarów w startup 
o nazwie Flow (jeszcze nie zaczął 
działać), który ma się zajmować nieru-
chomościami. Tym samym startup stał 
się ‚jednorożcem’ (czyli spółką, której 
wartość na papierze wynosi co najmniej 
1 mld dol.). 
Tak się składa, że CEO Flow jest Adam 
Neumann czyli ex-CEO WeWork, fir-
my będącej przykładem największego 
(obok Theranos) skandalu finansowego 
ostatnich lat (wycena spółki spadła 
z 47 mld dol. do 8 mld, a IPO przeło-
żono z uwagi na problemy wokół CEO 
i spółki). (…) Niesamowite. Wszystkie 
kłamstwa Neumanna i jego złama-
nie warunków umów z inwestorami 
zostało uznane za bycie ‘liderem z wi-
zją’. Ciekawe czy zgodziłby się z tym 
SoftBank czy Benchmark (inwestorzy 
w WeWork)?”. Jak to było: chciwość jest 
dobra? No chyba jednak nie. 

Katarzyna Cebulska-Bajera, COO w firmie Engave, przypomniała nie-
dawno historię pewnej fotki. Pewnie niektórzy z Was pamiętają, że swojego czasu 
przez media społecznościowe przewinęło się zdjęcie czterech miłych, nieśmiałych 
młodzieńców w rozciągniętych swetrach siedzących grzecznie przy skromnym stole 
zakrytym ceratą, na którym stały szklanki z herbatką. Towarzyszył mu szyderczy podpis: 
„Impreza informatyków”. Otóż fotkę „zrobiono w 1997 roku na ogólnopolskiej olimpiadzie 
matematycznej w Zwardoniu na Śląsku. Chłopak drugi od lewej to Tomasz Czajka, aktu-
alnie informatyk pracujący w zespole SpaceX Elona Muska, i zarabiający krocie. Tomasz 
Czajka odpowiadał za oprogramowanie używane podczas lotu rakiety firmy SpaceX.
Na zdjęciu jest również M. Petrykowski, obecnie światowej klasy programista, oraz 
J. Przytycki, który zrobił międzynarodową karierą jako naukowiec-matematyk. Wówczas 
śmiała się z nich połowa Polski, a teraz Panowie mogą śmiało powiedzieć: ten się śmieje, 
kto się śmieje ostatni”. My, w redakcji CRN Polska, nie śmialiśmy się wtedy,  ale za to 
jak najbardziej cieszymy się teraz. Tak już mamy, że lubimy, jak Rodakom się powodzi, 
zwłaszcza tym z branży IT. 
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jest senior konsultantem przemysłu 
teleinformatycznego. 

Liczba
aplikacji 

w smartfonach 
rośnie 

wykładniczo.

Wdużym sklepie z  ubraniami 
przy kasie stoi kolejka. Pierw-
sza osoba, młode dziewczę, 

chce zalogować się w swoim telefonie do 
aplikacji tej sieci sklepów. Wtedy będzie 
mogła uzyskać 10 proc. upustu na zakupio-
ny ciuszek. Niestety bidulka zapomniała 
hasła. Sprzedawczyni stara się jej pomóc 
w jego odzyskaniu, ale dziewczę ma kło-
poty z dostępem do własnych mejli. A ko-
lejka robi się coraz dłuższa i coraz bardziej 
się niecierpliwi. 

Wreszcie udało się zeskanować kod apli-
kacji i można dokonać płatności. Z tym, 
że dziewczę miało jeszcze trzy sztuki do 
zwrotu, a mając tę aplikację zwrotów moż-
na dokonać nawet w ciągu 365 dni. Sprze-
dawczyni znowu cierpliwie wspomogła ją 
w przejściu odpowiedniej procedury, aby 
można było sczytać kod zwrotu produktu. 
Uff , udało się! To znaczy została jeszcze 
tylko płatność telefonem… Kolejka zamar-
ła, patrząc czy dziewczę aby pamięta od-
powiedni kod? Yes! 

Następną osobą była starsza pani, któ-
ra mając kilka wybranych ciuchów wyjęła 
smartfon potwierdzając sprzedawczyni, 
że ma aplikację tego sklepu. Kolejka, już 
dłuższa, wstrzymała oddech, ale pani 
sprawnie uruchomiła aplikację i dała do 
sczytania kolejne kody dla uzyskania ra-
batu. Potem zapłaciła kartą, pamiętając 
PIN. Kolejka odprowadziła ją wdzięcz-
nym wzrokiem. 

Kolejna pani od razu powiedziała, że nie 
ma i nie chce mieć tej aplikacji, a za zakup 
płaci gotówką. Po czym położyła na ladzie 
banknot 500 zł. Sprzedawczyni stwierdzi-
ła, że nie ma jak wydać, po czym z bankno-
tem pobiegła na zaplecze. Pewnie chciała 
z kimś sprawdzić, czy aby jest prawdziwy… 

Ostatnia z kolejki, zniecierpliwiona, rzu-
ciła na ladę sukienkę i wyszła ze sklepu. 

Tymczasem liczba aplikacji w smart-
fonach rośnie wykładniczo. Każda sieć 
sklepów, producent, usługodawca, admi-
nistracja i wiele innych podmiotów nakła-
nia nas do zainstalowania jego aplikacji, 
bo dotychczas oferowane zalogowanie się 
na jego witrynie już nie jest wystarczają-
ce. Klienta trzeba mieć stale na „podglą-
dzie”, powiadamiając go na bieżąco co 
jeszcze chcielibyśmy mu/jej zaoferować, 
gdy przypadkiem znajdzie się koło sklepu, 
bo dostęp do lokalizacji jest obowiązkowy.

Od niedawna popularna (aż się system 
chwilowo zawiesił) stała się aplikacja Vi-
tay, gdyż dzięki niej można było zaosz-
czędzić 30 groszy na litrze przy trzech 
tankowaniach po 50 litrów paliwa na mie-
siąc. W sumie jakieś 3,75 proc. – dużo niżej 
od aktualnej infl acji. Również konkurencja 
z Shella zaoferowała podobne rabaty pod 
warunkiem użycia ich aplikacji. 

Ja, z natury oporny na takie gadżety, da-
łem się skusić aplikacji płatności za par-
king (trzeba tylko pamiętać o zaznaczeniu 
końca parkowania, bo policzą do 20:00), 
zakupu biletu na podmiejski pociąg oraz 
aplikacji towarzyszącej nowo zakupionej 
hybrydzie. Aplikacja ta pamięta o termi-
nach serwisu, wylicza procent czasu ostat-
niej podróży na silniku elektrycznym oraz 
ocenia moją dbałość o jazdę ekologiczną 
( już uzyskałem 98 punktów na 100). Poka-
zuje też aktualne położenie samochodu, co 
dla tego modelu – często sobie „pożycza-
nego” – jest pewną szansą na jego dopil-
nowanie. Przy czym kłania się też w tym 
przypadku RODO. 

Niedawno wybieraliśmy się w podróż 
lotniczą i trzeba było się stawić na lotni-

Życie
Problem opisany w tym felietonie jest zapewne znany każdemu, kto od lat 
używa smartfona. Zwykle jednak się nad tym nie zastanawiamy, a w efekcie 
jesteśmy gotowani jak żaba we wrzątku. Czas wyskoczyć? 
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sku około 5:30 rano. Dotychczas wieczo-
rem dzwoniłem do jednej z  korporacji 
i zamawiałem taxi na 5:00, bo do lotniska 
mamy około 4 km. Teraz też zadzwoniłem 
i dowiedziałem się, że zmieniły się zasa-
dy i zamówienie można złożyć dopiero na 
godzinę przed jazdą. Zacząłem szukać te-
lefonu innej korporacji, ale u wszystkich 
zamawianie taxi jest tylko przez aplikację. 
No to zdecydowałem się jedną z nich zain-
stalować. Zainstalowała się, ale równocze-
śnie zainstalowała się aplikacja wynajmu 
hulajnóg oraz poleciła zainstalowanie apli-
kacji korzystania z transportu w Irlandii. 
Uczciwie też poinformowała, że moje da-
ne, takie jak położenie, dane użytkownika, 
kontaktowe i finansowe, historia wyszuki-
wania, dokonywane zakupy itd., mogą być 
użyte do mojego śledzenia w aplikacjach 
i witrynach używanych przez inne firmy. 
Ups… 

No ale trudno, muszę mieć tę taxi na ra-
no. Spróbowałem ją więc zamówić na 5:00. 
Wybrałem lepszą wersję auta i wciskam 
ZAMAWIAM. W odpowiedzi dostaję ko-
munikat, że tego zamówienia nie możemy 
zrealizować, bo nie ma akurat tych aut. 
Druga próba – zwykłe taxi na 5:00. ZA-
MAWIAM. W odpowiedzi – taxi może być 
podstawione między 5:00 a 5:20. Za póź-
no, rezygnuję i trzecia próba na 4:50. Zaak-
ceptowane. Poszedłem spać, a rano o 5:00 
dowiedziałem się, że zlecenie nie zostało 
zatwierdzone. Pewnie zostałem przez ich 
sztuczną inteligencję oceniony jako mało 
poważny klient, który aż trzy razy składa 
i odwołuje zamówienia. Pobiegliśmy do 
autobusu. A dawniej jak się taxi nie poja-
wiało, wystarczył telefon do dyspozytora 
i udawało się ją odnaleźć, bo kierowca po-
mylił uliczki. Za to teraz jest nowocześnie. 

Tak wiem, że marudzę, bo większość już 
używa wielu aplikacji i je sobie ceni. Ca-
ły telefon jest nimi wypełniony, aż braku-
je pamięci. A sprawa śledzenia jest jakoś 
mało istotna. No dobrze, jeśli dla was te 
aplikacje są wygodne i pożyteczne – wa-
sza wola. Oby tylko prezes (tak – ten pre-
zes) ich wam nie ograniczył. 

A teraz załóżmy, oczywiście hipotetycz-
nie, że gdzieś i jakoś tracimy nasz smart-
fon. Jeszcze istnieje nadzieja, że dzwoniąc 
do niego z pożyczonego telefonu usłyszy-
my go, albo też go zlokalizujmy z witryny 
komputera. Ale jak upadnie, rozbije się, 

wpadnie do wody, do klozetu (sorry, to 
częsty przypadek) – po prostu staje się nie-
użyteczny. Jeszcze gorzej jak nam go wy-
rwą z ręki, ukradną. Według szacunków 
w USA aż 113 komórek jest gubionych lub 
kradzionych w każdej minucie. W UK od 
2007 roku zaginęło ponad 100 milionów 
smartfonów, z czego tylko 7 proc. wróciło 
do właścicieli. W Polsce ginie lub jest kra-
dzionych kilkaset tysięcy. Młodzi użyt-
kownicy tracą średnio smartfon raz na rok, 
ci 25+ średnio co 3 lata, powyżej 35 co 4 la-
ta, a seniorzy raptem jeden w swoim dłu-
gim życiu.

Z utratą telefonu tracimy cząstkę ży-
cia. Nawet nie możemy zadzwonić z in-
nego aparatu do Misi czy Kociaczka, bo 
nie znamy ich numerów. Nie możemy się 
autoryzować w elektronicznym dostępie 
do konta, lekarza, urzędnika. Nie może-
my dokonywać opłat i zapłaty za towary 
i usługi, ani pobrać pieniędzy. Tracimy 
wszystkie aplikacje i benefity przez nich 
oferowane. A  najgorszą (nieprawdaż?) 
tragedią jest brak uczestnictwa w  me-
diach społecznościowych. Po prostu zgro-
za. Co robić? 

Pierwszym krokiem powinien być za-
kup zwykłej komórki z kosza w sklepie 
za jakieś 100 zł. Potem u operatora trzeba 
uzyskać SIM z naszym numerem z jedno-
czesną blokadą tegoż numeru w straco-
nym smartfonie. Mając numer IMEI 
tegoż smartfona możemy go też całkowi-
cie wyłączyć z użytkowania. Następnie 
staramy się odtworzyć listę najważniej-
szych kontaktów, szczególnie że mogą 
być one potrzebne do zebrania funduszu 
na nowy smartfon… Robimy też weryfi-
kację, jakie z dotychczasowych użytecz-
ności z  naszego już byłego smartfona 
możemy realizować posługując się ese-
mesami lub bezpośrednim kontaktem. 
Potem idziemy kupić nowy smartfon, ta-
ki na jaki nas akurat stać. Chociaż STOP 
– a może to co mamy jest dla nas wystar-
czające? Nie potrzebujemy tych widże-
tów, a i bateria dłużej trzyma moc oraz 
tej komórki nie można zhakować ani pre-
cyzyjnie zlokalizować. A jeżeli już mu-
sicie mieć te aplikacje, to może tylko te 
rzeczywiście użyteczne. Przecież wiele 
z tych zainstalowanych uprzednio uży-
liście tylko raz, dwa razy. I życie będzie 
spokojniejsze. 
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tracimy 

cząstkę życia.
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Światowe dostawy komputerów i tabletów spadną w 2022 

i 2023 r. – przewidują analitycy IDC. W 2022 r. sprzedaż w seg-

mencie PC ma się zmniejszyć rok do roku o 12,8 proc. (do 

305,3 mln szt.), a w przypadku tabletów o 6,8 proc. (156,8 mln 

szt.). W 2023 r. spadek ma wynieść 2,6 proc. łącznie dla pecetów 

i tabletów. Tegoroczna sprzedaż będzie niższa z powodu inflacji, 

spowolnienia gospodarczego na świecie oraz dużego wzrostu 

zakupów w ciągu ostatnich dwóch lat. Pogorszenie nastrojów 

klientów domowych spowoduje dalsze kurczenie się rynku kon-

sumenckiego w ciągu najbliższych sześciu kwartałów W 2023 r. 

zmniejszy się także popyt ze strony przedsiębiorstw z powodu 

coraz trudniejszych warunków makroekonomicznych. Powrót 

do wzrostu ma nastąpić dopiero w 2024 r., gdy firmy będą 

znów więcej kupować wraz ze zbliżającym się końcem wsparcia 

Windows 10 (październik 2025 r.). Popyt konsumencki przesunie 

się natomiast do segmentów premium. Projekty w edukacji i praca 

hybrydowa będą generować dodatkowe zapotrzebowanie na PC 

i tablety, jednak pandemiczne szczyty nie zostaną osiągnięte. 
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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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Popyt na komputery nie wzrośnie   
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Cyberbezpieczeństwo kluczowe 
w strategii IT 
Ponad połowa liderów IT (52 proc.) ankieto-

wanych przez Equinix twierdzi, że przyspiesza 

cyfrową ewolucję swojej firmy z powodu 

kryzysu Covid-19. Podobny odsetek (54 proc.) 

potwierdza, że ich budżety IT w związku z tym 

wzrosły. Najwięcej szefów IT (85 proc. glo-

balnie) jako priorytet nr 1 wskazuje poprawę 

cyberbezpieczeństwa. 

Procesowi cyfrowej transformacji towarzyszy 

migracja do chmury. Aż 71 proc. liderów IT na 

świecie planuje przenieść więcej funkcji biz-

nesowych do chmury, a połowa spośród nich 

zamierza zmigrować więcej aplikacji o krytycz-

nym znaczeniu dla firmy. 

Tymczasem w USA już 74 proc. pytanych li-

derów IT deklaruje przejście na model XaaS 

(wszystko jako usługa), przede wszystkim ze 

względu na uproszczenie infrastruktury IT 

i elastyczność takich rozwiązań. 

Jaki priorytet ma każdy z poniższych elementów w strategii IT Twojej organizacji? 
(wskazania dla regionu EMEA)

Prognoza dostaw urządzeń komputerowych (PC i tablety) w latach 2022-2026

Rynek Dostawy w 2022 r.  
(mln szt.)

Wzrost  
2022/2021

Dostawy  
w 2026 r. (mln szt.)

Wzrost  
2026/2025

Średni roczny wzrost  
w latach 2022-2026       

Konsumencki 265,3 -9,9% 269,3 0,6% 0,4%

Przedsiębiorstwa 57,6 -1,6% 63,6 -0,2% 2,5%

Sektor publiczny 69,2 -20,3% 69 0,9% -0,1%

MŚP 70 -10,5% 75,9 0,5% 2%

W sumie 462,1 -10,8% 477,8 0,5% 0,8%

Poprawa cyberbezpieczeństwa 83%

Zgodność z regulacjami dotyczącymi danych 83%

Poprawa doświadczenia klientów 82%

Wzmocnienie odporności biznesu na przyszłość 81%

Przyspieszenie innowacji 78%

Poprawa doświadczenia użytkowników w firmie 78%

Cyfryzacja biznesu 76%

Migracja infrastruktury do chmury 73%

Migracja infrastruktury do brzegu 72%
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„Szczęście w nieszczęściu” na rynku kart graficznych
W II kw. 2022 r. nastąpiło mocne wyhamowanie popytu na karty graficzne. 

Wobec I kw. 2022 r. dostawy tych komponentów skurczyły się aż o 22,6 proc., 

choć w ujęciu rok do roku nastąpił jednak 2,4 proc. wzrost. 

Wpływ na sytuację rynkową miały oczywiście zakłócenia w produkcji i transpor-

cie, związane z lockdownem w Chinach. Jednak, jak zaznaczają analitycy, jest „to 

„szczęście w nieszczęściu”, ponieważ producenci kart i GPU zostali z dużym baga-

żem zapasów z powodu osłabienia popytu związanego z pracą zdalną i kopaniem 

kryptowalut. Nie wygląda na to, by podaż i popyt ustabilizowały się do końca 

I kw. 2023 r. – uważają analitycy.Do tego znacznie zjechały ceny, co pokazuje 

głęboki dołek w ujęciu wartościowym w II kw. br. W tym okre-

sie rynek skurczył się aż o 3,1 mld dol. w porównaniu z I kw. 

2022 r. W sumie w ciągu czterech kwartałów wartość sprzedaży 

kart wyniosła 39,9 mld dol. Przy czym spodziewany jest wzrost 

do 44 mld dol. w 2026 r. ze względu na wejście Intela na ten 

rynek (w II kw. br. uzyskał 1 proc. udziału), a odbicie powinno 

zacząć się już w 2023 r. 
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Wolumeny i wartość sprzedaży kart grafi cznych w I poł. 2022 r.

I kw. 2022 II kw. 2022 Różnica

Dostawy (mln szt.) 13,4 10,4 -22%

Wartość sprzedaży (mld dol.) 8,6 5,5 -36%
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Chmura: efektywność ważniejsza 
niż koszty
Tylko 13 proc. organizacji w Polsce ocenia swo-

ją dojrzałość w obszarze transformacji chmu-

rowej jako wysoką (tzn. stosuje rozwiązania 

chmurowe we wszystkich obszarach działalności 

i skaluje je w całej firmie) – wynika z danych PwC. 

W efekcie aż 59 proc. badanych uważa, że nie udało im 

się zrealizować znaczącej wartości z inwestycji w chmurę. Jednocześnie blisko 

70 proc. z nich chmurę postrzega wyłącznie w kategorii usprawnienia działalno-

ści operacyjnej i obniżania kosztów. Dla firm o wysokiej dojrzałości ważniejsze 

od cięcia wydatków jest natomiast zwiększenie przychodów i przyspieszenie 

wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek (47 proc.). Według polskich 

CEO główną przeszkodą w osiąganiu efektów biznesowych z transformacji chmu-

rowej jest brak kompetencji w firmie (76 proc.). Z kolei zdaniem CIO, niedoboro-

wi talentów towarzyszy brak mapy korzyści biznesowych (64 proc.), zaś w oce-

nie COO brak integracji systemów i danych (72 proc.). Co ważne, w perspektywie 

3-letniej widać trend zmiany celów zarządów – oczekiwanie oszczędności dzięki 

chmurze ustępuje dążeniu do poprawy efektywności biznesu.

Jakich efektów biznesowych spodziewają się Państwo przez wykorzystanie technologii 
chmurowych w ciągu najbliższych 3 lat? (najczęstsze wskazania zarządów)

Przyspieszenie wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług

Wprowadzanie innowacji w naszych produktach i usługach, 
zwiększenie przewagi konkurencyjnej

Zapewnienie ciągłości biznesowej

Zapewnienie odporności i elastyczności działania

Zmniejszenie kosztów

Usprawnienie procesu decyzyjnego dzięki 
lepszej analizie danych

44%

44%

44%

43%

29%

27%
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Big Data wejdzie 
do małych firm 
Wydatki na światowym rynku przetwarzania 

dużych zbiorów danych będą zwiększać się 

w tempie 11 proc. rocznie do 2026 r., co 

oznacza, że wzrosną o grube miliardy w ciągu 

zaledwie kilku lat (z 162,6 mld dol. w 2021 r. 

do 273,4 mld dol. w 2026 r.) – twierdzą 

analitycy MarketsandMarkets. Branża jest 

napędzana gwałtownym wzrostem ilości 

danych. Big Data staje się coraz powszech-

niejsze, ponieważ służy różnym celom, takim 

jak wykrywanie oszustw czy zarządzanie 

ryzykiem. Spodziewane jest w związku z tym 

coraz większe zapotrzebowanie we wszyst-

kich dużych branżach. Co ciekawe, zdaniem 

analityków wydatki małych i średnich firm 

na Big Data będą zwiększać się najszybciej 

w najbliższych latach, z uwagi na otwartość 

na nowe technologie i presję na wdrażanie 

strategii, które pomagają im się rozwijać. 

Małe firmy mogą wykorzystywać duże 

zbiory danych, aby lepiej zrozumieć swoich 

klientów i pomagać w lepszej interakcji z nimi 

– wynika z prognozy. Jeśli chodzi o sposób 

wdrażania, segment chmurowy powinien 

rosnąć najszybciej ze wszystkich innych na 

rynku IT. 
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  Jakie technologie odgrywają klu-
czową rolę w ratownictwie górskim? 
Marcin Józefowicz Najważniejsza jest do-
brej jakości, precyzyjna łączność. To właśnie 
od niej zaczęła się w ratownictwie górskim 
przygoda z nowymi technologiami. Pojawie-
nie się radiotelefonów zrewolucjonizowało 
działania ratownicze. Dały one możliwość 
natychmiastowego łączenia się ratownika, 
który opuszcza drugiego ratownika, z tym 
na końcu liny, co poprawiło bezpieczeństwo 
podejmowanych działań. Teraz to naturalne, 
ale w chwili wprowadzenia radiotelefonów 
było przełomem. Druga ważna dla ratow-
ników rzecz, to śmigłowiec. Dzięki niemu 
ratownicy mogą być szybko na miejscu wy-
padku. I chociaż ma swoje ograniczenia – nie 
lata w nocy oraz we mgle – to trudno wyobra-
zić sobie bez niego współczesne ratownictwo 
górskie. 

n Domyślam się, że obecnie korzystacie 
z cyfrowej łączności radiowej…
Nie tylko. Mamy łączność mieszaną. Są ka-
nały cyfrowe, którymi można też przesyłać 
dane, ale pozostawiliśmy kanały tradycyj-
ne, analogowe. Sprawdzają się lepiej, gdy po-
trzebna jest łączność natychmiastowa, bo 
cyfrowa działa z opóźnieniem, szczególnie 
w sezonie turystycznym, gdy sieci są przecią-
żone, do tego dochodzą problemy wynikające 
z ukształtowania terenu oraz synchroniza-
cji przekaźników. Radzimy sobie częściowo 
przez wykorzystanie radiolinii, ale nie roz-

przyszłość chcemy mieć też zabezpieczenie 
w postaci innego rozwiązania. Testujemy 
obecnie Starlinka. Może on działać w dowol-
nym punkcie Tatr – pod warunkiem zapew-
nienia stałego zasilania urządzenia. Może to 
zapewnić na przykład samochód z genera-
torem prądu, ale, jak wiadomo, nie wszędzie 
on dojedzie… 

n Jakim wymaganiom, ze względu na 
warunki panujące w górach, muszą spro-
stać wykorzystywane przez ratowników 
technologie? 
Przede wszystkim urządzenie musi być od-
porne na warunki atmosferyczne. Deszcz czy 
śnieg grożą zalaniem, zasypaniem. Do tego 
dochodzą niskie temperatury. Tymczasem 
sprzęt musi działać w każdych warunkach. 
Wprawdzie nie musi od razu wytrzymywać 
minus trzydziestu stopni, ale do minus dzie-
sięciu, piętnastu powinien funkcjonować 
bez najmniejszego problemu. Z drugiej stro-
ny musi też działać latem, w wysokich tem-
peraturach. Nasze urządzenia powinny poza 
tym pracować w terenie bez dostępu do sie-
ci. Aplikacje mobilne muszą działać również 
poza zasięgiem sieci, w oparciu o własną pa-
mięć i własne zasoby. Chodzi o to, żeby ra-
townik w każdych warunkach miał dostęp 
do określonej porcji informacji. Na przykład 
od producentów dronów wymagamy, aby sta-
tek bezzałogowy mógł pracować w oparciu 
tylko o własny system, bez dostępu do sieci, 
z czym w górach często jest problem. Mamy 
cztery drony obserwacyjne, planujemy zakup 
trzech następnych. Przymierzamy się poza 
tym do zakupu dronów transportowych.

n Jakie narzędzia cyfrowe wspomaga-
ją prowadzenie działań ratowniczych
 w górach?
Korzystamy z  systemu lokalizacji ratow-
ników. To bardzo ważne ze względu na ich 
bezpieczeństwo. Odbywa się to za pomocą 
modułów GPS montowanych w radiotele-
fonach. Informacja o położeniu jest odświe-
żana w ustalonych odstępach czasowych. 
Dyspozytor może też w każdej chwili wysłać 
zapytanie o aktualną pozycję. Dane transmi-

OKIEM UŻYTKOWNIKA

„Szukamy takich rozwiązań, które będą nam ułatwiać 

prowadzenie akcji ratowniczych, a nie przeszkadzać” – mówi 

Marcin Józefowicz, szef sekcji Cyber-Tech w Tatrzańskim 
Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (TOPR). 

fajerwerków
Nie potrzebujemy 

wiązują one w całości problemu. Poza lo-
kalnymi sytuacjami nie korzystamy mocno 
z cyfrowych rozwiązań, bo muszą być spięte 
szybkim, sprawnym internetem. Na przykład 
w komunikacji ratownika ze śmigłowcem 
lepiej sprawdza się tradycyjna łączność 
analogowa. 

n Do dyspozycji macie również telefo-
ny komórkowe. Jaka jest ich użyteczność 
w górach? 
Telefonia komórkowa pełni bardzo waż-
ną rolę przy zgłaszaniu wypadków. Cały 
czas funkcjonuje, prowadzona przez Plusa, 
mobilna sieć powiadamiania ratunkowego 
z numerem 601 100 300, pod który można 
zadzwonić z każdej sieci. Problem w tym, że 
nie wszędzie w górach telefony komórkowe 
mają zasięg sieci, co ogranicza możliwości 
ich użycia również przez ratowników. Ta-
try nie są w pełni objęte sieciami mobilnymi. 
Te największe pokrywają swoim zasięgiem 
najwyżej trzy czwarte powierzchni naszych 
gór – jedna czwarta Tatr jest w ogóle poza za-
sięgiem sieci telefonii komórkowej. Musimy 
korzystać z różnych technologii, żeby dublo-
wać kanały łączności i wzmacniać nasz sys-
tem komunikacyjny. 

n W jakim zakresie korzystacie z łączno-
ści satelitarnej?
Poprzez system Viasat utrzymujemy łącz-
ność z trzema schroniskami. Tą drogą odby-
wa się transmisja danych pogodowych. Na Fo
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temów TOPR-u zajmuje się nasz własny 
informatyk. 

n Czy działanie TOPR-u jest dzisiaj ła-
twiejsze poprzez powszechny dostęp tu-
rystów do nowych technologii? Prawie 
każdy ma przy sobie smartfona, w nim 
nawigację, wielu ma osobne urządzenia 
GPS… 
Ludzie wpadają w pułapkę zbytniego, cza-
sem wręcz bezgranicznego polegania na 
technologii. Idąc w  góry nie powinniśmy 
zdawać się tylko na nowoczesne urządzenia. 
Wszak są one zawodne – wyczerpie się ba-
teria, nie będzie dostępu do sieci, przestanie 
działać GPS… Trzeba mieć w odwodzie in-
ne, zapasowe rozwiązania. Nieocenione w ta-
kich okolicznościach stają się umiejętności 
korzystania z tradycyjnej nawigacji – mapy, 
kompasu, orientacji w terenie. Gros szkoleń 
ratowników jest poświęconych takim awa-
ryjnym sytuacjom. Papierowa mapa i zwykły 
kompas to nie przeżytek – cały czas są po-
trzebne. Idąc w góry, warto o tym pamiętać. 

do służby mógł sprawdzić, czy on i miejsce 
są do tego gotowe, czy ma na przykład do dys-
pozycji odpowiednie wyposażenie. Planuje-
my też wprowadzenie modułu aptecznego, 
żeby na bieżąco monitorować stan leków 
i z wyprzedzeniem planować ich zakupy.

n Jaki jest zakres zadań sekcji, którą Pan 
kieruje?
W jej skład wchodzą ratownicy, którzy nie 
boją się nowych technologii oraz nasz in-
formatyk. Sprawdzamy każdą nową rzecz, 
która potencjalnie mogłaby nas zaintereso-
wać i wejść do użytkowania. Każda decyzja 
zakupowa podejmowana jest po wielu te-
stach, sprawdzeniu technologii w terenie, 
rozpoznaniu czy będzie przydatna do zasto-
sowań w górach, gdzie panują specyfi czne 
warunki. Każdy z członków grupy ma inne 
zainteresowania techniczne, dzielimy się 
więc zadaniami. Musimy mieć czas, by do-
kładnie przebadać produkt, wnieść go na 
górę. Dzięki temu nie ma obaw, że do służ-
by trafi ą rozwiązania zawodne, które nie 
spełniają naszych wymagań. Na co dzień ad-
ministrowaniem i obsługą techniczną sys-
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towane są po łączach radiowych do nasze-
go serwera w centrali, gdzie następuje ich 
przetwarzanie. Jest też specjalna aplikacja, 
która umożliwia łączenie różnych danych 
lokalizacyjnych na tym samym podkładzie 
mapowym. Dzięki niej widać nie tylko poło-
żenie ratowników, ale też samochodów czy 
śmigłowca. Na to mogą być nakładane inne 
informacje, na przykład trasy w górach czy 
plany wsparcia. Program ten został napisa-
ny jako praca magisterska Adama Kaczmarka 
na Politechnice Poznańskiej. Teraz chcemy 
go rozwijać i modernizować jako projekt 
komercyjny. 

n Z czego korzysta dyspozytor w zako-
piańskiej centrali TOPR-u? 
Mamy specjalny system dyspozytorski, któ-
ry pomaga w koordynowaniu akcji ratow-
niczych. Został stworzony dla wszystkich 
działających w  Polsce grup ratownictwa 
górskiego na zamówienie naszego sponsora 
– sieci Plus GSM. Jedną z jego bardzo uży-
tecznych funkcji jest nagrywanie zgłoszeń 
i rozmów telefonicznych oraz radiowych. 
Przy dużym natłoku zdarzeń dyspozytor czy 
inne osoby z bazy mogą odsłuchać wybrane 
fragmenty rozmów ponownie, jeśli coś nie 
zostało dobrze zrozumiane czy jest niejasne. 
W razie potrzeby korzystamy też ze zdjęć sa-
telitarnych Google’a, czy też posiłkujemy się 
danymi z Geoportalu.

n Czy posiadacie jakąś osobną bazę sił 
i środków?  
Korzystamy z systemu e-TOPR. Został on na-
pisany specjalnie dla nas przez fi rmę Paweł 
Matuszyk MConsult. Zawiera różne modu-
ły, w tym karty wypadków, rejestr wyposaże-
nia, czas pracy ratowników, loty śmigłowca 
i loty dronów. Wykorzystujemy go również 
do planowania szkoleń i ewidencji upraw-
nień ratowników. Służy poza tym jako ba-
za informacji do raportowania na potrzeby 
MSWiA. W planach mamy wprowadzenie 
nowych modułów. Chcemy stworzyć check 
listę, żeby ratownik w chwili przystąpienia 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz
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MARCIN JÓZEFOWICZ 
jest ratownikiem TOPR-u. Pełni w nim również funkcje starszego istruktora, szefa sekcji 
Cyber-Tech oraz szefa sekcji i przewodnika psa lawinowego.
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Powodem jest to, że z mojego bliższego 
kręgu odeszło kilka osób. Gdybym spę-
dzał lato w Warszawie, to pewnie co ty-

dzień uczestniczyłbym w czyimś wiecznym 
pożegnaniu, ale nawet tu, na Podlasiu, mia-
łem do tego kilka sposobności. Co się dzieje? 
Odpowiedź najbardziej racjonalna, na jaką 
mnie stać, to taka, że przekroczyłem pewien 
wiek i wylądowałem na półce, z której los, 
Bóg, przeznaczenie, czy co tam jeszcze być 
może (zgodnie z wyznawanymi poglądami) 
zbiera co swoje. Te wszystkie kazania i mo-
wy nad grobami nasunęły mi inny wymiar 
naszego bytowania zarówno zawodowego, 
jak i osobistego: czy umiemy się żegnać i roz-
stawać. Tak po ludzku. Jak często wpadamy 
w pułapkę, którą pięknie, acz chyba zbyt deli-
katnie, sformułował ks. Twardowski: „spiesz-
my się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

Rzeczywiście, do niektórych rozstań nie 
dane jest nam się przygotować. Są nagłe, 
nieoczekiwane. Ale w wielu przypadkach 
o nich wiemy. Znamy daty i wszystkie oko-
liczności, które im powinny towarzyszyć. 
Czy je wykorzystujemy? Czy właściwie te 
chwile są przez nas aranżowane i celebrowa-
ne? Czy wówczas aby nie jest tak, że wycho-
dzi z niektórych fałsz, obłuda, brak dobrych 
manier i dojmujący defi cyt zwykłego czło-
wieczeństwa. Mam tu na myśli nie sytuacje 
terminalne, ale takie, kiedy rozstajemy się 
z podwładnym w sytuacji zawodowej lub 
z kimś bliskim, z kim przestało nam być po 
drodze w życiu prywatnym.

Dobrze jest to analizować na powszech-
nie znanych przypadkach, albo na osobistym 
doświadczeniu. Pierwszym z brzegu takim 
przykładem, który z oczywistych powodów 
wzbudza nawet do dziś zainteresowanie, jest 
zmiana barw klubowych Roberta Lewan-
dowskiego. W tej historii jest wszystko od 
miłości do nienawiści, od naiwności po cwa-
niactwo, od wspierania po chęć zemsty i na 

koniec od emocji do wyrachowania. Początek 
tego, co później nabrało cech opery mydla-
nej, jest mało znany, a w nim tkwi praprzy-
czyna całego później rozegranego na oczach 
wszystkich dramatu. 

A było tak… RL9 ani myślał rozstawać się 
ze swoim pracodawcą, dla którego pracował 
ostatnie 8 lat, i dla którego wywalczył wiele, 
bo 8 tytułów mistrza kraju, Puchar Europy 
Mistrzów Klubowych i kilka innych. Dla sie-
bie i swojej mołojeckiej sławy Robert usta-
nowił kilka rekordów bijąc głównie liczby 
ustanowione przez legendę Bayernu Ger-
harda Müllera. Tego Müllera (bo w Niem-
czech to nazwisko dość popularne wśród 
piłkarzy), który w roku 1974 jednym kop-
nięciem na basenie, bo tego nie można było 
nazwać boiskiem, wyeliminował druży-
nę Orłów Górskiego z fi nału turnieju Mi-
strzostw Świata. 

Dość na tym, że para Bayern – Lewan-
dowski wyglądała na zgodne małżeństwo 
i darzące się silnym uczuciem. Tymczasem 
z upływem czasu licznik wieku piłkarza do-
bił do liczby 33, a jego pensja (co w końcowym 
rachunku nie będzie bez znaczenia) osiągnę-
ła absolutne niemieckie maksimum. A ponie-
waż podpisany kontrakt formułował związek 
piłkarza i klubu do 30 czerwca 2023 roku,
piłkarz uprzejmie zwrócił się do władz klu-
bu z pytaniem, jakie są ich plany w stosunku 
do niego i jednocześnie przedstawił własne 
oczekiwania. Były one w głównych zary-
sach takie, że umowa zostanie przedłużona 
nie na rok, co było w zwyczaju tego klubu, ale 
na trzy lata i od następnego sezonu wynagro-
dzenie zostanie „nieco” podniesione. 

Głównym punktem niezgody okazał się 
czas trwania umowy, bo z  jednej strony, 
z piłkarzami w wieku ponad 30 lat klub ni-
gdy nie prolongował umowy na dłużej niż 
rok, a z drugiej Lewandowskiemu zależało 
na takiej korekcie kontraktu, aby mógł w tym 

RIP, 
Nie byłbym sytuacją Roberta tak poruszony, gdybym syndromem fatal-

nego pożegnania sam nie był dotknięty 11 lat temu kończąc współpracę 

z Tech Datą. 

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Pożegnanie 
Roberta 

to cyrk i kpina.
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I warto się 
było tak 

nabzdyczać?

klubie zakończyć karierę lub – w razie dobre-
go stanu zdrowia – na ostatnie kilka sezonów 
przenieść się do ligi amerykańskiej MLS 
i „podnieść kwotę bazową” swojej przyszłej 
emerytury, a po powrocie do Europy ewentu-
alnie dalej pracować dla klubu z Monachium. 

Nieszczęśliwie dla sprawy stało się tak, że 
dwaj niby główni decydenci ze strony klubu 
z różnych powodów bali się wychylić głowę 
i dać Lewandowskiemu odpowiedź. Nowo 
mianowany dyrektor klubu Oliver Kahn był 
zbyt nowy i „rozmiar jego buta” był za mały 
na taką decyzję, więc musiał szukać wspar-
cia w starym zarządzie, a dyrektor sportowy 
Bośniak Hasan Salihamidżić był od czasów 
trenera Hansiego Flicka nieco pogniewany 
z częścią piłkarzy, nie mógł więc podejmo-
wać decyzji na zimno (najlepszym dowodem 
na to, że tkwi w tym zalążek prawdy jest fakt, 
iż Salihamidżić od nowego sezonu z ławki 
trenerskiej przeniósł się na trybunę VIP). 

Zatem sprawa przedłużenia kontraktu 
zderzyła się z typową w biurokracji sytuacją 
(podjąć decyzję dobrą czy właściwą) i jej roz-
wój przebiegał zgodnie z zasadami tej sztuki. 
Co robi biurokrata, gdy nie wie, jak się zacho-
wać w obliczu trudnej lub przerastającej go 
decyzji? Oczywiście czeka, zwleka i mitręży. 
A jak czas zwłoki zaczyna działać na jego nie-
korzyść, odpowiada nie, bo „nigdy dotąd nikt 
tak w tym klubie nie robił”. I to uzmysłowiło 
piłkarzowi, że żyje de facto w innym świecie, 
niż mu się zdawało. 

Bo świat okazał się taki: „Robert jest do-
bry, ale bez kolegów nic by nie osiągnął”. „Był 
boiskowym egoistą i jakby nie on, to inni by 
te bramki i tak strzelali”. „Nikt nie może być 
większy od klubu, w którym gra”. A tak poza 
tym „Robert jest ukierunkowany tylko na sie-
bie, lekceważy kibiców, nigdy nie chciał zżyć 
się ze środowiskiem Bayernu” (cytuję wypo-
wiedzi niemieckich dziennikarzy i działaczy 
z pamięci). Jednym słowem, jak w piosence 
Kabaretu Starszych Panów okazało się, że 
jest „zupełny chomont, łachudra i wół”. Ta 
konstatacja tylko wielce podniosła motywa-
cję Lewandowskiego do pożegnania się z Ba-
warią i rozpoczęcia rozdziału pod tytułem 
„Katalonia”. 

A pożegnanie Roberta to cyrk i kpina z de-
klarowanych zasad. Tak właśnie w korpora-
cjach zachodnich traktuje się pracowników, 
zwłaszcza tych z Europy za Odrą. Oto pro-
sty schemat, który przedstawię za pomocą 
typowych odzywek zagranicznego bossa do 

(na przykład polskiego) podwładnego. Punkt 
pierwszy to „oswajanie i motywowanie”, co 
polega na prezentowaniu postaw paterna-
listycznych, klepaniu po plecach, rozdawa-
niu „błyskotek” w postaci pochwał i mejli 
gratulacyjnych, balansowaniu użyciem kija  
i marchewki. 

Punkt drugi to „trudna kohabitacja” pole-
gająca na używaniu tekstów w stylu: Europa 
wschodnia musi dawać odpowiedni zwrot 
z inwestycji, bo po co nam rynek o słabej pro-
fitowości. To my, światowa korporacja, ma-
my rację i inni muszą się na nas wzorować, 
to my budujemy wszelkie standardy, w tym 
etyczne i moralne. Jak nie będzie oczekiwa-
nych rezultatów, to zawsze możemy ten od-
dział zamknąć. 

Punkt trzeci, czyli „nie możemy naruszać 
standardów”: tu jest taki sam rynek, jak na 
przykład w Niemczech, więc reszta musi 
być tu taka sama. Nie oczekuję własnych po-
mysłów, realizuj polecenia. Aha, płace muszą 
być niższe, bo ryzyko biznesu jest większe. 

Punkt czwarty i ostatni, czyli „czas się roz-
stać”: chyba się wypaliłeś, nasza umowa się 
kończy, od jutra nie świadczysz pracy, od-
daj kluczyki do samochodu, telefon i laptop 
i masz godzinę na spakowanie rzeczy osobi-
stych, a twoja karta i dostęp do sieci już nie 
działa.

I gdzie tu miejsce na szacunek, zrozumie-
nie, postępowanie z zasadami deklarowany-
mi takimi jak: respect, integrity, equality of 
chances etc. Dlatego to Robert nie miał i nie 
będzie miał nigdy żadnego pożegnania zor-
ganizowanego ze strony władz Bayernu, bo 
to on osiągnął to, do czego został zmuszony 
przez postawę zarządu, który z jednej strony 
nie chciał zrozumieć potrzeb piłkarza i trak-
tował go przedmiotowo, a z drugiej oczeki-
wał, że z pełnym zapałem i zaufaniem odda 
swój los w ich ręce, bo „my wiemy najlepiej, 
co dla ciebie jest najlepsze”. 

To policzek dla takiego klubu jak Bayern 
Monachium, że Robert musiał zapakować do 
auta gifty i pojechać na spotkanie z kolega-
mi z drużyny, by powiedzieć im „do zobacze-
nia” i „wszystkiego najlepszego”. Ironią jest, 
że spotkają się szybciej, niżby może chcieli, 
bo obie drużyny piłkarza z Polski – stara i no-
wa – będą grać w jednej grupie eliminacji Ligi 
Mistrzów. Będzie to dla wszystkich ciekawe 
doświadczenie. I warto się było tak nabzdy-
czać? Jak to mówił śp. prof. Bartoszewski: 
wystarczyło tylko zachować się przyzwoicie. 
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Nie byłbym sytuacją Roberta tak poruszo-
ny, gdybym syndromem fatalnego pożegna-
nia sam nie był dotknięty 11 lat temu kończąc 
współpracę z Tech Datą. Na szczęście nazwa 
ta kończy swój żywot, bo w wyniku zmian 
i przekształceń to już jest inna firma, przez 
zupełnie innych ludzi zarządzana. Z Tech 
Daty zostanie tylko TD, a reszta całkiem no-
wa, zwłaszcza w Polsce. Ja za nią płakać nie 
będę. Byłem tak szanowany i doceniony, że 
kiedy w 2011 prosto z firmy wylądowałem 
w szpitalu kardiologicznym ani jeden z mo-
ich szefów, ani europejskich, ani amerykań-
skich nie zadzwonił i nie zapytał, co u mnie. 
Moi czasowi następcy, chcąc mnie uhonoro-
wać za 15 lat przewodzenia tej firmie, cich-
cem zorganizowali pożegnanie z kwiatami 
i tortem. I tak zakończyłem karierę w Tech 
Dacie. 

Przesyłam też na zakończenie swoje dwa 
„lepieje” (lepiej – krótki dwuwiersz o formie 
wymyślonej przez Wisławę Szymborską). Je-
den stosowny dla sytuacji Roberta, drugi dla 
mojej: 

Lepiej w Barçy być polaco,
Niż w Bayernie grać ladaco.

Lepiej się w Bugu zanurzyć po uszy,
Niźli w Tech Dacie liczyć na bonusy. 

Innej pointy nie będzie. 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska Elon Musk, wycofując się z  zakupu 
Twittera, tłumaczył swoją decyzję zbyt 
dużą liczbą spamu oraz fałszywych 

kont zakładanych na portalu. I choć nie wie-
my, czy takie były jego prawdziwe intencje, 
to za sprawą kontrowersyjnego miliardera 
media społecznościowe nie po raz pierw-
szy znalazły się na cenzurowanym. Według 
szefów Twittera fałszywe konta stanowią 
tylko 5 proc. spośród wszystkich zarejestro-
wanych w serwisie, ale Elon Musk w to nie 
wierzy. Jego zdaniem ten odsetek jest zdecy-
dowanie wyższy. Jednak nawet jeśli za dobrą 
monetę weźmiemy deklaracje menedżmen-
tu Twittera, to trudno się zgodzić, że 5 proc. 
wcale nie wygląda tak źle. W praktyce ozna-
cza to bowiem, że Twitter ma u siebie 65 mi-
lionów „fałszywek” (ogółem na Twitterze 
jest zarejestrowanych około 1,3 mld kont), 
co wystarczyłoby, aby obdzielić nimi wszyst-
kich mieszkańców Włoch i Norwegii. 

Jak to się dzieje, że właściciele platform 
społecznościowych, dysponujących za-
awansowanymi algorytmami, poruszają się 
jak dzieci we mgle, kiedy przychodzi im li-
kwidować konta spamerskie, wyrzucać trolli 
i blokować fałszywe informacje? Osobą, któ-
ra ostatnimi czasy odsłoniła kulisy działań 
Twittera w zakresie ochrony oraz strategii 
pozyskiwania użytkowników, jest Peiter 
Zatko – były szef działu bezpieczeństwa tej 
platformy. Uważa on, że Twitter wprowa-
dzał w błąd regulatorów, składając niepraw-
dziwe oświadczenia na temat ochrony przed 
cyberatakami oraz kontami spamowymi, zaś 
priorytetem dla osób zarządzających plat-
formą był wzrost liczby użytkowników. 

W rezultacie wcale nie trzeba być wielkim 
specjalistą, aby wodzić za nos użytkowników 

Twittera, Facebooka, YouTube’a, a zwłasz-
cza marketerów. Liczbę wyświetleń, komen-
tarze czy też polubienia bez trudu można 
kupić w internecie i wcale nie trzeba szukać 
takich ofert w Darknecie. Jedna z fi rm zu-
pełnie jawnie zachęca na swojej witrynie: 
„promuj z nami swoje social media” i doda-
je, że 88 proc. użytkowników ufa opiniom 
w internecie. Na czym polega owa promo-
cja? Oferta jest bardzo długa, począwszy od 
sprzedaży komentarzy, polubień aż po „wi-
dzów” imprez organizowanych w formie 
online. Wyobraźmy sobie, że prowadzimy 
relację live na Facebooku, a liczba widzów 
jest dość skromna. „Na szczęście” jest proste 
wyjście z sytuacji – można zakupić od 50 do 
3000 „widzów”.

Nie brakuje też ofert dla początkujących 
lub niedocenianych lekarzy. „Ludzie, idąc do 
lekarza, czytają na stronie Znany Lekarz opi-
nie. Na ich podstawie wyrabiają sobie zda-
nie o specjaliście, do którego chcą się udać” 
– taka, niewątpliwie słuszna, opinia została 
zamieszczona na stronie fi rmy pomagającej 
swoim klientom zaistnieć w przestrzeni in-
ternetowej. Co zatem zrobić, aby skutecz-
niej konkurować z kolegami po fachu? „Kup 
u nas opinie Znany Lekarz dla swojej działal-
ności i przeskocz konkurencję” – doradzają 
„specjaliści” od social mediów. 

Jak widać biznes w mediach społeczno-
ściowych kwitnie. Najważniejsze jest to, że 
wszyscy są zadowoleni. Facebook, Twitter, 
Instagram mogą chwalić się liczbą użytkow-
ników i ich ogromną aktywnością, zaś mar-
keterzy dużymi zasięgami i interakcją ze 
strony internautów. Wszystko jest ładnie po-
liczone i tylko ten ekscentryczny Elon Musk 
szuka dziury w całym.

Według Davida Ogilvy połowa pieniędzy wydanych na reklamę jest zmar-

nowana, z tym że nie wiadomo, która połowa. Mogłoby się wydawać, że 

w erze internetu marketerzy popełniają mniej błędów niż ich poprzednicy, 

ponieważ mogą korzystać z wielu wcześniej nieosiągalnych wskaźników 

i narzędzi. Czy aby na pewno? 

CHŁODNYM OKIEM
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