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IT           n           BIZNES           n           TRENDY           n           TECHNOLOGIE 

Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszą nam w rozwoju polskiego rynku IT! 

n  jedyny opiniotwórczy miesięcznik 

dla polskiego kanału sprzedaży IT  

n  najchętniej odwiedzany portal dla 

resellerów, VAR-ów i integratorów IT  

n  najwięcej bezpośrednich relacji z wyda-

rzeń branżowych w Polsce i zagranicą  

n  najbardziej kompleksowe źródło 

informacji o technologiach     

n  najszerszy przegląd marek 

dostępnych na polskim rynku     

n  czołowa platforma wypowiedzi 

dla ekspertów i menadżerów  

CRN Polska  

od 25 lat wspiera rozwój 
kanału sprzedaży i całego 

poskiego rynku IT!  

Vademecum  
 VAR-ów i integratorów

od 10 lat szerzy wiedzę 
na temat zaawansowanych 

produktów i usług IT! 
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Cyfrowe supermoce: jak sobie 
radzić w dobie przełomów
Poza digitalowymi rozwiąza-
niami fi rma musi dysponować 
kompetencjami, które pozwolą 
jej umiejętnie reagować i szyb-
ko adaptować się do zmiennej 
rzeczywistości.

8
Sztuczna inteligencja wspina 
się po plecach artystów
Własny styl i nietuzinkowe Własny styl i nietuzinkowe 
pomysły sprawiły, że artyści pomysły sprawiły, że artyści 
zaczynają tracić klientów. Przez SI.zaczynają tracić klientów. Przez SI.

60 30
Szkoły nie nadążają 

za tempem cyfryzacji
Szkoły mają ułatwić wejście 

dzieciom w cyfrowy świat. 
Do tego potrzebna jest nie 

tylko wykwalifi kowana 
kadra nauczycielska, ale 

też odpowiednie zaplecze 
technologiczne.
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Coś musiało pójść wyjątkowo źle 
w kwestii ludzkiej inteligencji, skoro 
tak bardzo zaczęliśmy obawiać się tej 

sztucznej. Ja, wbrew większości komentato-
rów, ubolewam nad tym, że rozwój SI postę-
puje zbyt wolno. 

Przykładowo, wciąż nie rozliczyłem 
mojego rocznego PIT-u, bo programiści 
i księgowi nie skonfi gurowali programu, 

z którego zawsze w tym ce-
lu korzystam. Borykają się 
z tym z powodu Polskiego 
Ładu, który przypominał 
próbę zrobienia z dżun-
gli eleganckiego miejskie-
go parku poprzez zrzucenie 
na nią napalmu. W takiej 
sytuacji zbawienna byłaby 
sztuczna inteligencja, która 
by sobie z polskimi przepisa-

mi dała radę. Niestety sądzę, że nigdy tako-
wa nie powstanie, bo w tym celu musiałaby 
się wspiąć na taki poziom intelektu, na któ-
rym dość szybko machnęłaby na to wszyst-
ko ręką dochodząc do wniosku, iż Polskiego 
Ładu „bez wodki nie razbieriosz”. A jak tu 
pić wódkę ze sztuczną inteligencją? 

Jednego bowiem SI nie przeskoczy, 
a mianowicie kreatywności i abstrakcyjne-
go myślenia, bez których ludzkość nie prze-
trwałaby ani pierwszego zlodowacenia ani 
pierwszego ocieplenia klimatu. A jeśli tak, 
to po co mi ta cała SI do szczęścia potrzeb-
na? Mówią, że może zamiast mnie i moich 
kolegów pisać artykuły. No tak, ale tylko 
na podstawie artykułów, które kiedyś już 
ktoś wcześniej na dany temat napisał. I taką 
kompilację SI przygotuje w trymiga. Tylko, 
że wtedy musiałbym uczciwie zmienić ty-
tuł naszego miesięcznika z „CRN Polska” na 
„Plagiat Polska”. Czy SI sama z siebie podda 
krytyce pewne trendy i rozwiązania? Oczy-
wiście nie. Czy udzieli wywiadu na podsta-
wie własnych doświadczeń? Rzecz jasna, 
nie. Czy zorganizuje i zmoderuje inspirują-
ce kolegium redakcyjne? Też nie. 

Kiedyś Steve Jobs powiedział, że nie da się 
stworzyć innowacyjnego produktu pytając 
konsumentów o to, jaki jest ich wymarzo-
ny produkt. Taki produkt trzeba wymyślić 

i dopiero wtedy pójść z tym do ludzi. W takim 
kontekście, SI koło opisze, ale go nie wymy-
śli. Gdyby odwołać się do branży fi lmowej, to 
sztuczna inteligencja bez kłopotu będzie „tłu-
kła” jeden za drugim scenariusze fi lmów klasy 
B. Jednak „Casablanki”, „Czasu apokalipsy”, 
„Forresta Gumpa”, „Matrixa”, „12 gniewnych 
ludzi” czy „Taksówkarza” żadna sztuczna 
inteligencja by nie wymyśliła. A jeśli nawet 
zacznie się do tego poziomu zbliżać, to ludz-
kość (o ile ją znam) stanie się jeszcze bardziej 
kreatywna niż kiedykolwiek, nadając praw-
dziwym dziełom sztuki (czy biznesu) ludzki, 
a więc ten najbardziej wartościowy, wymiar. 

Jeśli więc coraz doskonalsza SI będzie 
ludzkość popychać w stronę coraz większej 
kreatywności, która z kolei od zawsze była 
motorem postępu i gwarantem rozwoju cywi-
lizacji, to może nie musimy się jej tak bardzo 
obawiać? A może wręcz przeciwnie? 
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Od ćwierć wieku relacjonujemy najważniejsze wydarzenia w kanale
sprzedaży IT. Zaczęliśmy w czasie, kiedy działalność prowadziło 

w Polsce ponad 250 (!) dystrybutorów i subdystrybutorów, chmura 
była zjawiskiem atmosferycznym, Bill Gates zamiast ratować świat 
naprawiał Windowsa, a Elon Musk negocjował z szefami Compaqa 
sprzedaż Zip2. Krótko mówiąc, to były stare dobre czasy, a poniżej 
garść wspomnień z naszego polskiego branżowego podwórka. 

LAT
CRN POLSKA

Od 1983 roku amerykańska redakcja CRN tworzy listę tamtejszej elity bran-

ży IT. Tym razem na czele listy stanął człowiek, który w piśmie kanałowym 

może wywoływać trochę kontrowersji. Jest nim Michael Dell, szef i założyciel 

Dell Computer – firmy od początku swego istnienia stosującej bezpośredni model 

sprzedaży. ‘Top 25 Executives’ to lista ludzi, których wpływu na obraz rynku kom-

puterowego i to nie tylko amerykańskiego, ale także światowego, trudno nie doce-

niać. Jest na niej także jeden urzędnik, Joel Klein, którego obecność w tym towa-

rzystwie usprawiedliwia jego zaangażowanie w najgłośniejszy proces branży kom-

puterowej w tym roku (czyli w roku 1999, a chodziło o postępowanie antymono-

polowe Departamentu Sprawiedliwości USA przeciwko Microsoftowi – przyp. red.).   

n  Od redakcji 
Przede wszystkim rzuca się w oczy zmiana 

pokoleniowa. Z listy 25 najważniejszych ów-

cześnie postaci w amerykańskiej branży IT 

wciąż można tak powiedzieć jedynie o dwóch 

- Michaelu Dellu i Larrym Ellisonie (Oracle). 

Pozostali odeszli na zasłużoną emeryturę, 

ewentualnie, jak Steven Raymund, współza-

łożyciel Tech Daty, są zaangażowani w biznes 

w ograniczonym stopniu. 

Optical Storage Technology Association (OSTA) poinformowała 

w styczniu o rozpoczęciu prac nad stworzeniem nowej spe-

cyfikacji CD i DVD. Ma to umożliwić czytnikom CD i DVD odczy-

tywanie dysków DVD niezależnie od formatu, w którym zostały 

zapisane. Zdaniem specjalistów amerykańskiego CRN-a, stworze-

nie jednolitego formatu dla DVD jest koniecznością, jeśli technolo-

gia ta ma kiedykolwiek zostać zaakceptowana. Podobne poglądy 

wyrażają analitycy Dataquest, którzy dostrzegają w pracach OSTA 

pierwszą, realną szansę na rozwój rynku DVD. Przedstawiciele 

Dataquest twierdzą jednak, że brak uniwersalnego formatu nie 

jest jedynym czynnikiem wstrzymującym sprzedaż DVD. Równie 

istotny problem stanowią zbyt wysokie ceny, których spadek jest 

warunkiem upowszechnienia się nowej technologii.   

n  Od redakcji 
Nie wszyscy wiedzą, że zanim Netflix, najbardziej rozpozna-

walny przedstawiciel tzw. mediów strumieniowych, wywrócił 

biznesowy stolik, zmieniając zasady gry w swoim segmencie 

rynku, zaczynał jako wypożyczalnia płyt DVD. Z tym, że za-

miast stacjonarnego punktu dla klientów, robił to za pośred-

nictwem poczty – w ten sposób wysyłając i odbierając płyty 

z filmami. Już to, samo w sobie, stanowiło nowy model bizne-

sowy, ale dopiero streaming pogrzebał na dobre masową ka-

rierę formatu DVD, obecnie coraz bardziej kolekcjonerskiego. 

A jeszcze nie tak dawno to właśnie płyta z filmem dołączona 

do tygodnika czy miesięcznika decydowała o sukcesie danego 

numeru. Umarł król, niech żyje król…    

n  Od redakcji
Dzisiaj już nie moglibyśmy napisać, że „nowa waluta 

euro nikomu by nie przeszkadzała”. Wprawdzie kwe-

stie techniczne, w tym informatyczne, nie stanowią 

już w tym przypadku żadnego problemu, natomiast 

po ponad dwóch dekadach obowiązywania unijnej 

waluty bardzo dużo wiadomo o jej wpływie na po-

szczególne krajowe gospodarki. Wiadomo zatem, 

że ten wpływ nie jest ani jednoznaczny, ani tym 

bardziej oczywisty, choć nie brakuje głosów w pełni 

„za” lub w pełni „przeciw” (patrz: komentarze po 

przystąpieniu do strefy euro tak miłej naszemu sercu 

Chorwacji…).  

Styczeń ’99

Marzec ’99 

Kwiecień ’99  

HISTORIA CRN

Okazało się, że dzięki Unii Europejskiej konieczne są poprawki w syste-

mach operacyjnych, programach księgowych, a często także w sprzę-

cie. A wszystko przez nową walutę – euro, która nikomu by nie przeszka-

dzała, gdyby nie nowy symbol graficzny. Problem dotyczy kilku aspektów. 

Po pierwsze w zestawach czcionek starszych wersji systemu Windows nie 

ma symbolu euro. Po drugie nie ma skrótu klawiaturowego do tego znaku 

w sterownikach klawiatur. Po trzecie prawie wszystkie drukarki, których 

zadaniem jest drukowanie w trybie tekstowym, także nie posiadają symbo-

lu euro w swoim zestawie czcionek. Po czwarte żaden program księgowy 

nie obsługuje dwuwalutowości, czyli nie daje możliwości dokonywania ope-

racji jednocześnie na dwóch walutach, a tego będzie wymagało euro. O ile 

pierwsze dwa przypadki są łatwe do rozwiązania i to tanim kosztem, trzeci 

i czwarty może przysporzyć wielu problemów. 
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PERYSKOP

na minusie  na plusie
Morele.net o 6,4 proc. (do blisko 1,1 mld zł) zwiększyło przychody w roku 

fi nansowym trwającym od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Wyższe niż w po-

przednim roku koszty zmniejszyły natomiast rentowność. Przykładowo, koszt własny 

sprzedaży wzrósł o blisko 9 proc. rok do roku, do 945,8 mln zł, a koszty S&GA o 25 proc. 

rok do roku, do ponad 143 mln zł. „W okresie zamknięcia sklepów stacjonarnych zakupy 

internetowe stały się alternatywą. Jednocześnie ponowne otwieranie sklepów stacjo-

narnych nie powodowało spadku popularności zakupów online” – poinformował zarząd 

w ofi cjalnym komunikacie. 

Sygnity w IV kw. 2022 r. (I kw. roku obrotowego 2022/2023) zwiększyło zysk net-

to o 76 proc., z 6 mln zł do 10,6 mln zł, przy sprzedaży wyższej o 14 proc. rok do roku 

(z 54,4 mln zł do 61,8 mln zł). Jak wyjaśnia zarząd, na wyniki osiągnięte przez spółkę w IV 

kw. ub.r. wpłynął w szczególności zwiększony w tym okresie poziom kontraktacji w sekto-

rze publicznym. Dla przypomnienia w roku 2021/2022, zakończonym 30 września ub.r., 

pod presją kosztów, głównie płac, mocno spadł zysk grupy – o 42 proc. rok do roku i wy-

niósł 27 mln zł (18,4 mln zł po eliminacji zdarzeń jednorazowych) wobec 46,6 mln zł w ro-

ku poprzednim (27,7 mln zł po eliminacji zdarzeń jednorazowych).

Action otrzyma od wojewody mazowieckiego blisko 0,8 mln zł odszkodowania za 

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S7. Tym 

samym stawkę powiększono o blisko 40 tys. zł w porównaniu z poprzednią decyzją urzęd-

ników. Wojewoda przyznał odszkodowanie za 0,3282 ha działki. W 2020 r. za 2,5-hektaro-

we działki pod budowę S-7 wojewoda przyznał Actionowi około 9 mln zł odszkodowania.

Joanna Kosiorek awansowała w europejskich strukturach SAP-a na pozycję 

Co-Marketing Directora i będzie odpowiadać za realizację strategii marketingu produkto-

wego w Europie Środkowo-Wschodniej, równolegle zarządzając zespołami marketingowy-

mi w regionie obejmującym: Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Ukrainę, 

Chorwację, Słowenię, Serbię, Kazachstan, Azerbejdżan, Uzbekistan, Armenię i Gruzję. 

Amazon Web Services uzyskało w IV kw. 2022 r. wzrost przychodów 

o 20 proc. rok do roku., do poziomu 21,4 mld dol. Jednak w kolejnych miesiącach tempo 

wzrostu spowolni – przewiduje Brian Olsavsky, wiceprezes AWS-u. Zwraca uwagę, że klien-

ci szukają sposobów na oszczędności i te działania optymalizacyjne będą nadal hamować 

rozwój koncernu przez co najmniej kilka następnych kwartałów. W pierwszym miesiącu 

br. tempo wzrostu przychodów AWS-u było o połowę mniejsze (w ujęciu rok do roku) niż 

w poprzednich latach.

„Nie poświęciliśmy tyle czasu, 
ile powinniśmy” – Eric Yuan, 
CEO Zoom Video Commu-
nications, o podejściu za-

rządu do tworzenia strategii 
rozwoju. 

„Konsumenci mają prawo 
polegać na deklaracjach 
udzielanych im w serwisie” 
– Tomasz Chróstny, pre-

zes UOKiK-u, o klientach 
Amazona.   

Amazon otrzymał zarzuty od UOKiK-u odnośnie do praktyk naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów – wprowadzania w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, 

dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów. Urząd ustalił, że złoże-

nie zamówienia i otrzymanie jego potwierdzenia w serwisie Amazon.pl nie jest równoznaczne 

z zawarciem umowy sprzedaży, stanowiące jedynie ofertę nabycia produktu ze strony konsu-

menta. Spółka uważa więc, że nie jest zobowiązana do dostarczenia towaru i może decydować 

o realizacji lub anulowaniu transakcji. Amazonowi grozi kara do 10 proc. obrotu. 

Cyren, amerykański dostawca zabezpieczeń poczty elektronicznej, zwalnia swoich 

wszystkich 121 pracowników. Wyjaśnia, że gotówka, jaką ma do dyspozycji i prognozowane 

przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, nie wystarczą na kapitał obrotowy w naj-

bliższym czasie. Cyren dostarcza chmurowe usługi SECaaS i rozwiązania antyphishingowe 

dla wiodących dostawców poczty e-mail oraz fi rm z sektora cybersecurity. Podaje, że w ten 

sposób chroni 1,3 mld użytkowników na świecie. Zarząd tej działającej od 1991 r. fi rmy nie 

wyklucza jej likwidacji. 

Intel zdecydował się na cięcie wynagrodzeń o 5–25 proc. Podstawowe wynagrodzenie 

CEO Pata Gelsingera zostanie zmniejszone o 25 proc. (w 2022 r. wyniosło 1,25 mln dol.). Po-

zostali dyrektorzy z kadry kierowniczej muszą pogodzić się z 15-procentową obniżką płacy, 

zaś menadżerowie poniżej tego poziomu będą zarabiać o 10 proc. mniej. Z kolei stawki dla 

pracowników wyższych szczebli spadną o 5 proc. Ponadto zawieszone zostaną podwyżki 

płac oparte na wynikach, kwartalne premie za zyski i plany uznaniowe dla pracowników. 

Cięcia płac nie dotkną natomiast pracowników zatrudnionych na godziny. 

Huawei zostało jeszcze mocniej dociśnięte przez rząd Stanów Zjednoczonych. Po tym, 

jak zakazano zaopatrywać chiński koncern m.in. w czipy, oprogramowanie czy technologie 

wykorzystywane w rozwiązaniach 5G, embargo zostało rozciągnięte – według doniesień 

CNBC – także na podzespoły do 4G, Wi-Fi 6 i Wi-Fi 7, półprzewodniki wykorzystywane 

w rozwiązaniach AI, HPC i chmurowych. Embargo zaostrzono niedługo po ogłoszeniu przez 

Huawei, że wychodzi z „trybu przetrwania” i powraca do normalnego biznesu. 

Dell Technologies dołączył do gigantów branży, którzy zwalniają pracowni-

ków na dużą skalę. Producent zapowiedział ograniczenie globalnego zatrudnienia o około 

5 proc., tj. 6650 osób. Powodem jest trudne otoczenie rynkowe, a dotychczas podjęte dzia-

łania polegające na zmniejszeniu kosztów, takie jak przerwa w rekrutacji czy ograniczenia 

podróży, okazały się niewystarczające – wyjaśnia dyrektor operacyjny Jeff Clarke w we-

wnętrznej notatce, do której dotarł Bloomberg. 

„Nigdy dostawy w okresie świą-
tecznym nie były niższe niż w 
poprzednim kwartale” – Nabila 
Popal, dyrektor ds. badań 

w IDC, o zmianie trendu na 
globalnym rynku smartfonów. 
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n   Nowe informacje z branży IT  n   

n  Certyfikaty z Polski będą 
ważne w Europie 

NASK-PIB uzyskał prawo do wyda-

wania certyfikatów cyberbezpieczeń-

stwa, które będą ważne w 17 krajach. 

To efekt przyjęcia polskiego instytutu 

do grona pełnoprawnych uczestników 

porozumienia SOG-IS MRA. NASK 

może teraz wystawiać certyfikaty 

Common Criteria (norma PN-EN ISO/

IEC 15 408), które potwierdzają, że 

wyroby, na które zostały wystawio-

ne, spełniają wymagania najważniej-

szej międzynarodowej normy cyber-

bezpieczeństwa. 

Na nowych uprawnieniach insty-

tutu mogą zyskać polscy dostawcy 

produktów ICT. Certyfikaty pomogą 

im poprawić pozycję konkurencyjną 

w Europie, a tym samym ułatwią do-

stęp do największych rynków i pro-

jektów (naturalnie wówczas, jeżeli 

przedsiębiorca spełni wyznaczone 

kryteria). 

n  Komputronik zakończył sanację 
Postępowanie restrukturyzacyjne Komputronika zostało pomyśl-

nie zakończone, dzięki uprawomocnieniu się wyroku sądu o za-

twierdzeniu układu z wierzycielami. Sanacja trwała od 10 marca 

2020 r. Spółka pozyskała informację o jej formalnym zakończeniu 

w styczniu br., ze skutkiem na dzień 3 grudnia 2022 r. Wojciech 

Buczkowski, prezes Komputronika, liczy teraz na zwiększenie 

wiarygodności spółki na rynku i lepsze warunki finansowania 

działalności. Poznańska firma będzie spłacać wierzytelności 

uzgodnione w układzie przez około 6 lat. Należy podkreślić, że na 

początku listopada ub.r. proces restrukturyzacyjny zakończył się 

również w przypadku Komputronik Biznes.

n  Play kupił spółkę giełdową 
Play, poprzez spółkę celową Vortanoria, 

kupił SferaNet – lokalnego operatora sieci 

światłowodowych z Bielska Białej. Spółka 

działa jako dostawca internetu i telewizji 

cyfrowej głównie na Podbeskidziu (powiat 

bielski, cieszyński, żywiecki), dysponując 

siecią 1,3 tys. km światłowodów. Powstała 

w 2003 r., a od roku 2014 jest notowana 

na NewConnect. Swoje udziały w SferaNet 

sprzedali m.in. Bogusław Sromek i Adam 

Kołodziej (a więc dotychczasowy pre-

zes i wiceprezes zarządu SferaNet). 

Jednocześnie złożyli rezygnacje z pełnio-

nych funkcji (w zarządzie pozostał nato-

miast Mariusz Konior). 

n  5 tys. drukarek za 44 mln zł 
ZUS kupuje w przetargu 5006 urządzeń 

drukujących, wraz z 48-miesięczną gwaran-

cją, 45-miesięcznym serwisem i sukcesyw-

ną dostawą materiałów eksploatacyjnych 

(z wyłączeniem papieru). Zakład przezna-

czył na realizację zamówienia 44,33 mln zł 

brutto. Oczekuje monochromatycznych 

urządzeń laserowych lub LED. Przykładowo 

dla MFP wymaga prędkości druku minimum 

30 str./min.

W postępowaniu podzielonym na cztery 

części, obejmującym w sumie 2,6 tys. maszyn 

wielofunkcyjnych i blisko 2,4 tys. drukarek, 

oferty złożyło dwóch wykonawców: konsor-

cjum Egida IT Solutions, Arcusa i Suntara oraz 

krakowska spółka Blue Brain Polska. 

n  Upiekło się oszustom  
z e-sklepu

Warszawska prokuratura postanowiła 

zamknąć sprawę sklepu internetowego 

Vitamedia.pl. Powodem umorzenia po-

stępowania jest niewykrycie sprawców. 

Olsztyński sklep www.vitamedia.pl pojawił 

się w sieci wiosną 2020 r. Oferował głównie 

smartfony po cenach wyraźnie niższych 

od rynkowych, nawet o około 30 proc. 

Szybko okazało się, że klienci, którzy zrobili 

przelewy, nie otrzymują towaru ani zwrotu 

środków, a kontakt ze sprzedawcą urywa 

się zupełnie. Sprawcom za oszustwo groziło 

do 8 lat, jednak wygląda na to, że nie muszą 

martwić się konsekwencjami… 
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Dziennik The Wall Street Journal niezbyt często pisze o Po-
lakach. Dlatego warto odnotować, że w lutym głównym 
bohaterem jednego z artykułów był Grzegorz Rutkowski. 

Choć w Polsce jest to osoba szerzej nieznana, to doskonale znają 
go twórcy gier wideo. Polak należy do najbardziej poszukiwanych 
na świecie twórców obrazów bestii i pejzaży wykorzystywanych 
w grach fantastycznych. Niestety, nasz rodak w ostatnim czasie 
zamiast skupiać się na malowaniu, spędza mnóstwo czasu na roz-
mowach poprzez Zooma z prawnikami oraz innymi artystami. Te-
matem tych dyskusji jest jednak nie twórczy kryzys, ale kradzież 
dóbr intelektualnych. 

Jak się okazuje, charakterystyczny styl Grzegorza Rutkowskiego 
i dobór tematyki uczyniły go jednym z najczęściej kopiowanych ar-
tystów przez systemy sztucznej inteligencji – Dall-E 2 oraz Stable 
Diff usion. W rezultacie obrazy, które do złudzenia przypominają 
prace polskiego malarza pojawiają się na forach internetowych, 
gdzie użytkownicy chwalą się obrazkami wygenerowanymi przez 
podpowiedzi tekstowe. Sytuacja stała się na tyle poważna, że Grze-
gorz Rutkowski zdecydował się dołączyć do zbioro-
wego pozwu przeciwko kilku fi rmom, w tym OpenAI 
oraz Stability AI. 

Zanim Dall-E 2 oraz Stable Diff usion nauczyły się 
odwzorowywać obrazy Polaka, musiały najpierw sko-
piować jego prace i dzieła tysiąca innych artystów z in-
ternetu, a następnie użyć  do „trenowania” sztucznej 
inteligencji. Teraz obrazy generowane przez AI wypy-
chają oryginalne prace polskiego artysty z indeksów wyszukiwania 
Google’a i repozytoriów sztuki online.

Przypadek Grzegorza Rutkowskiego nie jest odosobniony i w do-
skonały sposób obrazuje, jak generatywna sztuczna inteligencja 
może wpływać na różne rodzaje pracy twórczej – powieści, teksty 
marketingowe, artykuły prasowe, wideo, ilustracje i kody. Zdąży-
liśmy już przywyknąć do tego, że AI świetnie radzi sobie z roz-
różnianiem wzorców, umożliwiając realizację takich funkcji, jak 
rozpoznawanie twarzy członków rodziny w aplikacjach fotogra-
fi cznych lub oznaczanie niepożądanych treści, zanim dotrą do 
naszych kanałów w mediach społecznościowych. Jednakże algo-

rytmy napędzające generatywną sztuczną inteligencję idą o krok 
dalej, bowiem mogą syntetyzować duże zbiory danych w celu two-
rzenia nowych treści, a nie tylko rozpoznawania tego, co już istnieje. 

Nowy rodzaj AI spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród 
fanów technologii. Ich zdaniem nowoczesne systemy przyczynią 
się do demokratyzacji tworzenia treści.Na przykład osobnik ledwo 
potrafi ący narysować okrąg stworzy zapierające dech w piersiach 
dzieła sztuki. Anglik napisze po polsku powieść, nie znając nasze-
go języka. Bardziej produktywni staną się też programiści, ponie-
waż będą generować kody za pomocą krótkiego monitu testowego. 

Z drugiej strony nie brakuje też krytyków innowacyjnej, acz-
kolwiek niebezpiecznej technologii. Artyści, programiści, praw-
nicy twierdzą, że systemy takie jak ChatGPT czy GitHub Copilot 

pobierają treści bez zgody ich twórców. Bez tych 
wszystkich bezpłatnych treści, generatywna sztucz-
na inteligencja nie mogłaby istnieć. Osoby, które po-
święciły mnóstwo czasu na realizację swoich dzieł, 
muszą konkurować z maszynami żerującymi na ich 
pracy. Znamienna jest reakcja startupu Stability AI. 
Rzecznik tej fi rmy tłumaczy na łamach The Wall 
Street Journal, że autorzy pozwu nie rozumieją w ja-

ki sposób działa generatywna sztuczna inteligencja, zaś Stability AI 
zamierza bronić siebie i potencjału opracowanej technologii, aby 
„rozszerzyć twórczą moc ludzkości”. 

Możliwe, że nowe precedensy prawne ograniczą działanie 
Dall-E 2, Stable Diff usion czy ChatGPT lub zmuszą te fi rmy do zre-
kompensowania strat ponoszonych przez twórców treści. Jednak 
może być już za późno, aby powstrzymać rozpędzone mechanizmy 
AI. Do tego czasu wielu utalentowanych artystów być może pożegna 
się ze swoim zawodem. „Sztuczna inteligencja wspina się po plecach 
artystów, a ja czuję, że moje plecy są coraz bardziej obciążone” – pod-
sumowuje Grzegorz Rutkowski w rozmowie z The WSJ.

n Wojciech Urbanek

Przykład malarza Grzegorza Rutkowskiego wydaje 
się wskazywać, że w obecnych czasach nie warto być 
kreatywnym. Własny styl i nietuzinkowe pomysły 
sprawiły, że Polak... zaczyna tracić klientów. 
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Sztuczna inteligencja wspina się  

po plecach
       artystów

SI, 
czyli sztuka 
innowacyjności. 

WYDARZENIA

08_CRN_02_2023 WSJ.indd   8 10.02.2023   17:53:48



n  20 mln zł inwestycji  
w software house  

Warsaw Equity Group i Cezary Smorszczew- 

ski (były prezes i partner zarządzający MCI 

Capital oraz członek rady nadzorczej ABC 

Daty) zainwestowali 20 mln zł w 3Soft, 

katowicką spółkę, która dostarcza rozwiąza-

nia z obszaru AI, zarządzania danymi i au-

tomatyzacji procesów biznesowych. Dotąd 

zrealizowała ponad 200 projektów, a jej 

zespół liczy ponad 100 specjalistów. Nowe 

środki mają pójść na rozwój autorskiej plat-

formy i ekspansję zagraniczną. W 2021 r. 

3Soft osiągnął 26,4 mln zł przychodów ze 

sprzedaży, a więc o 17,6 proc. więcej niż 

w roku 2020. Z kolei zysk netto wyniósł 

w tym czasie 2,6 mln zł (rok wcześniej było 

to 3 mln zł). 

n  1,5 mld zł strat na karuzeli VAT
Mazowiecka KAS wraz CBŚP rozbiła grupę przestępczą, wyłudzającą VAT na handlu 

elektroniką. Jak twierdzą służby, w karuzeli uczestniczyło około 1,7 tys. firm z bran-

ży, w tym prawie 500 zarejestrowanych za granicą. Zatrzymano 10 podejrzanych. 

Szacowana wartość strat 

budżetu państwa to około 

1,5 mld zł. 

Przestępczy proceder odby-

wał się w okresie od 2014 do 

2018 r. Według ustaleń śledz-

twa fikcyjne podmioty wysta-

wiały faktury dokumentujące 

rzekomy obrót sprzętem. Były 

to głównie telewizory, karty 

pamięci, telefony komórkowe 

i tablety. Wielokrotnie ten sam 

towar zmieniał właściciela, po 

czym, jak twierdzi prokuratura, 

z wykorzystaniem innej karu-

zeli ostatecznie trafiał do fak-

tycznej dystrybucji i użytkow-

ników końcowych. Aktualnie 

w śledztwie status podejrza-

nych ma około 120 osób.

n  OpenText przejął Micro Focusa 
OpenText sfinalizował przejęcie Micro Focusa. Wartość transakcji wyniosła 5,8 mld dol. 

W ten sposób powstanie jedna z największych na świecie firm zajmujących się oprogra-

mowaniem i chmurą. OpenText w roku finansowym 2022 miał 3,5 mld dol. przychodów, 

w tym 1,5 mld dol. z chmury. Z kolei roczne przychody Micro Focusa to ostatnio 2,7 mld 

dol. Micro Focus największe przychody osiąga w segmencie operacji IT, a następnie roz-

woju aplikacji, pamięci masowej i bezpieczeństwie. OpenText dostarcza rozwiązania do 

zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie (integracja, organizacja, ochrona danych). 

Polski oddział firmy mieści się w Poznaniu. 

n  Firmy z Wrocławia  
połączyły siły 

Grupa kapitałowa BPX, specjalizująca się 

we wdrożeniach systemów ERP i Business 

Intelligence, powiększyła się o spółkę 

Milestone Dom Wdrożeniowy. Dzięki 

transakcji oferta grupy zostanie uzupeł-

niona o produkty z obszaru HR i księ-

gowości, dostarczane przez Milestone. 

Bogusław Cieślak, CEO BPX, zapowiada 

rozwój portfolio usług i technologii IT po-

łączonych możliwościami pracy w chmu-

rze oraz zwiększanie rozpoznawalności na 

rynku polskim i zagranicznym. 

Firma BPX (Business Partners eXcellence) 

została ponad 15 lat temu założona przez 

starszych konsultantów i kierowników 

projektów SAP-a. Posiada sześć biur, 

w tym trzy w Polsce (Wrocław, Warszawa, 

Katowice), dwa w USA i jedno w Brazylii. 

W 2021 r. grupa miała 117,3 mln zł przy-

chodów i 16,1 mln zł zysku netto. 

REKLAMA
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  Zacznę od tego, że wbrew nazwie, 
nie sprzedajecie usług chmurowych…  
Piotr Prajsnar Tak, nazwa naszej fi rmy 

bezpośrednio nawiązuje do chmury, ale 

nie zajmujemy się wdrażaniem platform 

Amazona, Microsoftu czy Google’a. Do-

starczamy natomiast jedną z najwięk-

szych chmur danych na świecie, która jest 

sercem naszej fi rmy. Dane są przez nas 

przetwarzane za pośrednictwem tej wła-

śnie technologii, w ramach opracowanej 

przez nas platformy. 

  Jak w takim razie naj-
prościej i najcelniej określić 
wasz profi l działania?
Dostarczamy dane do targe-

towania reklamy interneto-

wej i zasilamy nimi kampanie 

reklamowe największych fi rm 

na świecie. 

  Największych? 
Tak, mam na myśli powszechnie znane, 

międzynarodowe koncerny, między in-

nymi z branży FMCG, fi nansowej, moto-

ryzacyjnej, ale też ze wszystkich innych. 

  Jak wygląda proces sprzedaży wa-
szych danych?
Zacznę od tego, że w dużej mierze rekla-

ma internetowa jest realizowana obecnie 

w sposób wysoce zautomatyzowany, a jej 

rynek jest zorganizowany w formie ogól-

nodostępnych aukcji. Przykładowo, w ten 

sposób reklamodawca nie kupuje sobie 
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stałej reklamy na stronie ogólnopolskiego 

portalu, ale licytuje pojedyncze odsłony, 

które poprzez wiele różnych stron inter-

netowych trafi ą na ekrany jego potencjal-

nych klientów. I tu jest kluczowy moment, 

bo żeby taka licytacja miała sens, dobrze 

jest wiedzieć, kto siedzi po drugiej stronie 

ekranu, czyli komu się ta reklama wyświe-

tla. Czy to mężczyzna czy kobieta? W ja-

kim jest wieku? Jakie ma zainteresowania 

i potrzeby? I do tych właśnie parametrów 

powinien być dostosowany przekaz re-

klamowy. Im więcej informacji, tym lep-

sze targetowanie reklamy, a tym 

samym jej skuteczność, a więc 

wzrost z inwestycji. Zwłaszcza, 

że dobrze dopasowana rekla-

ma jest mniej irytująca dla użyt-

kownika i  skuteczniejsza dla 

reklamodawcy. Mamy więc tutaj 

klasyczny przypadek win-win. 

  Skąd pozyskujecie dane, 
które potem sprzedajecie? 
Interesuje nas cały otwarty internet, 

a więc przede wszystkim strony www 

o dowolnej tematyce. Analizujemy, co się 

dzieje w przeglądarkach, komputerach, 

urządzeniach mobilnych, smart telewizo-

rach i smart samochodach. Pozyskujemy 

bardzo proste informacje, a więc kiedy, 

gdzie i z jakiego urządzenia łączył się 

dany użytkownik. Na przykład, jak ktoś 

wchodzi na jakiś artykuł, o danej tema-

tyce, to jest to dla nas ważna informacja 

o jego potrzebach i upodobaniach. Oczy-

wiście dane są anonimowe i nie znamy 

tych osób z imienia i nazwiska. 

  Jak dużo jest tych danych? Da się 
to policzyć? 
To są setki tysięcy impulsów na sekun-

dę z całego świata. Wszystkie trafi ają 

do technologicznego serca naszej fi rmy, 

a więc zaprojektowanej przez nas plat-

formy Data Management Platform. Tu-

taj dane są „czyszczone” i analizowane. 

Ostatnim krokiem jest dostarczanie ich 

do systemów reklamowych, na czym 

zarabiamy. 

A dlaczego warto wam za to płacić, a nie 
ograniczyć się na przykład do reklamy 
w Google’u czy na Facebooku? 
Oczywiście duzi reklamodawcy korzysta-

ją z wielu możliwości, w tym wspomnia-

nej reklamy w wyszukiwarkach. Niemniej 

to jest jedynie wycinek dużo większej ca-

łości. Chociaż suma zapytań do przeszuki-

warek na całym świecie jest olbrzymia, to 

na przykład liczba osób, które w danym 

momencie szukają konkretnego modelu 

samochodu, jest stosunkowo mała. A my, 

dysponując naszymi danymi, jesteśmy 

w stanie dotrzeć z reklamą tego samocho-

du do dużo większej liczby potencjalnych, 

zainteresowanych nim klientów niż rekla-

ma w wyszukiwarkach. Wiadomo, że każ-

dy reklamodawca z jednej strony chce jak 

najbardziej precyzyjnie dotrzeć do gro-

na potencjalnych klientów, a z drugiej do 

jak najszerszej ich grupy. My pomagamy 

KANAPA CRN POLSKA

Takich fi rm, 
jak nasza, 
nie jest na 
świecie 
zbyt dużo.

Śledzimy

„Celem realizowanej przez nas strategii jest osiągnięcie pozycji jednego z wiodących 
dostawców danych na świecie” – mówi Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies. 
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w dotarciu do optymalnej liczby klientów 

w określonym koszcie – precyzyjnie, ale 

też możliwie najszerzej. 

  Jaki jest geografi czny zakres wa-
szych działań?
Pozyskujemy dane z około 200 rynków 

internetowych na świecie, z ponad 20 mi-

liardów urządzeń. 

  Skąd pomysł na ten biznes? 
Zanim powstało Cloud Technologies by-

łem wydawcą popularnych serwisów in-

ternetowych, na których emitowałem 

reklamy. W pewnym momencie usłysza-

łem, że mam dużą grupę odbiorców, ale 

szeroką, więc reklamy trafi ają do przy-

padkowych osób. Na świecie właśnie 

rodził się model reklamy zautomatyzo-

wanej, bazującej na danych, a ja szybko 

zrozumiałem, że istnieje duża potrzeba 

grupowania, segmentacji użytkowników 

na podstawie tego, co czytają, jakie stro-

ny odwiedzają, czyli czym się interesu-

ją. Zacząłem od porządkowania danych 

o  własnych użytkownikach i  tak za-

czął powstawać pomysł na fi rmę Cloud 

Technologies.

  Gdzie obecnie sprzedajecie swo-
je dane?
Najczęściej robimy to za pośrednictwem 

platform reklamowych, takich market-

place’ów. To dla nas tacy quasi dystry-

butorzy, którzy dalej te dane przekazują 

agencjom reklamowym. 

  Stany Zjednoczone to wasz głów-
ny rynek zbytu. Dlaczego nie Polska?
Początkowo próbowaliśmy w  Polsce, 

ale wtedy była u nas luka kompetencyj-

na – reklamodawcy nie bardzo wiedzieli, 

jak wykorzystać dane z naszej platfor-

my DMP. Z czasem zrozumieliśmy, że 

skalować biznes możemy dopiero na tak 

rozwiniętym rynku, jak Stany Zjedno-

czone, gdzie są podmioty, które wiedzą, 

jaki użytek mogą zrobić z naszego pro-

duktu. Oczywiście w tym celu musieli-

śmy nauczyć się czerpać dane na dużo 

większą skalę, a kiedy wystawiliśmy je na 

wspomnianych platformach w internecie 

i pierwsi klienci zaczęli z nich korzystać, 

okazało się, że są tak dobrej jakości, że 

chcieli więcej i więcej. 

  A po co wam w takim razie biuro 
w Londynie?
Decyzję o tym podjęliśmy tuż przed bre-

xitem, kiedy już było wiadomo, że on na-

stąpi. Uznaliśmy, że to dobra placówka, 

bo historycznie kompatybilna z  Unią 

Europejską, ale z kolei pod względem 

fi lozofi i biznesu zgodna ze Stanami Zjed-

noczonymi. Do tego dochodzi wygodna 

dla nas strefa czasowa, a ponadto większa 

dojrzałość rynku przetwarzania danych. 

W Londynie zatrudniamy handlowców 

odpowiedzialnych za relacje biznesowe 

z USA, a w Warszawie mamy back offi ce 

i znakomitych programistów. 

  Jak się pozycjonujecie na amery-
kańskim rynku? Liczy się jakość, inno-
wacyjność, a może cena? 
Konkurujemy przede wszystkim jakością 

danych oraz ich skalą. Takich fi rm, jak na-

sza, nie jest na świecie zbyt dużo. Nasz 

model jest unikalny, a jeśli chodzi o spół-

ki giełdowe na świecie, to nie wiem, czy 

nie jesteśmy jedyną taką. 

  Jakie są kolejne możliwe kierun-
ki waszego rozwoju technologicznego?
Dane, jakie pozyskujemy, można 

Pozyskujemy 
dane z około 
200 rynków
internetowych 
na świecie.
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rynku stały się niewiele niższe od tych 

związanych z obecnością na GPW. Dla-

tego w naszym przypadku staliśmy je-

dynie przed decyzją czy wyjść z giełdy, 

czy na niej pozostać. A skoro chcemy po-

zostać, to zdecydowanie korzystniejszy 

jest dla nas rynek główny. 

  A dlaczego zostaliście spółką gieł-
dową? Co wam to daje? Uwiarygadnia 
w oczach potencjalnych klientów? 
Tak, zależy nam na transparentności, 

choć jesteśmy już w innej fazie rozwoju 

niż w okresie debiutu na NewConnect, 

kiedy byliśmy startupem. 

  Już nim nie jesteście? 
Zgodnie z moją ulubioną definicją, spół-

ka przestaje być startupem, gdy zaczy-

na generować zyski. Chociaż 

od strony finansowej już daw-

no nie jesteśmy startupem to 

jednak w  dalszym ciągu ta 

kultura pozostaje nam bliska. 

Jesteśmy zwinną i elastycz-

ną organizacją, która lubi in-

nowacje.

  Wróćmy do decyzji 
o pozostaniu na parkiecie…

Działamy na szybko rozwijającym się 

rynku i chociaż rozwijamy się przede 

wszystkim w sposób organiczny, to co-

raz chętniej analizujemy potencjalne 

akwizycje, które mogą być kapitało-

chłonne. Generowane nadwyżki finan-

sowe chcemy przeznaczyć na rozwój 

naszej technologii, kupno technologii 

wspomagających, skup akcji własnych 

i potencjalne akwizycje.

  Jakie akwizycje wpisują się w wa-
szą strategię? 

Na ten moment przede wszystkim akwi-

zycje międzynarodowe, które dają nam 

dostęp do nowych rynków. Tak właśnie 

było w przypadku hiszpańskiej spółki 

The Linea1, którą kupiliśmy w 2022 roku. 

  A jaki jest najważniejszy cel wa-
szej obecnej strategii? 

Celem realizowanej przez nas strategii 

jest osiągnięcie pozycji jednego z wio-

dących dostawców danych na świecie. 

Nasza strategia na lata 2021–2023 za-

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

KANAPA CRN POLSKA
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wykorzystywać nie tylko w reklamie  

internetowej. Potrafię je sobie wyobra-

zić w  wielu innych zastosowaniach, 

choćby w sektorze finansowym. Mamy 

jednak wciąż duży potencjał wzrostu 

na rynku reklamy internetowej, który 

wciąż dynamicznie rośnie. 

  A dalszy rozwój poza USA? 

Poza USA rozwojowa jest na przykład 

Europa. Generalnie, dane z sieci są po-

trzebne tam, gdzie mamy do czynienia 

z dużymi wydatkami na reklamę per 

internauta. Dlatego w USA ten rynek 

działa dużo lepiej niż w Polsce, ale tak-

że w Indiach i Brazylii, które, choć są 

populacyjnie bardzo duże, to pod wzglę-

dem wydatków wciąż znajdują się poza 

pierwszą ligą światową. 

  Spotykamy się ja-
kieś dwa tygodnie po 
debiucie Cloud Technolo-
gies na GPW. Jakie są Pana 
pierwsze wrażenia? 
Debiut na Głównym Rynku 

GPW był dla nas ważnym 

momentem w rozwoju na-

szej spółki i potwierdze-

niem naszej dojrzałości 

biznesowej. Intensywnie pracowaliśmy 

nad tym projektem kilka miesięcy, cie-

szę się, że w grudniu sfinalizowaliśmy 

go i rozpoczęliśmy tym samym nowy 

etap w naszej giełdowej historii. Dzięki 

przejściu na rynek główny potwierdza-

my naszą stabilną sytuację finanso-

wą i transparentność działań oraz – co 

bardzo istotne – otwieramy się na szer-

sze grono inwestorów, w tym również  

zagranicznych. 

  Wydaje się jednak, że to nie jest 
dobry czas na takie ruchy w kontekście 
sytuacji makroekonomicznej… 
Tak, zgoda, ale w naszym przypadku to 

jedynie techniczne przejście z jednego 

parkietu na drugi, bo nie przeprowadzi-

liśmy przy tym nowej emisji akcji. Dla-

tego termin debiutu nie miał znaczenia 

w kontekście ewentualnej ceny za ak-

cję. Poza tym z każdym kolejnym rokiem 

na NewConnect musieliśmy dostosowy-

wać się do kolejnych, nowych regulacji, 

a w efekcie koszty uczestnictwa w tym 

kłada realizację tego planu w  trzech 

perspektywach. Pierwsza jest bizneso-

wa i zakłada dalszą globalizację dzia-

łalności oraz rozwój technologii. Druga, 

finansowa, jest związana z akwizycjami, 

zakupem technologii, jak również sku-

pem akcji własnych. Z kolei perspekty-

wa korporacyjna to przejście na Główny 

Rynek GPW oraz realizacja programu 

motywacyjnego. Główny cel strategicz-

ny chcemy osiągnąć przede wszystkim 

poprzez organiczny rozwój naszego 

biznesu opartego przede wszystkim 

na sprzedaży danych. To niezmiennie 

bardzo perspektywiczny obszar – rok 

do roku przychody spółki zwiększamy 

o około 50 proc. przy stosunkowo sta-

łym poziomie kosztów. 

  A przy jakim z kolei poziomie 
rentowności? 
Na poziomie EBIDTA wynosi 60–70 proc. 

Na przykład w pierwszych trzech kwar-

tałach ubiegłego roku przy przychodach 

na naszej podstawowej działalności rzę-

du 25 milionów złotych, wskaźnik EBID-

TA wyniósł 15 milionów. 

  Słowem, szybko rośniecie na szyb-
ko rosnącym rynku. Czy na horyzoncie 
majaczą jakiekolwiek zagrożenia? 
Na pewno należy do nich duża zmien-

ność całego rynku, choć to zarówno 

zagrożenie, jak i szansa. Mam na my-

śli chociażby zmienność prawną, jak 

to było jakiś czas temu w przypadku  

RODO, ale też zmienność technologicz-

ną, na przykład w kontekście techno-

logii Third-Party Cookies i związanych 

z nią postępowań antymonopolowych. 

Ich wynik może wpłynąć na cały rynek 

internetowy i w efekcie być może tak-

że na nasz biznes. Wprawdzie my je-

steśmy, by tak rzec, agnostyczni, jeśli 

chodzi o technologię pozyskiwania da-

nych z sieci. Natomiast te zmiany mogą 

wiązać się z czasowymi perturbacjami 

na rynku i zobaczymy, do czego to do-

prowadzi. Popyt na dane nie spadnie, 

więc jeśli dobrze się na to przygotujemy, 

jeśli dobrze to rozegramy technologicz-

nie, możemy na tym dużo ugrać. 

Obecnie 
coraz chętniej 
analizujemy 
potencjalne 
akwizycje.
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Filozofi ę, którą kanadyjski producent 
kieruje się w  swojej działalności, 
można podsumować określeniem 

„prevention fi rst”, a więc nacisk jest w niej 
położony na działania prewencyjne. Aby 
zrealizować ten cel, wykorzystywane są 
mechanizmy sztucznej inteligencji i ucze-
nia maszynowego – przeszkolone na trylio-
nach bezpiecznych i szkodliwych plików 
– oraz podejście Zero Trust, wymuszające 
weryfi kację uprawnień przy każdej próbie 
uzyskania dostępu do cyfrowych zasobów. 
Dzięki temu osiągnięto bardzo niski współ-
czynnik fałszywych alarmów.

Taką funkcjonalność zapewnia stworzo-
na przez BlackBerry w pełni autonomicz-
na platforma Cylance AI, która jest fi larem 
rozwiązań ochronnych dla urządzeń koń-
cowych, zapobiegającym wykonaniu zło-
śliwego kodu i zabezpieczającym przed 
niespotykanymi wcześniej atakami nowej 
generacji. Narzędzia te obecnie chronią po-
nad 500 milionów urządzeń, a wśród klien-
tów producenta jest 45 proc. fi rm z listy 
Fortune 100. BlackBerry nieustannie roz-
wija swoje produkty – tylko w 2021 r. przy-
znano fi rmie 1400 patentów. 

Portfolio rozwiązań oferowanych przez 
BlackBerry jest ściśle dopasowane do mo-
deli biznesowych partnerów handlowych. 
Dostępny dla nich jest program partnerski, 
dzięki któremu mogą wdrażać u klientów 
systemy inteligentnej ochrony i zarządza-
nia urządzeniami końcowymi, rozliczane 
w wielu modelach biznesowych (licencje 
jednorazowe, subskrypcyjne z opcją płatno-
ści z góry lub według zużycia oraz elastycz-
ne rozliczenia terminowe – miesięczne lub 
roczne). 

Uzupełnienie mogą stanowić usługi pro-
fesjonalne fi rmy BlackBerry lub świadczo-
ne przez partnerów, takie jak zarządzany 
antywirus, zarządzane wykrywanie za-
grożeń i reagowanie na nie (MDR), a także 
SOC-as-a-Service. Zrzeszeni w  progra-
mie partnerskim integratorzy mogą uzy-
skać większą rentowność prowadzonego 
biznesu dzięki nadawanemu przez pro-
ducenta priorytetowi podejmowanym 
przez nich inicjatywom, z naciskiem na 
świadczenie usług związanych z cyber-
bezpieczeństwem.

Jedną z fi rm, która współpracuje z Black-
Berry i została pierwszym na polskim ryn-
ku autoryzowanym partnerem jest Vida 
(www.vida.pl). Szeroko rozumianym cy-
berbezpieczeństwem zajmuje się od 
2004 r. i w tym czasie zbudowała zespół 
doświadczonych specjalistów, których 
celem jest kompleksowa ochrona każdego 
rodzaju infrastruktury IT. 

Vida wybrała rozwiązanie fi rmy Cylan-
ce jeszcze w 2017 r., a po przejęciu jej przez 
BlackBerry, wykorzystując dotychczasową 
wiedzę i doświadczenie, rozszerzyła kom-
petencje również na systemy sprzedawa-
ne wcześniej przez BlackBerry, a także na 
platformę Spark, na którą składają się roz-
wiązania UEM (Unifi ed Endpoint Manage-
ment) i UES (Unifi ed Endpoint Security). 
Przez okres 5 lat jako jedyna fi rma w Euro-
pie Wschodniej przeszkoliła czterech in-
żynierów i uzyskała dla nich certyfi kację 
Cylance. Obecnie Vida świadczy również 
usługi BlackBerry Professional Services dla 
innych integratorów. Firma na początku 
2023 r. została partnerem roku BlackBerry 
w regionie Europy Wschodniej.

BlackBerry, chociaż nie produkuje już telefonów komórko-

wych, kontynuuje działalność w obszarze, dzięki któremu 

były one doceniane przez miliony użytkowników. Obecnie 

fi rma specjalizuje się w rozwiązaniach cyberochronnych, 

które bazują na budowanym od 35 lat fundamencie.

bezpieczeństwo tkwi w naszym DNAbezpieczeństwo tkwi w naszym DNA
BlackBerry:

Kontakt dla partnerów:
Philip Svoboda,

Channel Manager EE, BlackBerry 
psvoboda@blackberry.com

n  BlackBerry Deal Registration 
Program – program rejestracji 

transakcji zapewniający ich 

ochronę oraz korzystniejsze wa-

runki, a także nagrody pieniężne 

za zdobycie nowych klientów;

n  wsparcie eksperckie – dostęp 

do specjalistów ds. sprzedaży 

i marketingu, a także inżynierów 

oraz laboratoriów demonstracyj-

nych w celu prowadzenia pro-

jektów proof-of-concept;

n  BlackBerry Partner Hub – zarzą-

dzanie w centralnym hubie rejestra-

cją transakcji, narzędziami partner-

skimi, zasobami sprzedażowymi 

i marketingowymi, cenami oraz 

szkoleniami;

n  wsparcie sprzedaży – dostęp do 

narzędzi sprzedażowych, funduszu 

rozwoju oraz wsparcia przy plano-

waniu biznesowym, zapewniający 

zwiększenie popytu, a także 

wzrost skuteczności generowania 

leadów; 

n  współpraca z partnerami Black-
Berry Master MSSP – możliwość 

nawiązania współpracy z partnera-

mi specjalizującymi się w sprzedaży

i wdrażaniu rozwiązań BlackBerry 

w celu zaoferowania szerszego pa-

kietu zaawansowanych usług bez 

konieczności zatrudniania dodat-

kowych pracowników;

n  szkolenia – dostęp do szkoleń 

sprzedażowych i technicznych, 

rozbudowanej bazy wiedzy oraz 

udziału w społeczności „BlackBerry 

beta”. 

GŁÓWNE KORZYŚCI 
dla partnerów to…
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cji, a pandemia przyspieszyła ten proces. 
Postępująca we wszystkich sektorach 
gospodarki cyfryzacja wymaga dodatko-
wych mocy obliczeniowych, przestrzeni 
dyskowych, a także szerokiej gamy urzą-
dzeń. Kryzys energetyczny sprawia, że 
firmy stają przed dylematem: zamknąć 
biznes, zwolnić tempo cyfryzacji, a mo-
że poszukać rozwiązań zabezpieczają-
cych przed wahaniami cen energii oraz  
blackoutem… 

Wszystko wskazuje na to, że firmy prę-
dzej czy później przy zakupie rozwiązań 
teleinformatycznych zaczną zwracać 
uwagę nie tylko na cenę sprzętu i opro-
gramowania czy parametry wydajno-
ściowe, ale również koszty eksploatacji 
ze szczególnym uwzględnieniem energo-
oszczędności. Zresztą to już zaczyna się 
dziać, klienci chcąc zwiększyć efektyw-
ność wykorzystania energii w kompute-
rach, serwerach czy drukarkach chętnie 
rozmawiają o „zielonym IT”. Jak wynika 
z danych zawartych w raporcie „Green 

IT in CEE: Keen companies 
still lack clear plans”, opraco-
wanym przez BCG Platinion 
i SAP Polska, ponad połowa 
firm z  Polski deklaruje za-
interesowanie wdrożeniem 
zielonych rozwiązań w ob-
szarze IT. Co ciekawe, po-

łowa respondentów jako główny powód 
podaje potrzebę obniżenia kosztów zu-
życia energii elektrycznej. Warto dodać, 

że badanie przeprowadzono we wrześniu 
2022 r. Tymczasem, gdyby miało miejsce 
w pierwszych miesiącach bieżącego ro-
ku, a więc kiedy firmy otrzymają od opera-
torów nowe rachunki za energię, odsetek 
ten byłby zapewne wyższy. 

Właściciele firm częściej niż do tej po-
ry apelują do pracowników o wyłączenie 
urządzeń biurowych i nie pozostawia-
nie maszyn czy komputerów w  trybie 
stand-by, aby w ten sposób dodatkowo 
nie generować zużycia prądu. Inną po-
wszechnie stosowaną praktyką jest wy-
ciągnięcie ładowarki z gniazdka zaraz 
po zakończeniu pracy. Oczywiście takie 
działania są jak najbardziej wskazane, 
aczkolwiek z pewnością nie wystarczą, 

Cyfrowa transformacja, o czym się zwykle nie mówi, wiąże się 
z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Dlatego wysokie rachunki za prąd mogą obniżać tempo cyfry-
zacji, ale równie dobrze mobilizować do inwestycji w energo-
oszczędne rozwiązania.

Termin „zielone IT” pojawił się 
przynajmniej dekadę temu. Choć 
niektóre firmy próbowały pro-

mować ten trend, skupiając się przede 
wszystkim na korzyściach związanych 
z ograniczeniem zużycia prądu, ich dzia-
łania w większości przypadków kończyły 
się fiaskiem. Niedawno Dariusz Piotrow-
ski, dyrektor generalny Dell Technologies 
w Polsce, przyznał w rozmowie z „Pulsem 
Biznesu”, że choć pracuje w branży od po-
nad trzydziestu lat, to może jedno, góra 
dwa znane mu „od środka” przedsiębior-
stwa – duże i małe spółki – interesowały 
się kosztami energii. 

Nie jest to opinia odosobniona, podob-
ne doświadczenia w tym zakresie mają też 
inni menedżerowie działający w branży 
IT. Jednak wraz z wybuchem wojny na 
Ukrainie reguły gry nieco się zmieniły. 
Sankcje nałożone na Rosję sprawiły, że 
ceny za kilowatogodzinę (kWh) poszy-
bowały mocno w górę. Co gorsza, analizy 
cen surowców przeznaczonych do wy-
twarzania energii elektrycz-
nej wskazują na to, że bieżący 
rok przyniesie ze sobą dalsze 
podwyżki cen prądu. Jeśli do 
tego dodać działania Unii Eu-
ropejskiej, której władze for-
sują pakiet klimatyczny „Fit 
for 55”, na stabilizację cen 
energii elektrycznej nie ma co liczyć. 

Ostatnie lata przebiegają w świecie biz-
nesu pod dyktando cyfrowej transforma-

RYNEK

n Wojciech Urbanek

Kryzys energetyczny 
zmienia branżę IT

Czasami 
wystarcza 
wymiana 
podzespołów. 
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aby wyraźnie wpłynąć na rosnące wy-
datki. Zdaniem większości ekspertów 
przedsiębiorcy będą skazani na większe 
bądź mniejsze inwestycje w energoosz-
czędną infrastrukturę. 

– Największym wyzwaniem, z  jakim 
mierzą się firmy, jest starzejący się sprzęt 
komputerowy. To właśnie on jest odpowie-
dzialny za wyższe koszty zużycia energii. 
Wymiana takich urządzeń na nowe w przy-
padku większych przedsiębiorstw wiąże się 
z wieloma wyzwaniami oraz wysokim, jed-
norazowym kosztem. Jednak długofalowe 
korzyści i wynikające z nich oszczędności 
zdecydowanie rekompensują poniesione 
nakłady – tłumaczy Piotr Anioła, Business 
Development Manager w Asusie. 

Komputery i drukarki do 
 

Racjonalne gospodarowanie energią 
w biurze najczęściej kojarzy się z wyłą-
czaniem światła, a także ograniczeniem 
zużycia prądu przez firmowe drukarki 
oraz komputery. W przypadku tych ostat-
nich prawdziwą sztuką jest pogodzenie 
wydajności z energooszczędnością. No-
woczesna stacja robocza wyposażona 
w czterordzeniowy procesor, dysk twar-
dy i  co najmniej dwa wentylatory wy-
maga do 165 watów mocy podczas pracy 
(w trybie bezczynności jest to około 15 wa-
tów). W ciągu ośmiu godzin urządzenie 
zużywa 1,32 kWh, za co trzeba zapłacić 
1,32 zł. Przy czym dotyczy to jedynie ma-

łych i średnich firm, które mają prawo do 
stawek na poziomie maksymalnie 785 zł/
MWh. 

Skala oszczędności staje się bardziej 
czytelna, kiedy spojrzy się na roczne zu-
życie. Zakładając, że firma posiada dzie-
sięć stacji roboczych, działających przez 
230 dni w roku, to zapłaci ona za ener-
gię elektryczną potrzebną do ich zasi-
lania około 3030 zł. Natomiast większe 
przedsiębiorstwa, których nie obowiązu-
je ustawowa cena energii, będą musiałby 
zapłacić dwukrotnie wyższą kwotę. Na-
leży przy tym zaznaczyć, że laptopy są 
bardziej energooszczędne w porówna-
niu z desktopami i zużywają od 2–4 ra-
zy mniej energii, co najczęściej wynika 

SKUTECZNE SPOSOBY  
na zwiększenie efektyw-
ności energetycznej    
n  właściwe, bardziej efektywne roz-

mieszczenie sprzętu w serwerowni 

(strefy gorące i zimne),

n  odpowiednie dobranie infrastruk-

tury odpornej na pracę w wyż-

szych temperaturach, co pozwala 

zmniejszyć wydatki na chłodzenie,

n  wykorzystywanie odnawialnych 

źródeł energii/wykorzystywanie 

naturalnych cech otoczenia na 

potrzeby chłodzenia, 

n  sprawne monitorowanie i zarzą-

dzanie infrastrukturą, wdrożone 

odpowiednie procesy, wsparte na-

rzędziami do zarządzania cyklem 

życia oraz kosztami (FinOps),

n  konsolidacja, standaryzacja i opty-

malizacja wykorzystywanej in-

frastruktury – bardziej efektywne 

wykorzystanie sprzętu (>50 proc. 

obciążenia serwerów i macierzy), 

aktywne zarządzanie obciążeniem 

centrów danych (np. środowiska 

nieprodukcyjne uruchamiane 

z zapasowym centrum danych lub 

w chmurze),

n  optymalizacja poprzez wykorzy-

stanie chmurowych centrów da-

nych, co w szczególności dotyczy 

starych, niedoinwestowanych cen-

trów danych lub tych, w których 

nie ma możliwości istotnego ogra-

niczenia zużycia energii. 
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z mniejszej mocy obliczeniowej, a także 
mniejszej liczby podzespołów czy podłą-
czonych urządzeń peryferyjnych. Niewy-
kluczone zatem, że przenośne komputery 
będą wypierać z biur desktopy dzięki atu-
towi, który wcześniej raczej nie był brany 
pod uwagę przez właścicieli fi rm. Jednak 
dostawcy desktopów wcale nie zamierza-
ją składać broni. 

– Chcemy łączyć wysoką wydajność od-
powiednią dla dużych fi rm z energoosz-
czędnością i kompaktowymi wymiarami. 
Niektóre modele posiadają obudowę o po-
jemności nieznacznie przekraczającej 1 litr. 
Ich uzupełnienie stanowią monitory, które 
w połączeniu tworzą modularny kompu-
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ter All-In-One. Takie rozwiązanie pozwala 
na maksymalizację cyklu życia elementów, 
a co za tym idzie obniżenie całkowitego 
kosztu posiadania - tłumaczy Adam Dy-
szkiewicz, Business Development Mana-
ger w Lenovo. 

Bardzo możliwe, że kryzys energetycz-
ny sprawi, że klienci biznesowi przeglą-
dając opisy urządzeń zerkną nie tylko na 
wydajność procesora, pojemność dysku, 
ale również klasę energetyczną. Badania 
pokazują, że komputery z oznaczeniem 
Energy Star zużywają o 30–65 proc. ener-
gii mniej niż inne modele. 

– Nabywając nowe rozwiązania IT po-
winniśmy wybierać produkty, których 

sprawność energetyczna i całkowity wpływ 
na środowisko naturalne zostały potwier-
dzone odpowiednimi certyfi katami, na 
przykład EPEAT i Energy Star – doradza 
Adam Dyszkiewicz. 

Osobną kwestię stanowi eksploatacja 
urządzeń drukujących. Jak wynika z ba-
dań przeprowadzonych przez Epsona 
drukarki odpowiadają za około 10 proc. 
zużycia energii elektrycznej. Jak się ła-
two domyślić japoński producent nie na-
mawia do tego, aby pozbyć się urządzeń. 
Niemniej Epson już od dłuższego czasu 
stawia na druk atramentowy, a jednym 
z  argumentów, jaki przemawia na ko-
rzyść tej technologii, jest oszczędność 
energii. Firma wylicza, że atramentówki 
bazujące na technologii pomijającej etap 
nagrzewania podczas włączania czy wy-
budzania urządzenia ze stanu uśpienia 
pozwalają zaoszczędzić do 83 proc. ener-
gii elektrycznej w porównaniu z urządze-
niami laserowymi. Trudno powiedzieć, na 
ile tego typu wyliczenia przekonają zwo-
lenników „laserówek”. Czy zdecydują się 
na wymianę sprzętu, czy raczej w ogóle 
się go pozbędą i wprowadzą elektronicz-
ny obieg dokumentów. Nie wszyscy zdają 
sobie też sprawę, że w redukcji rachun-
ków elektrycznych pomocne może być 
specjalistyczne oprogramowanie. 

– Na rynku dostępne są narzędzia dla 
działów IT, które pozwolą rejestrować 
i  analizować zużycie prądu przez urzą-
dzenia końcowe. Tego rodzaju rozwiąza-
nie pomaga zoptymalizować działanie 
komputerów, drukarek czy serwerów w ta-
ki sposób, aby zużywały mniej energii, co 
może przełożyć się na realne oszczędności 
w dłuższej perspektywie – tłumaczy Seba-
stian Wąsik, Country Manager baramun-
di software. 

Coraz więcej energii pożerają, co oczy-
wiście nie dziwi, również centra danych. 
Według danych PMR z 2021 r. wielkość 
tego segmentu rynku w Polsce pod wzglę-
dem zapotrzebowania na prąd wynosi-
ła 107,2 MW, ale już w 2026 r. ma to być 
181,4  MW. Efektywność energetyczną 
centrów danych pokazuje współczynnik 
PUE (Power Usage Eff ectiveness). Okre-
śla on stosunek całości zużytej energii do 
ilości energii wykorzystywanej na potrze-

nMichał Szynal, Sales Manager Poland and The Baltic States, Dynabook
Zapewnienie energooszczędności sprzętom nowej generacji to abso-

lutny priorytet dla producentów elektroniki. Dotyczy to praktycznie 

każdego podzespołu, począwszy od CPU, przez karty grafi czne, aż po 

innowacje w dziedzinie ekranów. W ostatnim czasie nastąpił wyraź-

ny rozwój właśnie w dziedzinie energooszczędnych ekranów. Jeden 

z japońskich producentów opatentował bardzo jasne matryce IGZO, 

które zużywają nawet o połowę mniej energii niż porównywalne jako-

ściowo matryce IPS. Producenci laptopów również proponują autorskie rozwiązania. 

Jednym z nich jest opcja systemowego ograniczenia zużycia energii, wydzielanego 

ciepła oraz poziomu głośności do maksymalnie 30db kosztem zmniejszenia wydaj-

ności procesora o około 10 procent.

nDariusz Jóźwiak, Product Specialist, Dell Technologies 
Najnowsze platformy komputerów i notebooków w porównaniu do 

kilkuletnich urządzeń, charakteryzują się zdecydowanie lepszą ener-

gooszczędnością, dostarczając dużo więcej mocy obliczeniowej przy 

znaczącej redukcji zużycia energii. Dotyczy to również monitorów, 

gdzie ze względu na dłuższy średni cykl życia produktu, korzyści 

z oszczędzania energii są jeszcze bardziej widoczne w skali czasu. Naj-

nowsze rozwiązania sprzętowe posiadają szereg dodatkowych technolo-

gii i funkcji, które oszczędzają energię, w tym automatyczne przyciemnianie ekranu, 

kiedy nie skupiamy na nim wzroku lub oddalimy się od urządzenia. W celu zapew-

nienia utrzymania optymalnej efektywności energetycznej urządzeń w dłuższym 

okresie, warto wdrożyć skuteczne narzędzia do zarządzania i monitorowania pracy 

komputerów.

nKrzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales Manager Central Eastern Europe, Vertiv 
W sytuacji, kiedy koszty energii utrzymują się na wysokim poziomie, 

każda potencjalna oszczędność jest wielce pożądana. Użytkownicy 

starszych technologii zastanawiają się, jakie korzyści może im przy-

nieść wymiana tychże na nowoczesne rozwiązania. Pomocne w tym 

mogą okazać się usługi audytu – analiza obecnego i przyszłego sta-

nu centrum danych oraz oszczędności związane z wymianą sprzętu 

w okresie najbliższych kilku lat, czyli klasyczny zwrot z inwestycji. Jeśli 

nasz klient zdecyduje się na modernizację, koszt audytu zostanie odliczony od kosz-

tu nowego rozwiązania. To wygrana dla wszystkich. 

Zdaniem specjalisty
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n  Jacek Konaszczuk, Kierownik Działu ESM, Advatech 
Kilkanaście miesięcy temu zainteresowanie oprogramowaniem do monitorowa-

nia i oszczędzania energii było niewielkie, rzadko spotykało się tego typu ocze-

kiwania klientów wobec systemów zarządzania sprzętem. Jednak w aktualnej 

sytuacji ich podejście do tych rozwiązań wyraźnie się zmieniło. Choć trzeba 

zwrócić uwagę na fakt, że dobre systemy do zarządzania infrastrukturą posia-

dają wbudowany moduł zarządzania energią. Taki element zwykle potrafi okre-

ślić jak długo mamy włączone urządzenia, monitory, czy w czasie swojej pracy 

są używane oraz nałożyć polityki oszczędności, czyli automatycznie uśpić, hi-

bernować lub wyłączyć nieużywane urządzenie. Oprogramowanie potrafi też 

wyliczyć, ile możemy zaoszczędzić dzięki wdrożeniu odpowiednich procedur. 

Zaletą modułów wbudowanych w rozwiązanie do zarządzania sprzętem jest to, 

że nie musimy kupować kolejnego rozwiązania, zarządzać jedną konsolą i in-

stalować nowych agentów na komputerach.

n  Mariusz Kowalski, Principal Director Infrastructure Engineering Lead, Cloud First  
Poland, Accenture 

Ciągła optymalizacja zużycia energii przez producentów sprzętu, zwiększanie się stosun-

ku efektywności/pojemności do zużywanej energii to ważne czynniki wpływające na ob-

niżenie emisyjności i dostosowywanie się do coraz bardziej restrykcyjnych polityk ESG 

oczekiwanych przez klientów. Niemniej, bez szerokiego spojrzenia na centrum danych 

jako całość, nie da się efektywnie zmniejszyć współczynnika PUE, będącego jedną z klu-

czowych miar efektywności data center. Jego optymalizacja zależy od wielu czynników, 

w tym efektywnego rozmieszczenia sprzętu w serwerowni. Jednym ze sposobów jest też 

optymalizacja polegająca na wykorzystaniu chmurowych centrów danych. W szczególno-

ści dotyczy to starych, niedoinwestowanych serwerowni lub tych, w których nie ma moż-

liwości istotnego ograniczenia zużycia energii. 

Zdaniem integratora 
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by chłodzenia sprzętu IT. 
Do tego, aby osiągnąć jak 
najmniejszą wartość tego 
wskaźnika, dążą zarówno 
właściciele lokalnych cen-
trów danych, jak i dostawcy 
usług. Specjaliści z  OVH- 
Cloud przekonują, że sztu-
ka ta lepiej udaje się usłu-
godawcom, z  których 
niektórzy mogą się po-
chwalić wynikiem 1.09, zaś 
w tradycyjnych serwerowniach czasami 
przekracza ona nawet 2.0. 

Przedsiębiorcy, którzy szukają oszczęd-
ności energetycznych w centrach danych, 
w pierwszym rzędzie przyglądają się ze 
zrozumiałych względów serwerom. 

– Znaczną część tych urządzeń wyko-
rzystuje się jako platformy wirtualizacji, 
dlatego dobrym kierunkiem jest ich konsoli-
dacja. Najlepsze rezultaty można osiągnąć 
wymieniając starsze, mniej pojemne syste-
my na nowe modele. Każda kolejna gene-
racja serwerów zapewnia znaczący postęp 
i lepszą efektywność energetyczną – mówi 
Kajetan Mroczek, Senior Systems Engine-
er w Dell Technologies. 

Czasami nie trzeba inwestować w no-
we urządzenia, a jedynie ich podzespo-
ły. Przykładowo wymiana zasilacza na 
nowszy w kilkuletnim serwerze pozwala 
zmniejszyć użycie energii o jedną piątą. 
Tak czy inaczej organizacje będą zmuszo-
ne do dokładnego przeglądu serwerowni. 
Według wyliczeń Oktawave miesięczny 
koszt brutto energii zużywanej przez 10 
serwerów (przy uśrednionej mocy urzą-
dzenia 0,5 kW oraz współczynniku PUE 
na poziomie 1,5) wzrośnie w bieżącym 
o roku o 8,3 tys. zł miesięcznie. 

Przy czym, rzecz jasna, data center to 
nie tylko serwery, ale także zasilanie awa-
ryjne, gdzie też można uzyskać oszczęd-
ności. W  przypadku UPS-ów istotnym 
parametrem jest sprawność, a firma lub 
instytucja stawiające sobie za cel optyma-
lizację kosztów powinna przywiązywać 
wagę do tej wartości. 

– Najbardziej efektywne UPS-y dostęp-
ne dziś na rynku cechują się nawet 99 proc. 
sprawnością. Jeśli do tego dodać specjalną 
technologię pozwalającą średnio trzykrot-
nie zmniejszyć straty energii w stosunku 
do wcześniejszych modeli, możemy znacz-

nie obniżyć zużycie prądu. 
Na przykład UPS o  mocy 
100 kVA pozwoli zaoszczę-
dzić rocznie około 18 tys. 
kWh energii. W  praktyce 
oznacza to, że w  kieszeni 
pozostaje nam kilkadziesiąt 
tysięcy złotych – tłumaczy 
Cezary Gutowski, mene-
dżer wsparcia sprzedaży 
UPS w Schneider Electric. 

Nie można też zapomi-
nać o pamięciach masowych. Wprawdzie 
w skali całego centrum danych macierze 
dyskowe zużywają mniej energii niż ser-
wery, jednak warto poszukać oszczędno-
ści również w tym obszarze. 

Ransomware, a także wzrost cen ener-
gii dały drugie życie napędom taśmowym, 
sprawdzającym się w przechowywaniu 
danych archiwalnych oraz kopii zapa-
sowych. Jak wiadomo taśmy zużywają 
mniej energii i generują mniej ciepła niż 
dyski. Niejako na przeciwnym biegunie 
znajdują się pamięci all-flash. To dobre 

rozwiązania dla środowisk krytycznych, 
gdzie dane przetwarzane są z dużą in-
tensywnością. Nośniki SSD są bardziej 
energooszczędne niż „twardziele” i wy-
dzielają mniej ciepła.

– Macierze z pamięciami SSD, szczegól-
nie te wykorzystujące deduplikację i kom-
presję, wykorzystują mniej nośników, za 
czym idzie znacząco niższe zużycie ener-
gii, w porównaniu z urządzeniami, które 
nie oferują redukcji danych. Jeśli jednak 
chcemy z tego skorzystać, trzeba o tym po-
myśleć już w chwili zakupu – wyjaśnia Ka-
jetan Mroczek. 

Tak czy inaczej, niezależnie od używa-
nych nośników, trzeba walczyć z  mar-
notrawstwem danych. Według różnego 
rodzaju analiz około 30 proc. nieustruk-
turyzowanych danych może być zbęd-
nych lub przestarzałych. Dlatego nawet 
inwentaryzacja cyfrowych zasobów po-
zwoli zmniejszyć wydatki na energię 
elektryczną. To ważne w obecnych cza-
sach, kiedy warto każdą złotówkę oglą- 
dać z czterech stron.  n

Szukając 
oszczędności 
energii w centrach 
danych, firmy 
najpierw patrzą 
na serwery.
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SASE ma zapewniać bezpieczny dostęp 
niezależnie od tego, czy pracownicy są 
w biurze, czy pracują zdalnie.

Oprócz poprawy bezpieczeństwa 
i  zgodności z  regulacjami, SASE mo-
że zwiększyć widoczność i elastyczność 
środowiska IT, upraszczając zarządzanie 
zarówno bezpieczeństwem, jak i usługa-

mi sieciowymi. A koncepcja, 
która pozwoli na uprosz-
czenie zarządzania bezpie-
czeństwem musi być bliska 
sercu każdego, kto zajmuje 
się bieżącą eksploatacją lub 
wdrażaniem systemów IT. 
Nieważne, jaką nosi nazwę…

– Firmy analityczne uwiel-
biają tworzyć nowe i chwy-

tliwe akronimy, ale w tym przypadku nie 
można odmówić słuszności Gartnerowi, 
wskazującemu na różne nowe potrzeby 
organizacji. Wszyscy stoimy przed ko-
niecznością zapewnienia bezpieczeństwa 
w środowiskach hybrydowych, łączących 
zarówno systemy on premise, jak i pocho-
dzące często od wielu dostawców usłu-
gi chmurowe oraz aplikacje SaaS – mówi 
Michał Jarski, Business Development and 
Sales Leadership w Forcepoint.

Wraz z  nadejściem przetwarzania 
w wielu chmurach i rosnącą zależnością 
od chmurowych aplikacji SaaS, SASE 
wydaje się być naturalnym kandydatem 
na warstwą pośrednią, pełniąc rolę po-
dobną do tej, jaką miały zapory sieciowe 
stosowane wcześniej na obwodzie fi rmo-

Przez dekady sieć i cyberbezpieczeństwo roz-
wijały się równolegle, podczas gdy dziś zgrab-
nie łączy je SASE, obiecując bezpieczny i wy-
dajny dostęp z dowolnego miejsca. 

Rozwój oferty SASE (Secure Access 
Service Edge), czyli „bezpieczne-
go dostępu do usług brzegowych”, 

przyśpieszyło przejście na pracę zdalną 
w czasie pandemii. Od tego czasu wciąż 
rośnie zainteresowanie możliwością uzy-
skania bezpiecznego zdalnego dostępu do 
aplikacji, bez względu na to skąd są uru-
chamiane i gdzie znajduje się użytkownik. 
Wzrostowi zainteresowania towarzyszy 
rosnąca liczba dostawców oferujących 
SASE na rynku, a  tym samym nowych 
możliwości dla integratorów. 

Chociaż defi nicje SASE mogą się róż-
nić, to pierwotny, stworzony w 2019 r. 
przez Gartnera termin odwołuje się do 
pięciu kluczowych funkcjonalności: sie-
ci SD-WAN (Software-Defi ned WAN), 
bramy SGW (Secure Web Gateway, bro-
kera CASB (Cloud Access Security Bro-
ker), zapory NGFW (Next-Gen Firewall) 
oraz dostępu w trybie ZTNA (Zero Trust 
Network Access). Wszystko to połączo-
ne razem daje, jak to zgrab-
nie ujmują analitycy: „oparty 
na zerowym zaufaniu do-
stęp, który wykorzystuje 
tożsamość urządzenia lub 
użytkownika w  połączeniu 
z  ustalanym w  czasie rze-
czywistym kontekstem oraz 
politykami bezpieczeństwa 
i zgodności”. Krótko mówiąc, 
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Na rynku 
rośnie liczba
dostawców
oferujących
SASE.

RYNEK

konwergencja sieci 
i bezpieczeństwa

SASE:
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wej sieci. Zastępując tradycyjne zapory, 
SASE staje się „nowym obwodem” – war-
stwą ochrony, przez którą można łączyć 
się z dowolnego miejsca i zabezpieczać 
dostęp do aplikacji, niezależnie od te-
go, czy są one uruchamiane lokalnie, czy 
w chmurze. Gdy od dawna stosowane do 
zdalnej komunikacji technologie VPN 
nie odpowiadają już na dzisiejsze po-
trzeby bezpieczeństwa, łatwości zarzą-
dzania oraz elastyczności, SASE stanowi 
oczekiwaną zmianę w podejściu do sieci 
i bezpieczeństwa.

Rozproszenie środowiska IT oraz je-
go hybrydowość to jedno. Inną rzeczą 
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Cato Networks
Cato SASE Cloud łączy Cato SD-WAN z Cato SSE 360, a więc natywną chmuro-

wą ofertą usług bezpieczeństwa, która obejmuje ZTNA, SWG, CASB i Firewall-

-as-a-Service, a także funkcje zapobiegania utracie danych i zapobiegania za-

grożeniom.

Cisco Systems 
W zeszłym roku Cisco zaprezentowało Cisco Plus Secure Connect Now, proponu-

jąc ofertę „pod klucz” do szybkiego wdrożenia SASE. Można ją obsługiwać 

i zarządzać za pośrednictwem chmury w ramach subskrypcji as-a-service. 

Cloudflare 
Tworząc przez ostatnie lata swoją platformę Cloudflare One – produ-

cent uzupełniał ofertę SASE o kolejne brakujące elementy. W zeszłym 

roku o CASB, a w styczniu tego roku o Magic WAN Connector, definio-

wane programowo rozwiązanie do bezpiecznego łączenia firm.

Forcepoint
Forcepoint chce wyróżnić się na rynku brzegowych usług bezpieczne-

go dostępu dzięki swojej platformie i podejściu „Data-First SASE”. Ma 

ona zapewnić „większą niż konkurencyjne oferty SASE kontrolę nad 

tym, jak ludzie uzyskują dostęp do aplikacji biznesowych i korzystają 

z poufnych danych”.

Fortinet
Producent szczyci się tym, że jego platforma SASE jest pochodzącą od jed-

nego dostawcy ofertą łączącą SD-WAN i Security Service Edge (SSE). Zunifi-

kowany agent wraz z usługami opartymi na AI mają zwiększać wydajność ope-

racyjną i zapewniać spójne bezpieczeństwo w dowolnym miejscu.

Netskope
Producent, znany wcześniej głównie ze swojej technologii CASB, rozszerzył ofer-

tę, oferując pełną platformę SASE, w tym SWG, ZTNA, zaporę chmurową i SD-

-WAN, a także zapobieganie utracie danych, rozwiązanie Remote Browser Isola-

tion oraz zaawansowaną analitykę.

Palo Alto Networks
Swoją platformę Prisma SASE producent dostosował do potrzeb dostawców 

usług zarządzanych, oferując funkcje specjalnie zaprojektowane dla MSP. Obej-

mują one oparty na chmurze portal do zarządzania obsługujący hierarchiczny 

tryb multitenant i umożliwiający szczegółową kontrolę dostępu opartą na rolach. 

Versa Networks
Producent oferuje platformę SASE, która łączy uznaną technologię SD-WAN tej 

firmy z innymi funkcjami sieci oddziałowych, w tym routingiem i security. Zaletą 

oferty Versa Networks ma być ścisła integracja elementów bezpieczeństwa i sie-

ci pochodzących od jednego dostawcy. 

VMware
Rozwijając swoją ofertę SASE producent udostępnił niedawno rozwiązanie SD-

-WAN nowej generacji, w którym usługa dostępowa SD-WAN Client ma zapew-

niać bezpieczniejsze i bardziej niezawodne dostarczanie aplikacji i danych roz-

proszonym użytkownikom.

Zscaler
Czołowy gracz na rynku Security Service Edge (SSE) jest szczególnie znany ze 

swoich rozwiązań typu Zero Trust Network Access (ZTNA). Zscaler dostarcza 

również klientom rozwiązania SASE – poprzez partnerstwa i integracje z wiodą-

cymi dostawcami SD-WAN.

10 graczy 
na rynku SASE

18_21_CRN_2_2023_SASE_tekst.indd   19 10.02.2023   18:08:21



są statystyki dowodzące, że rozwiąza-
nia do zarządzania bezpieczeństwem IT 
w przedsiębiorstwach liczone są w dzie-
siątkach. A  każde z  nich wymaga od-
dzielnej konsoli, innych umiejętności 
administratora, a przy tym w ogóle nie 
współpracuje z innymi zabez-
pieczeniami. Gdy dołożyć do 
tego radykalną zmianę w spo-
sobie pracy użytkowników, 
masowo domagających się 
możliwości realizacji swoich 
zadań z  dowolnego miejsca 
i  na dowolnym urządzeniu, 
potrzeba uproszczenia bez-
pieczeństwa staje się ewidentna. Ma ona 
doprowadzić do zwiększenia wydajności 
operacyjnej i ograniczenia liczby błędów, 
a zatem także mniejszego ryzyka skutecz-
nie przeprowadzonego ataku.

– W  postaci SASE mamy naresz-
cie odcięcie od konieczności budowania 
i eksploatacji skomplikowanej oraz dro-
giej infrastruktury własnej. Przy czym 
uwzględnione są także organizacje, któ-
re muszą pracować z lokalnymi centrami 
danych, bo przykładowo tam przetwarza-
ne są dane o specjalnym znaczeniu. SA-
SE pozwala na udostępnienie wszystkich 
zasobów użytkownikom w taki sam, spój-
ny i ergonomiczny sposób, wpływając na 
większą wygodę pracy – twierdzi Michał 
Jarski.

RYNEK
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Specjaliści zwracają uwagę na prze-
wagę SASE w dobie pozrywanych przez 
pandemię łańcuchów dostaw, braku prze-
widywalności dostaw sprzętu czy nawet 
jego całkowitej niedostępności. Ponie-
waż jest to rozwiązanie chmurowe, to 

nie wymaga specjalizowanego 
sprzętu. Można za jego pomocą 
bezpiecznie połączyć oddziały 
fi rm i zapewnić użytkownikom 
bezpieczny dostęp zdalny bez 
konieczności oczekiwania na 
rozwiązanie sprzętowe. 

Razem z SASE administrato-
rzy bezpieczeństwa dostają jed-

ną konsolę zarządzania, która pokazuje 
aktualne trendy, wychwytuje anomalie 
oraz pozwala szybko modyfi kować poli-
tyki bezpieczeństwa, dotyczące zarówno 
warstwy dostępowej, jak i tego kto i na ja-
kich zasadach może pracować z fi rmowy-
mi danymi.

w obietnice SASE?
W założeniu SASE ma użytkownikom 
przynieść wyższy poziom bezpieczeń-
stwa i większą wydajność sieci, za któ-
re trzeba będzie zapłacić mniej niż za 
oddzielne rozwiązania SD-WAN, ro-
utingu i  zabezpieczeń sieciowych. Być 
może najważniejszą korzyścią z  SASE 
jest skonsolidowanie podejścia do sieci 

i bezpieczeństwa, które ułatwi klientom 
i  integratorom mierzenie się z wyzwa-
niami coraz bardziej  złożonych i  roz-
proszonych środowisk IT, w  których 
użytkownicy i  aplikacje znajdują się 
w zupełnie nowych miejscach. Dostaw-
cy wiedzą już, że trendu SASE nie war-
to ignorować. Dlatego zarówno najwięksi 
gracze na rynku sieci, jak i startupy, które 
sprawdziły się w niszy SD-WAN, rozwi-
jają swoje oferty, budując platformy „bez-
piecznego dostępu do usług brzegowych”. 
A jak rynek przyjmuje SASE? Czy widać 
już zainteresowanie integratorów i klien-
tów końcowych?

– Na polskim rynku rośnie zaintere-
sowanie SASE. Wiele osób o tym słysza-
ło i chce na ten temat z nami rozmawiać. 
Często okazuje się, że w  naszych krajo-
wych realiach wymagane przez klientów 
funkcjonalności można wciąż sprawnie 
zrealizować poprzez rozbudowę posiada-
nych przez nich rozwiązań security o do-
datkowe elementy działające w chmurze 
publicznej, które integrują się z fi zyczną, 
prywatną infrastrukturą klienta. Jednak 
wraz z rozwojem hybrydowego środowi-
ska pracy, użycie rozwiązań SASE staje się 
coraz bardziej uzasadnione – mówi Piotr 
Jurczak, Systems Engineer w polskim od-
dziale Fortinetu. 

Michał Jarski zauważa, że nasz rynek 
jest tradycyjnie raczej konserwatywny, 

SASE 
staje się 
„nowym 
obwodem”.

Rynek SASE potroi się w ciągu 5 lat 
Według Gartnera rynek będzie rósł średnio o 32 proc. rocznie i do 2025 r. osią-

gnie prawie 15 mld dol. Nieco ostrożniejsza jest Dell’Oro Group, która prognozuje, 

że wydatki na rynku SASE do 2026 r. przekroczą 13 mld dol., co oznacza niemal 

trzykrotny wzrost od 2022 r.

– W dobie aplikacji rozproszonych i pracy hybrydowej przedsiębiorstwa coraz 
częściej wolą zabezpieczenia dostarczane w chmurze niż tradycyjne rozwiązania 
lokalne. W przeciwieństwie do niektórych innych rynków bezpieczeństwa sieci, 
spodziewamy się, że wysoki priorytet inwestycji w SASE będzie kontynuowany –
uważa Mauricio Sanchez, dyrektor ds. badań w Dell’Oro Group.

Dzieląc rynek na obszary SSE (Security Service Edge) i SD-WAN, analitycy prze-

widują, że ten pierwszy wykaże ponad dwukrotnie większy wzrost. Dell’Oro Gro-

up przewiduje także, że w ramach SSE największy udział w przychodach do 

2026 r. utrzymają rozwiązania Secure Web Gateway (SWG) i Cloud Access Securi-

ty Broker (CASB) Jednak w ciągu najbliższych 5 lat to obroty na rozwiązaniach 

Zero Trust Network Access (ZTNA) i Firewall-as-a-Service (FwaaS) powinny rosnąć 

w szybszym tempie. W porównaniu z tymi wschodzącymi technologiami zupeł-

nie inaczej wygląda sytuacja na rynku klasycznego sprzętu dostępowego – przy-

chody z routerów dla przedsiębiorstw mają kurczyć się o ponad 5 proc. rocznie.
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bo polscy klienci lubią mieć pełną kon-
trolę nad swoimi danymi. Jednak rosną-
cy trend korzystania z aplikacji typu SaaS 
sprawia, że także oni stają przed wyzwa-
niami hybrydyzacji architektury IT oraz 
koniecznością zapanowania nad prze-
pływami danych w  takich mieszanych 
środowiskach. 

– Świadomość zdecydowanie rośnie i na-
sze pomysły na SASE/SSE spotykają się 
z coraz większym zrozumieniem. Mamy już 
za sobą pierwsze większe projekty zarów-
no w fi rmach typowo komercyjnych, ban-
kach, jak i u operatorów usług kluczowych 
– twierdzi przedstawiciel Forcepointa.

SASE od jednego dostawcy 

Zdaniem analityków Gartnera w nadcho-
dzących latach rozwój rynku SASE spo-
woduje, że stworzenie architektury SASE 
będzie możliwe w oparciu o tylko jedne-
go lub dwóch dostawców. Po części stanie 
się tak dlatego, że producenci rozwiązań 
SASE nieustannie pracują nad zbudo-
waniem kompletnej platformy dla bez-
piecznego dostępu do usług brzegowych, 
integrującej wszystkie pięć wymienio-
nych wcześniej funkcjonalności, często 
wzbogaconych także dodatkowymi moż-
liwościami.

Mając zdefi niowaną architekturę SA-
SE, można jednak zadać pytanie, czy in-
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tegrator będzie w stanie sam ją złożyć 
z wielu elementów różnych marek, oferu-
jąc klientom gotowe rozwiązanie? A mo-
że wręcz przeciwnie, na miano SASE będą 
zasługiwać tylko zintegrowane oferty 
konkretnych dostawców? 

– Oczywiście, SASE można realizo-
wać na bazie rozwiązań wielu dostaw-
ców, niemniej Gartner zwraca uwagę na 
znacząco większą siłę i uproszczenie zadań 
zarządzania bezpieczeństwem IT w wersji 
„single vendor”. Chodzi tutaj o pełną im-
plementację, począwszy od poziomu SD-
-WAN, bezagentowych i niezarządzanych 
stacji klienckich aż po złożone zarządzanie 
przetwarzaniem danych i zabezpieczanie 
przed ich wyciekiem (DLP), czy też ochronę 
przed bezpośrednimi zagrożeniami, cho-
ciażby poprzez izolację sesji przeglądarek 
– twierdzi Michał Jarski.

W jego opinii taki „kombajn” jest w sta-
nie obsłużyć praktycznie wszystkie sce-
nariusze wykorzystania systemów IT, 
oferując wydajność, skalowalność oraz 
przejrzystość zarządzania nieosiągalną 
innymi metodami.

Również inni specjaliści przyznają, że 
pod względem technicznym jest możliwe 
zaoferowanie zestawu produktów i usług 
obejmujących wszystkie obszary SASE, 
a pochodzących od różnych dostawców. 
Jednak równocześnie zwracają uwagę 
na wady takiego podejścia. 

– Główna idea SASE to upraszcza-
nie, ujednolicanie, całościowe i elastyczne 
podejście do bezpieczeństwa sieci i kom-
puterów. Realizacja takiego zadania jest 
zdecydowanie bardziej realna przy wyko-
rzystaniu jednego dostawcy oferującego 
wszystkie potrzebne funkcjonalności – za-
uważa Piotr Jurczak.

Trzeba wspomnieć, że rynek SASE 
jest na tyle młody, że nie dorobił się jesz-
cze własnego raportu Magic Quadrant 
u Gartnera. Niektórzy funkcjonujący na 
nim dostawcy są przez analityków kla-
syfi kowani jako należący do kategorii 
Security Service Edge (SSE), ponieważ 
koncentrują się na rozwiązaniach bar-
dziej nastawionych na bezpieczeństwo, 
takich jak ZTNA, SWG i CASB. Dlatego, 
póki co, producentów SASE można zna-
leźć na dwóch magicznych kwadrantach 
– właśnie dla SSE i SD-WAN (ich lista 
w ramce na str. 19).  n

n Michał Jarski, Business 
Development and Sales 

Leadership, Forcepoint
Nawet do tych or-

ganizacji, które są 

mocno przywiąza-

ne do rozwiązań on 

premise, bardzo szybko 

wkracza chmura – poprzez aplika-

cje biurowe czy CRM-y. Wraz z nią 

pojawiają się nowe możliwości 

obiegu dokumentów, a co za tym 

idzie, także nowe wektory ataku. 

Żeby zachować nad tym kontro-

lę, potrzeba nowej architektury 

bezpieczeństwa, takiej jak SASE 

czy Zero Trust, która zabezpiecza-

jąc dotychczasową infrastruktu-

rę, jednocześnie niejako „otwiera” 

organizacje na elastyczne formy 

przetwarzania informacji oraz ich 

ochrony. Dysponując narzędziem 

SASE/Zero Trust, integratorzy 

są w stanie z nieosiągalną do tej 

pory łatwością oraz szybkością 

wdrażać nowoczesne systemy 

bezpieczeństwa. 

n Piotr Jurczak, Systems 
Engineer, Fortinet 
O koncepcji SASE 

słyszy się od kilku 

lat, a w ciągu ostat-

niego roku poja-

wiły się kompletne 

rozwiązania i wdroże-

nia, które spełniają jej kryteria. 

SASE nie jest jednak jakąś rewo-

lucją – to raczej tak nazywana 

i usystematyzowana ewolucja sys-

temów informatycznych związa-

nych z bezpieczeństwem. Dlaczego 

więc zrobiło się o SASE głośno? To 

wynik z jednej strony powszech-

nej migracji wielu usług i serwe-

rów poza prywatne centra danych, 

do chmury publicznej, a z drugiej 

– przyśpieszonej pandemią maso-

wej migracji pracowników z biur, 

a zatem z wydzielonych i zabez-

pieczonych sieci do domów. W tej 

sytuacji klasyczne, centralne i ba-

zujące na własnej infrastrukturze 

podejście do bezpieczeństwa oka-

zuje się nieskuteczne i zbyt mało 

elastyczne. 

Zdaniem specjalisty
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IT, jakiego trudno szukać w polskiej infos-
ferze. Całą zawartość tej publikacji można 
zawrzeć w stwierdzeniu, że im gorzej w go-
spodarce, tym bardziej producenci powinni 
koncentrować się na współpracy z kanałem 
partnerskim. 

Klasyczne podręczniki zarządzania radzą, 
aby w czasie kryzysu ciąć wydatki i oszczę-
dzać gotówkę. Eksperci Channelnomics 
zgadzają się z takim podejściem, a jedno-
cześnie zwracają uwagę, że należy to robić 
z dużym rozmysłem. Są miejsca, gdzie trze-
ba ciąć, są takie, gdzie należy je utrzymać na 

niezmienionym poziomie, 
ale są też takie, gdzie war-
to je zwiększyć. A  jako że 
kanał partnerski jest „płat-
nikiem netto w kontekście 
przychodów”, a jednocze-

śnie „rozciąga” koszty w czasie, sensowne 
jest utrzymywanie i wspieranie dystrybuto-
rów i integratorów w trudnych warunkach 
ekonomicznych. W tym celu warto wziąć 
pod uwagę kilka możliwych opcji działania. 

Jedną z  nich są umiarkowane oczeki-
wania odnośnie do wydajności. Zaciska-
jąc pasa, producenci utrudniają partnerom 
ubieganie się o zachęty i nagrody. Wielu tnie 
rabaty, a jednocześnie utrudnia uzyskanie 
nagród motywacyjnych. Zamiast tego po-
winni obniżać oczekiwania dotyczące wy-

dajności, ułatwiając partnerom uzyskiwanie 
bonusów za wyniki, a tym samym zachęca-
jąc ich do promowania i sprzedawania okre-
ślonych produktów. 

Kolejną opcją jest zwiększenie nacisku na 
działania związane z generowaniem popytu. 
Niezależnie od warunków ekonomicznych 
generowanie popytu, poprzez działania 
marketingowe i budowanie świadomości 
marki, powinny stanowić normę. W okre-
sie pogorszenia koniunktury podnoszenie 
świadomości klientów ma kluczowe zna-
czenie dla wspierania wydajności partne-
rów. Wprawdzie marketing to wyjątkowo 
łatwa do ścięcia pozycja w budżecie, ale je-
śli producent chce, aby sprzedaż w kanale 
sprzedaży rosła, musi dać partnerom wię-
cej zasobów, które ułatwią im dotarcie do 
klientów. 

Eksperci radzą producentom wykorzy-
stanie automatyzacji, aby uwolnić zasoby 
ludzkie. Przy czym podkreślają, że auto-
matyzacja wykracza poza zarządzanie re-
lacjami z  partnerami (PRM) i  obejmuje 
także chociażby automatyzację działań 
marketingowych za pośrednictwem kana-
łów sprzedaży (TCMA). Jednak producenci 
czasami zakładają (błędnie), że automatyza-
cja zastępuje ludzi, co prowadzi do redukcji 
personelu. Tymczasem należy ją postrze-
gać jako sposób na uwolnienie zespołu od 
żmudnych zadań, aby mógł skupić się na re-
lacjach i działaniach, które przynoszą mate-
rialne rezultaty, w tym wzrost przychodów. 

W świecie biznesu nie brakuje 
menadżerów, którzy uważa-
ją kanał partnerski za zbędny 

koszt. Krytycy pośredniego modelu sprze-
daży twierdzą, że resellerzy są zbyt nie-
wiarygodni i  nieprzewidywalni, aby na 
nich polegać. Podkreślają, że typowy pro-
gram partnerski działa w stosunku 10 do 90, 
to znaczy, że 10 proc. partnerów generuje 
producentowi ponad 90 proc. przychodów. 
Przy czym kolejne 10 do 20 proc. partnerów 
generuje od 5 do 10 proc. wartości sprzeda-
ży, zaś reszta to tzw. długi ogon (long tail), 
a więc rozbudowana sieć partnerów, którzy 
rzadko przeprowadzają transakcje o niskiej 
wartości i wolumenie. 

Tymczasem, jak przeko-
nują autorzy „Podręczni-
ka przetrwania dla kanału 
sprzedaży w dobie recesji” 
(„Channel Recession Su-
rvival Guide”), powyższe 
zarzuty w gruncie rzeczy przemawiają na 
korzyść kanału sprzedaży. Jeśli bowiem 
10  proc. partnerów generuje większość 
( jeśli nie całość) przychodów, to mamy do 
czynienia z bardzo przewidywalnym biz-
nesem. Co więcej, stosując odpowiednie 
działania łatwo stymulować jakość i war-
tość współpracy z czołowymi partnerami. 

I choć „sztuka przetrwania” może iryto-
wać tytułową, charakterystyczną dla Ame-
rykanów przesadą, to stanowi godne uwagi 
kompendium na temat wartości dystrybucji 

KANAŁ DYSTRYBUCYJNY

Im bardziej niepewne czasy, tym więcej korzy-
ści niesie ze sobą współpraca z dystrybutora-
mi oraz integratorami – przekonują analitycy 
Channelnomics, podpierając się przy tym kon-
kretnymi wyliczeniami. 

Dystrybutor IT to 
nie jest hurtowy 
„walmart”.   

na trudne czasy
Dystrybutor
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I wreszcie należy rozważyć złagodzenie 
warunków kredytowania i płatności. To ja-
sne, że rosnące stopy procentowe i niższe 
przepływy pieniężne wywierają presję na 
budżety. Uproszczone warunki płatności 
i większy kredyt pozwalają zarówno partne-
rom, jak i klientom nabywać produkty oraz 
usługi bez konieczności ponoszenia dużych 
nakładów kapitałowych. 

Dystrybutorzy to 

W omawianym kontekście warto zwró-
cić uwagę na rosnącą rolę dystrybutorów, 
którzy z roku na rok wychodzą z roli „ak-
torów drugoplanowych” zajmując pozy-
cję pierwszoplanowych liderów branży IT, 
którzy nie tylko współuczestniczą w jej dal-
szym rozwoju, ale aktywnie współdecydu-
ją o kierunkach tego rozwoju. Tego właśnie 
zdania są autorzy kolejnej, nowej publikacji 
pt. „Distribution as a Recession Counterme-
asure”, wydanej przez Global Technology 
Distribution Council. Już we wstępie mo-
żemy przeczytać, że „dla każdego dolara, 
który producent wydaje na sprzedaż bez-
pośrednią, marketing, szkolenia i wsparcie, 
dystrybucja może zapewnić wyższy poziom 
zwrotu przy ograniczonym wzroście kosz-
tów”. Nic dziwnego, skoro dystrybutorzy 
stanowią główne źródło zaopatrzenia dla ty-
sięcy partnerów, to dysponują dużą wiedzą 
na temat sytuacji rynkowej, o jakiej przecięt-
ny producent może tylko pomarzyć. 

Co ciekawe, przedstawiciele GTDC po-
równują więzi pomiędzy użytkownikami 
a resellerami do relacji pomiędzy resellera-
mi a dystrybutorami. Przekonują, że skoro 
użytkownicy w 90 proc. przypadków kupią 
albo rozważą zakup produktu polecanego 
przez zaufanego doradcę, to podobnie zna-
czący wpływ mogą mieć dystrybutorzy na 
biznesowe decyzje swoich partnerów. „Roz-
waż to: przeciętny reseller oferuje produkty 
siedmiu głównych producentów i kilkudzie-
sięciu drugorzędnych. Ten sam reseller 
zwykle współpracuje z nie więcej niż trze-
ma dystrybutorami. Zgadnij, kto ma więcej 
czasu na relacje z partnerem? Tak, dystrybu-
tor” – czytamy w publikacji GTDC. 

Zaufane relacje, jakie resellerzy na-
wiązują z  dystrybutorami, zwiększają 

ich możliwości działania dzięki poradom 
i wskazówkom dotyczącym wyboru pro-
duktów, jak również wsparciu w ich wdra-
żaniu. Przy czym relacja opiera się nie tyle 
na samym produkcie, a bardziej na wzajem-
nych korzyściach, które z niej płyną. W ten 
sposób dystrybutorzy tworzą społeczno-
ści, stają się infl uencerami. „Dlatego pro-
ducenci narażają się na ryzyko myśląc, że 
dystrybutorzy to tylko ‘walmarty’ czeka-
jące na to, aż resellerzy pojawią się u nich 
ze swoimi wózkami” –  podsumowuje 
GTDC. 

Artykuł powstał w oparciu o publikacje, 
które w całości można pobrać ze stron in-
ternetowych: Channelnomics (channelno-
mics.com/library) oraz GTDC (gtdc.org/
knowledge-hub). n

Koszt sprzedaży w modelu direct vs indirect

Wydatki/działania

Sprzedaż bezpośrednia Sprzedaż przez partnerów

Wartość 
(proc.)

Wartość 
(dol.)

Cena 
(dol.)

Wartość 
(proc.)

Wartość 
(dol.)

Cena 
(dol.)

Standardowe rabaty 10 10 90 20 20 80

Niestandardowe obniżki 25 23 68 15 12 68

Wypłacone premie (incentives) 0 0 68 5 3 65

Dystrybucja 5 3 64 5 3 61

Prowizje 8 5 59 4 2 59

Wsparcie marketingowe (MDF) 0 0 59 2 1 58

Koszty SG&A 20 12 47 10 6 52

Podsumowanie 68% 53 dol. 47 dol. 61% 47 dol. 53 dol.

Analitycy Channelnomics obliczyli, że średni koszt sprzedaży za pośrednictwem 

kanału partnerskiego jest z punktu widzenia producenta od 10 do 15 proc. niższy 

niż gdyby zdecydował się na sprzedaż bezpośrednią. W tym celu porównali 

hipotetyczną sprzedaż produktu za 100 dol. Scenariusz zakłada, że vendor do 

zarządzania zapasami i realizacji transakcji wykorzystuje dystrybutorów (model 

2-Tier). I choć cały schemat jest uproszczony, to pokazuje, że koszt sprzedaży 

pośredniej jest wyraźnie niższy niż bezpośredniej. A przecież korzyści ze 

współpracy z kanałem partnerskim są większe, bo dzięki dystrybutorom i integrato-

rom producent nie musi (albo musi tylko w ograniczonym stopniu): zarządzać relac-

jami z klientami, świadczyć wsparcie techniczne dla klientów końcowych, zajmować 

się inwentaryzacją i zarządzaniem zapasami, czy świadczyć usługi wdrożeniowe. 

Z kolei do niematerialnych korzyści należy zaliczyć fakt, że partnerzy mają wielo-

letnie relacje z użytkownikami technologii (przy czym średnia relacja partner-klient 

trwa 5 do 7 lat). Dzięki temu mogą skutecznie nakłaniać klientów do wyboru 

określonych marek i rozwiązań. Pełne rozliczenie pokazuje jasno, że kanał partner-

ski zabiera mniej, a daje więcej niż model direct sale. W kontekście recesji sieć part-

nerów ma zatem ogromny potencjał generowania przychodów przy jednoczesnym 

obniżaniu kosztów wejścia na dany rynek. 

LICZBY nie kłamią    
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pustnice. Dostawcy mogą ułatwiać lub 
utrudniać uczestnictwo w programie, 
dostosowując określone ustawienia do 
swoich oczekiwań, a więc zmieniając wy-
magania (szkolenia, certyfi kacje, raporto-
wanie danych), oczekiwania (minimalne 
progi przychodów, zachęty za wyniki) 
i precyzując kwestię zgodności bizneso-
wej (planowanie, programy marketingo-
we, stan realizacji „kamieni milowych”).  

Obecny trend polega na ogranicza-
niu liczby programów oraz 
utrudnianiu udziału w nich 
partnerom. W ten sposób 
niektórzy producenci obni-
żyli liczbę swoich partne-
rów nawet o dwie trzecie. 
Logika, jaka się za tym kry-
je, jest prosta: producenci 
potrzebują partnerów, któ-
rzy „dowożą” im wyniki. 
W badaniu przeprowadzo-
nym na potrzeby rapor-

tu „Channelnomics 2022 Channel Chief 
Outlook” aż 85 proc. szefów organiza-
cji partnerskich deklarowało, że ich naj-
większym wyzwaniem jest sprawienie, 
aby partnerzy spełniali i przekraczali ich 
oczekiwania dotyczące przychodów. 

Tymczasem większość partnerów osią-
ga gorsze wyniki niż oczekują tego od nich 
producenci. Nie generują wystarczają-
cych przychodów, a ich sprzedaż jest nie-
regularna. Takie fi rmy, osiągające gorsze 
wyniki, są mniej skłonne do inwestowania 
w relacje biznesowe lub dążenia do więk-
szej wydajności bez znacznych inwestycji 
ze strony producentów. I odwrotnie, part-Fo

t. 
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T en ciągły szum, który codziennie 
słyszysz w tle, to chór Channel Ma-
nagerów, ekspertów i konsultantów 

(w tym mnie) melodyjnie powtarzających 
mantrę „nie komplikuj programów part-
nerskich”. Łatwość prowadzenia bizne-
su to znak rozpoznawczy niemal każdej 
prezentacji dotyczącej kanału sprzeda-
ży. Producenci regularnie komunikują, 
że planują swoje programy upraszczać, 
aby wydajniej i skuteczniej współpra-
cować z partnerami, wydaj-
niej i skuteczniej sprzedawać 
produkty i usługi, wydajniej 
i skuteczniej realizować zamó-
wienia oraz wspierać klientów 
końcowych. 

Niedawne badanie Channel-
nomics wykazało, że łatwość 
prowadzenia działalności 
przynosi wymierne i mate-
rialne korzyści dostawcom, 
zwiększając produktywność 
ich partnerów nawet pięciokrotnie. Nic 
dziwnego, że prostota to współczesna 
mantra. A jednak programy partnerskie 
stają się coraz bardziej złożone. W konse-
kwencji zmniejsza się liczba uczestniczą-
cych w nich partnerów. I to właściwie… 
zgodnie z założeniami. Krótko mówiąc, 
tak ma być.

Program partnerski to nic innego jak 
zbiór zasad. Określa misję, wymagania do-
tyczące udziału i nadzór nad zgodnością 
z nimi oraz rezultatami, a także dostęp do 
zasobów i wsparcia oraz oczywiście ko-
rzyści i nagrody. W sumie prosta sprawa. 
Przy czym zasady programu są jak prze-

Programy partnerskie stają się coraz bardziej złożone. 
W konsekwencji zmniejsza się liczba uczestniczących w nich 
partnerów. A to wszystko, w gruncie rzeczy, zgodnie z zało-
żeniami twórców tych programów. 

OPINIE

Kurczące się 
kanały partnerskie

Larry Walsh
pełni funkcję CEO oraz Chief Analyst 
w Channelnomics, firmie analitycznej 

specjalizującej się w kanałach sprzedaży 
i doradztwie dla producentów, dystrybutorów 

i integratorów IT. Autor jest również 
prowadzącym podcast „Changing Channels” 

i wydawcą magazynu „Channelnomics Quarterly”. 
Kontakt: lmwalsh@channelnomics.com. 

nerzy osiągający dobre wyniki – a tacy sta-
nowią zwykle od 2 do 5 proc. wszystkich 
członków społeczności partnerskiej – są 
bardziej wykwalifi kowani, doinwestowa-
ni i opłacalni dla producenta.

Na co zatem decydują się producenci 
mając wybór między (z jednej strony) roz-
wijaniem tzw. długiego ogona (long tail), 
ze wszystkimi związanymi z tym koszta-
mi i skupianiem większej ilości zasobów 
na mniejszej liczbie partnerów a (z dru-
giej strony) inwestowaniem w partnerów 
z udokumentowanymi osiągnięciami? 
Tak, zgadliście. 

Jednak producenci niekoniecz-
nie ułatwiają życie swoim najlepszym 
partnerom. Otwierają przysłowiowe 
przepustnice na tyle, aby odciąć dostęp 
do programu partnerskiego „kanałowe-
mu plebsowi”, a jednocześnie zwiększać 
wymagania i oczekiwania wobec tych, 
którzy w tym programie uczestniczą. Po-
jawiają się również nowe „wynalazki” – 
marchewki na kiju – których celem jest 
zwiększenie motywacji najlepszych gra-
czy do dalszego wzrostu.  

Jednak projektowanie programów pod 
kątem najlepszych partnerów wiąże się 
z wysoką ceną. Sprawia, że koszt sprzeda-
ży pośredniej jest coraz wyższy. „Dowożą-
cy” najlepsze wyniki oczekują większego 
dostępu do zasobów, co zwiększa kosz-
ty zarządzania. No cóż, producenci wy-
chodzą jednak z założenia, że mniejsze 
społeczności, z bardziej zaangażowany-
mi partnerami, pozwolą na prowadzenie 
bardziej przewidywalnej sprzedaży i osią-
ganie wyższych przychodów. W tym przy-
padku logika jest żelazna.

Niektórzy 
producenci 
zmniejszyli 
liczbę 
partnerów 
o dwie trzecie.  

CRN nr 2/202324
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Polscy integratorzy wykazują się wyjątkową odpornością na skutki wydarzeń za naszą wschodnią 
granicą i związane z tym zawirowania gospodarcze. 

Wojna i pokój: rynek IT   
RYNEK

n Tomasz Gołębiowski 

Menadżerowie stojący na czele ro-
dzimych fi rm IT są optymistycznie 
nastawieni na najbliższe miesiące, 

choć realistycznie oceniają niestabilność oto-
czenia biznesowego, w jakim muszą działać. 
Większości udało się zamknąć ubiegły rok 
wzrostem przychodów, a kolejne zagrożenia 
starają się postrzegać w kategoriach szans.  

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich 
są obawy i skutki rosyjskiej agresji na Ukra-
inę i niepokój związany z możliwą eskalacją 
konfl iktu. Jednocześnie polscy menadże-
rowie z uwagą słuchają doniesień z Pekinu 
w kontekście ewentualnej wojny o Tajwan. 

Kolejne ryzyko biznesowe to spodziewane 
ograniczenie budżetów na nowe wdrożenia 

IT w Polsce. To wynik obaw przed spowol-
nieniem gospodarczym i typowym w takiej 
sytuacji prewencyjnym zaciskaniem pasa. 
Zwłaszcza, że wysoki wskaźnik infl acji zdez-
aktualizował wiele planowanych wdrożeń, 
zwłaszcza w sektorze publicznym. Nic dziw-
nego, że polscy integratorzy coraz śmielej pa-
trzą na rynki zagraniczne, a jednocześnie na 
rynku krajowym dywersyfi kują obsługiwane 
segmenty rynku. Równocześnie widać dużą 
skłonność fi rm IT do rozglądania się za cieka-
wymi przejęciami, ewentualnie chęć wejścia 
w skład większej grupy lokalnych lub mię-
dzynarodowych podmiotów. 

Co ciekawe, polscy integratorzy postrze-
gają w kategoriach szansy doniesienia zwią-

zane z  masowymi zwolnieniami pracow-
ników przez amerykański Big Tech. Ich 
zdaniem to może mieć pozytywny wpływ 
na polską branżę IT. Do tej pory fi rmy zagra-
niczne, zwłaszcza amerykańskie startupy, 
były postrzegane jako świetne miejsce pra-
cy i często oferowały stawki znacznie ponad 
średnią na rynku polskim. Obecne zawiro-
wania mogą sprawić pewne ochłodzenie 
i ostrożność w podejściu do ofert zza wielkiej 
wody, na czym rodzime przedsiębiorstwa 
mogą skorzystać. Może na tym skorzystać 
sektor outsourcingu usług programistycz-
nych, a trzeba podkreślić, że Polska w tym 
obszarze jest bardzo silnym i konkurencyj-
nym graczem na świecie. 

Nowa (nie)normalność 
n Dariusz Gruszka, wiceprezes, Infomex 

W 2022 roku, zamiast powrotu do normalności, otrzymaliśmy dawkę nowych zagrożeń, na które trzeba by-

ło odpowiedzieć. Należało do nich podniesienie stanu zagrożenia cybernetycznego, co dla spółki IT, która 

świadczy szereg usług także dla instytucji rządowych, wiązało się z poniesieniem nieplanowanych kosztów 

na ochronę systemów. Dodatkowo nastąpił wzrost cen energii, co bardzo mocno wpłynęło na koszty utrzy-

mania usług Data Center. Dodatkowo presja płacowa zmusiła nas do renegocjacji wielu umów z klientami, 

a opóźnienia w dostawach przełożyły się na czasowe pogorszenie wskaźnika cash fl ow, a także skompliko-

wanie relacji z częścią klientów. Na koniec jednak udało się te problemy przekłuć w sukces, w dobry wynik fi -

nansowy, wzmocnienie kompetencji technologicznych i ogólny wzrost doświadczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Lepiej nie ryzykować 
n Mariusz Jurak, wiceprezes, Sygnity 

W najbliższych miesiącach fi rmy IT 

będą bardziej skłonne realizować 

projekty, które nie są obarczone ry-

zykiem utraty rentowności w dłuż-

szym terminie. To z kolei wpłynie na 

wzrost cen, jako pewnej formy zabez-

pieczenia kontraktów długoterminowych. 

Firmy będą starały się dużo ostrożniej kalkulować 

koszty przedsięwzięć informatycznych, uwzględnia-

jąc obecne i przyszłe wynagrodzenie pracowników 

i pokrycie kosztów własnych, aby zapewniać termi-

nową i profesjonalną realizację wdrożeń. 

Mądry Polak przed szkodą? 
n Tomasz Dynarski, CEO, Xcomp 

Widać rosnące zainteresowanie bezpie-

czeństwem IT i to we wszystkich branżach. 

Można by powiedzieć, że wreszcie! Chyba 

już wystarczy myślenia zgodnie z hasłem: 

„Polak mądry po szkodzie”. Musimy dzia-

łać proaktywnie i do takich działań przeko-

nujemy naszych klientów. Wreszcie wszyscy 

producenci przekonali się, że równie istotna, jak niskie 

koszty produkcji, jest stabilność tej produkcji, a co za tym 

idzie terminowość dostaw. Szkoda tylko, że dostaliśmy ta-

ką nauczkę i niestety najbardziej dotyka to integratorów, 

którzy „świecą oczami” przed klientami. 
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   oczami integratorów

Chmura coraz bardziej strategiczna
n Bartosz Łopiński, CEO, Billennium 

Otwarcie strefy lokalnej AWS w Warszawie, jak też 

spodziewany podobny ruch ze strony Microso-

ftu na potrzeby Azure, na pewno będzie miało 

wpływ na większą adopcję technologii chmuro-

wych w naszym kraju. Chociaż i bez tego w ubie-

głych dwóch latach tempo wzrostu rozwoju w tym 

zakresie było bardzo wysokie. Organizacje w Polsce 

nie tylko korzystają z popularnych rozwiązań, ale też migrują 

lub tworzą nowe aplikacje do chmury. Przenosząc tam infra-

strukturę, wykorzystują obszary związane z bezpieczeństwem 

i ciągłością pracy. Można zauważyć, że coraz częściej moto-

rem transformacji jest strategia, w której cyfryzacja i podróż do 

chmury stanowi źródło przewagi konkurencyjnej, a nie potrzeba 

chwili i podążanie za trendami.

Alfabet integratora 
n Jacek Marynowski, CEO, Storage IT 

Rok 2022 upłynął pod znakiem 

niepokoju związanego z agre-

sją Rosji na Ukrainę. W związku 

z tym można byłoby opracować 

cały alfabet fatalnych wyda-

rzeń, ale ograniczę się do pięciu 

literek – C, D, I, K, P. C jak ceny na 
rynku: embargo na Rosję spowodowało, że ry-

nek, a w zasadzie producenci, musieli gdzieś 

upłynnić towar, który miał potencjalnie trafi ć 

na wschód. W efekcie pojawiło się sporo towaru 

w bardzo niskich cenach, co dość mocno skom-

plikowało przygotowanie ofert. Przykładowo, 

dyski twarde jednego z producentów można 

było kupić 15 do 20 proc. taniej za zachodnią 

granicą Polski niż w ofi cjalnej polskiej dystry-

bucji. D jak dostępność: w ubiegłym roku czę-

sto wygrywał ten, kto miał towar lub sprawną 

logistykę. W naszej działce, urządzeń do prze-

chowywania danych, było kilka dziur w do-

stępności produktów, które mocno wpływały 

na możliwość realizacji lub braku realizacji 

zamówień. I jak infl acja: zdecydowanie miała 

wpływ na decyzje zakupowe nie tylko przecięt-

nego Kowalskiego, ale też wielu małych i śred-

nich fi rm, które szukały oszczędności wszędzie, 

również w inwestycjach w IT. K jak kursy walut:
mocne wahnięcia waluty w kilku okresach ro-

ku spowodowały rozchwianie cen. W odróż-

nieniu od dystrybutorów, którzy najczęściej 

trzymają w magazynie towar w walucie, resel-

ler, szczególnie mały, musi zachować rozsądek 

w zakupach, żeby „nie popłynąć” z towarem za-

kupionym po wysokim kursie. P jak przetargi:
sporo przetargów czy raczej budżetów było 

przygotowywanych bez uwzględnienia zmian 

kursów walut czy też wskaźników infl acji. 

W efekcie czego często okazywało się, że ofer-

ty znacząco przekraczały budżet na inwestycję. 

W naszej branży IT, która niestety nie jest mar-

żowo kilkucyfrowa, zmiana kursu walut o kil-

ka procent przekłada się na zupełnie inne ceny 

zakupów. Trudno mi ocenić skalę, ale w naszym 

przypadku kilka przetargów zostało unieważ-

nionych z powodu przekroczenia zaplanowane-

go budżetu. Okazuje się, że brakuje, szczególnie 

w jednostkach publicznych, elastyczności na 

szybko zmieniające się otoczenie gospodarcze. 

P jak Polski Ład: a to akurat nadaje się na osob-

ny słownik… 

Inflacja a presja płacowa 
n Piotr Kawecki, prezes, ITBoom 

W związku z bardzo odczuwalną infl acją, która de-

terminowała presję płacową, fi rmy przekładały 

ten czynnik na klienta i podwyższały ceny usług 

IT. Dotarliśmy jednak do punktu, w którym dal-

sze zwiększanie cen jest coraz mniej racjonalne. 

Po prostu nie znajduje już tak dużego uzasadnie-

nia ekonomicznego. Obecnie mamy bowiem do czy-

nienia z mniejszą konkurencyjnością cenową naszych rodzimych 

specjalistów. Warto zwrócić uwagę choćby na napływ do Europy 

informatyków z Ukrainy, Białorusi, a nawet Rosji. Informatycy ci 

poprzez wykorzystanie formy body leasingu, mogą świadczyć 

usługi IT w konkurencyjnej cenie na całym świecie. Te czynniki 

w najbliższych miesiącach nieco zmniejszą presję płacową.

Czas rozwiązań szytych na miarę 
n Rafał Barański, prezes, braf.tech 

Liczymy, że ze względu na rosnące koszty wiele 

fi rm będzie chciało optymalizować i automaty-

zować procesy w swoich organizacjach. Dobrze 

przemyślane rozwiązania w początkowej fazie 

wymagają nakładu fi nansowego, ale w długiej 

perspektywie zwracają się i generują liczne korzy-

ści. Pozwoli to zmniejszyć koszty, które stanowią ob-

ciążenie dla wielu fi rm i tutaj jest olbrzymie pole dla skrojonych 

pod klienta rozwiązań IT. Z drugiej strony eskalacja konfl iktu na 

wschodzie może spowodować wzmocnienie i przyspieszenie kry-

zysu, z którym już się borykamy i fi rmy mogą dalej ograniczać in-

westycje w rozwój, próbując przeczekać ten ciężki okres. 
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w Biskupcu. I na tym większe projekty miej-
skie się skończyły. 

W związku z infl acją wiele planowanych 
projektów nie doczekało się realizacji. Z po-
wodu wzrostu kosztów zabrakło środków na 
realizację planowanych działań. Według za-
powiedzi burmistrza Kamila Kozłowskiego 
brak środków unijnych, wynikający z dzia-
łań rządu, także przyczynił się do zawiesze-
nia większości zaplanowanych inwestycji. 
Konieczność szukania oszczędności spowo-
dowała, że w naszym mieście doszło nawet 
do sytuacji, w której pracownicy miejskie-
go działu IT we własnym zakresie budowali 
sieć w jednej z lokalizacji. Moja fi rma w ra-
mach tego projektu przyłączyła światłowód 
do miejskiej serwerowni. 

Spadek zamówień ze strony miasta spra-
wił, że staliśmy się bardziej dostępni dla 
innych klientów, w tym wspólnot mieszka-
niowych i deweloperów. Dzięki temu zre-
alizowaliśmy kilkanaście projektów, które 
pozwoliły nam uratować roczny wynik fi -
nansowy. Wniosek z tego płynie taki, że nie 
można skupiać się wyłącznie na kliencie bu-
dżetowym, ale mieć „otwartą” ofertę i utrzy-
mywać dobre relacje z szerokim wachlarzem 
odbiorców. Przykładowo, na sam koniec ro-
ku, fi rma Damir z Olsztyna zaprosiła nas do 
realizacji bardzo złożonego projektu wdro-
żeniowego w placówce ZUS-u w Iławie. Tak 
więc zakończyliśmy rok tradycyjnie, czyli 
z przytupem i w delegacji. 

Warto przy tym podkreślić, że w pierwszej 
połowie roku, po lutowej wichurze, któ-
ra zdemolowała nam część radiowej infra-
struktury dostępowej, straciliśmy klientów 
w kilku miejscowościach. Niemniej szybko 
odrobiliśmy straty, skupiając się na intensyw-
nym przyłączaniu klientów do miejskiej sieci 
światłowodowej. 

Kolejny rekordowy rok, jeśli chodzi o marżę, 
zdaje się przeczyć trudnościom rynkowym, 
jakie nas dotykały. Oczywiście, wyniki wzię-
ły się z determinacji i ciężkiej pracy. Pierw-
sza połowa roku okazała się być niezwykle 
pracowita i zawdzięczamy to kilku kontrak-
tom na budowę systemów informatycznych 
dla placówek budżetowych, takich jak szkoły, 
ośrodki pomocy społecznej i inne. 

Poza tym z  duszą na ra-
mieniu kończyliśmy budowę 
systemów teleinformatycz-
nych na Stadionie Miejskim 
w Biskupcu. Stres wynikał 
z tego, że niemal w przeded-
niu terminu realizacji pro-
jektu, po wielu miesiącach 
oczekiwań, dojechały w koń-

cu kamery IP z fi rmy Axis, za co zespoło-
wi tego producenta należą się serdeczne 
podziękowania. Podziękowania należą się 
też Extreme Networks i Fortinetowi za ter-
minowe dostawy urządzeń sieciowych. 
Tym bardziej, że dostawy innych znaczą-
cych producentów urządzeń sieciowych 
nie wyglądały już tak dobrze. Zamówienia 
na urządzenia złożone w maju zrealizo-
wane zostały dopiero na początku stycz-
nia 2023 r. W lipcu ubiegłego roku udało 
nam się jeszcze zrealizować kolejny duży 
kontrakt miejski w ramach budowy ronda Fo

t. 
Ad
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e 
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W ubiegłym roku napisałem, 
że 2022 rok pozostaje wiel-
ką niewiadomą „ze względu 

na Polski Ład, pandemię i infl ację oraz 
przewidywane, rosnące koszty pracow-
nicze, najmu, energii, podatkowe… Dzięki 
zawartym kontraktom mamy zapewnio-
ną pracę do połowy roku. Jednak ponie-
waż ustalenia fi nansowe pochodzą z roku 
2021, nie wiemy, jaki będzie fi nalny wy-
nik fi nansowy 2022 roku. 
Branża telekomunikacyjna 
też staje się niepewna z po-
wodu rosnącej konkurencji 
telekomów fi nansowanych 
ze środków unijnych, do 
których mali operatorzy 
nie mają dostępu. A z po-
wodu zmniejszonych środ-
ków budżetowych, przyszłość projektów 
stoi pod znakiem zapytania” (CRN Polska, 
nr 2/2022). 

No cóż, okazało się, że rok 2022 był ro-
kiem innym niż zwykle. Demony prze-
szłości wróciły ze zdwojoną siłą i przelały 
krew pobratymczą. Zasiały strach i nie-
pokój w sercach Polaków i wielu nacji. 
Niepewność jutra kazała zadać pytanie 
o sprawy bardziej i mniej ważne. W tej la-
winie złych wieści i rodzących się obaw 
każdy z nas musiał podjąć decyzję: co da-
lej? Moja brzmiała: „robić swoje”.

Konieczność szukania oszczędności spowodowała, że 
w naszym mieście doszło do sytuacji, w której pracow-
nicy miejskiego działu IT we własnym zakresie budowali 
sieć w jednej z lokalizacji. 

OPINIE

Rok 2022 zdaniem 
integratora:
robić swoje

Wiele projektów 
samorządowych 
nie doczekało 
się realizacji.  
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przy modernizacji oprogramowania i dosto-
sowywaniu systemów informatycznych do 
wymuszanych przez sytuację potrzeb. 

Jaki był ten rok? Dziwny, pracowity, trudny 
i pełen niepewności. Rekordowy wzrost wy-
pracowanej marży nie przełożył się jednak 
na wzrost zysku, który pozostał na podob-
nym poziomie rok do roku. To efekt stałego 
podnoszenia kosztów prowadzenia dzia-
łalności, związany ze wzrostem płac bez 
wzrostu wydajności. To też rezultat więk-
szych obciążeń podatkowych wynikających 
z tzw. składki zdrowotnej, która zwiększa 
de facto podatek dochodowy o 9 proc., nie 
zmieniając nic w dostępności i jakości służ-
by zdrowia. To wreszcie kwestia podniesie-
nia cen paliw przy zerowym podatku VAT. 
Powyższe i inne czynniki powodują, że nie-
stety musimy więcej pracować i realizować 
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W każdym razie miniony rok był bardzo 
ważny w segmencie telekomunikacyjnym, 
głównie za sprawą Nexery. W czerwcu roz-
poczęliśmy z Nokią integrację naszej sie-
ci z siecią Nexery, która w ramach projektu 
POPC wybudowała w naszym wojewódz-
twie sieć dostępową. W efekcie od lipca pod-
łączamy klientów do ich sieci w miejscach, 
gdzie nasza nie istnieje (również poza rejo-
nem naszego działania, pozyskując abonen-
tów w różnych częściach województwa). 
Wszystkie inwestycje w sieć spowodowały, 
że uzyskaliśmy na koniec roku wzrost liczby 
klientów, a co za tym idzie znacząco wzrosły 
nasze wpływy z tego tytułu. 

Z kolei sektor komputerowy to głównie 
wymiany starych pecetów i ich moderniza-
cje. Hitem sprzedażowym okazały się dys-
ki SSD, które okazały się częstym powodem 
wymiany i modernizacji maszyn. Także ilość 
zmian w przepisach wymusza ogrom pracy 

więcej zleceń, żeby utrzymać dochód na ak-
ceptowalnym poziomie, choć bez gwarancji 
jego wzrostu. Nie wiemy bowiem, z której 
strony nastąpi kolejne uderzenie i skok na 
kasę. 

Obecny rok w mojej ocenie będzie trud-
nym rokiem. Mimo że spływają do nas zlece-
nia i zapytania, to znaczący wzrost kosztów, 
sytuacja i niepewność na rynku każe zadać 
sobie pytanie, ile jeszcze ten trud potrwa? 

Mariusz Ziółkowski
właściciel firmy Avis z Biskupca. 

28_29_CRN_2_2023_Mariusz Ziółkowski opinia.indd   29 10.02.2023   18:17:47



CRN nr 2/202330

nNorbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks 
Dyrektorzy szkół zgodnie przyznają, że zachowanie bez-

pieczeństwa IT w placówkach jest bardzo ważne. Niestety, 

bardzo trudno jest skutecznie zadbać o bezpieczeństwo, 

jeśli mamy do czynienia ze źle zaprojektowaną siecią. Ta-

ka infrastruktura często składa się z rozwiązań dostarczo-

nych w ramach różnych projektów, takich jak OSE, Aktywna 

Tablica, Cyfrowa Szkoła, czy też inwestycje jednostki prowa-

dzącej, których nikt właściwie ze sobą nie zintegrował. Choć jednym z klu-

czowych celów programu OSE było właśnie zapewnienie bezpieczeństwa to 

praktyka pokazała, że nie zawsze ten cel udało się zrealizować, szczególnie 

gdy szkoły decydują się na więcej niż jeden dostęp do internetu. W efekcie 

mamy część sieci dobrze zabezpieczoną i drugą praktycznie bez zabezpie-

czeń. Dlatego podchodząc do tematu infrastruktury sieciowej, staramy się 

zawsze zacząć od inwentaryzacji. Pozwala nam to poznać zastosowane roz-

wiązania i zaproponować właściwą drogę do ich modernizacji oraz integracji. 

W ten sposób możemy właściwie zadbać o bezpieczeństwo szkoły i ucznia. 

Zdaniem specjalisty  

n Łukasz Milic, Business Development 
Representative, QNAP
Szkoły, podobnie jak wszyst-

kie inne placówki publiczne, od 

pewnego czasu dostrzegają ry-

zyko związane z przetwarzaniem 

i przechowywaniem danych. Pan-

demia sprawiła, że musiały się poja-

wić fundusze na inwestycje umożliwiające pracę 

zdalną i przede wszystkim – zdalną naukę. To z kolei 

łączyło się z kwestiami bezpiecznego dostępu do 

sieci szkolnej i danych w niej przetwarzanych. Nie-

stety, głównym czynnikiem hamującym inwestycje 

w macierze dyskowe jest cena. Biorąc pod uwagę jak 

wyglądają realia polskiej edukacji i jak słabo jest do-

fi nansowana, wybór sprzętu też niestety jest obar-

czony klauzulą „jak najtaniej”.

n Wojciech Urbanek 

Szkoły mają ułatwić wejście dzieciom w cyf-
rowy świat. Do tego potrzebna jest nie tylko 
wykwalifi kowana kadra nauczycielska, ale 
też odpowiednie zaplecze technologiczne.

Niejednokrotnie można się spotkać z opiniami, że polskie 
szkoły nie radzą sobie z cyfryzacją. Jednak jakby nie patrzeć 
na proces transformacji szkoły z analogowej na cyfrową, to 

on cały czas trwa, choć tempo nie jest w tym przypadku zadowalają-
ce. Temat cyfrowego wykluczenia najmłodszych Polaków powrócił 
na łamy mediów po zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, 
który obiecał rozdać laptopy uczniom IV klas szkoły podstawowej. 
Ta obietnica jest dość mglista, bowiem pieniądze na zakup kompu-
terów mają pochodzić ze środków, które Polska powinna otrzymać 
w ramach tzw. Krajowego Planu Odbudowy. Czy i kiedy to nastąpi? 
Na to pytanie chyba nikt nie zna odpowiedzi. Poza tym, jak to powie-
dział w latach 90-ych jeden z menadżerów Sun Microsystems: „do-
piero sieć to komputer”. Dlatego zanim uczniowie otrzymają nowe 
notebooki, warto wziąć pod lupę całą infrastrukturę IT. 

za tempem 
  cyfryzacji

Szkoły nie nadążają
IT  W EDUKACJI
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O rozwój sieci w polskich szkołach troszczy się NASK w ramach 
programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Dzięki niemu każ-
da szkoła może uzyskać dostęp do bezpłatnego internetu o przepu-
stowości 100 Mb/s. Placówki podłączone do sieci korzystają również 
z usług chroniących użytkowników przed złośliwym oprogramo-
waniem oraz szkodliwymi treściami. Według NASK 90 proc. (ok. 20 
tysięcy) wszystkich szkół w Polsce w 2022 r. używało OSE. Spośród 
nich 19,6 tys. posiada łącze o przepustowości 100 Mb/s i przynaj-
mniej jeden punkt dostępu, a pozostałe 400 placówek dysponuje 
wydajniejszym łączem. 

Wprawdzie NASK zabezpieczył minimalne łącze do większości 
placówek, jednak trzeba pójść o krok dalej. Punktem docelowym 
powinien być przynajmniej dostęp 1Gb/s. Obecnie truizmem jest 
stwierdzenie, że niezawodny i zawsze dostępny internet ma klu-
czowe znaczenie we współczesnym systemie szkolnictwa. Tym bar-
dziej, że nowoczesne aplikacje i usługi edukacyjne coraz częściej 
bazują na środowisku chmurowym. 

– Większość aplikacji stosowanych w oświacie to oprogramowa-
nie wymagające dostępu do internetu, bez względu na to czy działają 
w przeglądarce, czy jako aplikacja. Coraz częściej nauczyciele korzy-
stają z multimediów, a potrzeby szkół do prezentowania tych treści 
stale rosną: szacujemy, że wykorzystanie danych przez szkoły podwaja 
się średnio co trzy lata – mówi Łucja Barbaszewska, dyrektor Cisco 
ds. sprzedaży na rynek Commercial. 

Fundacja edTech Poland w raporcie „KPO szansą na niwelację 
luki cyfrowej w Polskiej Edukacji” zwraca uwagę na fakt, że nawet 
najszybsze łącze nie pomoże, jeśli wewnątrz placówki nie będzie 
infrastruktury odpowiednio zaplanowanej i wykonanej według wy-
tycznych, które pozwolą na co najmniej 5-letnią trwałość projektu. 
Powinna ona być złożona z kilku nieodzownych elementów, takich 
jak sieć szkieletowa (przełączniki) i sieć dostępowa (punkty dostę-
powe Wi-Fi). Autorzy raportu zalecają też wdrożenie centralne-
go systemu zarządzania, który obsługuje zarówno punkty dostępu 
Wi-Fi, jak i wdrożone przełączniki, najlepiej jeśli wszystkie pocho-
dzą od jednego dostawcy. Niemniej do ideału jest dość daleko. 
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n Robert Gawroński, SMB Channel Manager, 
TP-Link
Na przestrzeni ostatnich lat widać dużą 

zmianę na plus w wymaganiach dotyczą-

cych infrastruktury sieciowej dla placówek 

edukacyjnych. Obecnie oczekuje się, by ta-

ka sieć była budowana w oparciu o sprzęt 

klasy biznesowej, a nie, jak bywało wcześniej, 

o rozwiązania konsumenckie. Placówki edukacyjne coraz 

częściej stawiają na budowę sieci zarządzanych centralnie 

z poziomu kontrolera, sieci WiFi oparte są na dwuzakreso-

wych punktach dostępowych w standardzie WiFi 5, a coraz 

częściej również WiFi 6. Jeżeli zaś chodzi o infrastrukturę 

przewodową, to nie służy ona tylko do podłączenia kompu-

terów czy tablic interaktywnych w klasach, ale również do 

zasilenia i komunikacji punktów dostępowych oraz kamer IP, 

które są coraz częściej montowane w szkołach.

n Łucja Barbaszewska, dyrektor ds. sprzedaży na 
rynek Commercial, Cisco Systems
Samorządy dążą do ujednolicenia posiada-

nych rozwiązań i coraz więcej jednostek te-

rytorialnych wydziela ze swoich zasobów 

specjalne zespoły, odpowiedzialne za zapew-

nienie kompetencji cyfrowych. Trend powsta-

wania takich właśnie centrów kompetencyjnych 

ma znaczący wpływ na wzrost dynamiki rozwoju cyfrowego 

w szkołach. Takie centra, patrzące ponad potrzeby jednej szko-

ły, mogą pozwolić na profesjonalizację i ujednolicenie wykorzy-

stywanych rozwiązań. Obecnie decyzję o zakupie ze środków 

placówki podejmują dyrektorzy, ale dobór sprzętu starają się 

konsultować z miejskimi działami IT. W najbliższych latach moż-

na się spodziewać, że ten obowiązek oraz budżety na cyfryza-

cję będą przeniesione na jednostki samorządu terytorialnego. 

To przyczyni się do ograniczenia wydatków. 
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Według edTech Poland projektem docelowym dla przeciętnej pla-
cówki edukacyjnej jest zwykle kilkadziesiąt urządzeń Wi-Fi i kilka 
przełączników do połączenia punktów dostępowych. Każda szkoła 
powinna być też wyposażona w takie urządzenia jak kamery, kom-
putery stacjonarne, sprzęt IoT oraz inne peryferia. Natomiast do-
radztwo i budowę sieci należy powierzyć firmie legitymującej się 
dużym doświadczeniem w zakresie realizacji takich projektów. Jak 
daleko od wytyczonych przez edTech Poland celów znajdują się ro-
dzime placówki naukowe? 

Łucja Barbaszewska nie ukrywa, że większość szkół nie należy do 
prymusów, jeśli chodzi o organizację łączności bezprzewodowej. 

– Z naszych obserwacji wynika, że około 70 proc. szkół w Polsce 
dysponuje siecią Wi-Fi, ale zazwyczaj ma ona niewielkie pokrycie. Naj-
częściej jest to pokój nauczycielski oraz pracownia kom-
puterowa. Natomiast potrzeby są dużo wyższe, gdyż 
każda klasa powinna posiadać punkt dostępowy umoż-
liwiający obsługę wszystkich uczniów – podkreśla Łu-
cja Barbaszewska. 

W ostatnim czasie większość klientów bizneso-
wych wdrażających bezprzewodowe sieci WLAN 
bazuje na standardzie Wi-Fi 6. Oprócz tego, że zapew-
nia on użytkownikom większą prędkość, pojemność 
i zasięg, pozwala też korzystać z pasma częstotliwo-
ści 6 GHz, która umożliwia przesyłanie większych ilości danych na 
krótszych odległościach i pomaga w zmniejszeniu zatorów w ruchu 
sieciowym. Takie cechy są bardzo przydatne właśnie w placówkach 
oświatowych, na przykład do obsługi aplikacji w audytoriach itp. 

Choć pierwsze komercyjne urządzenia kompatybilne ze standar-
dem Wi-Fi pojawiły się na rynku w 2019 r., jak na razie nie zdążyły 
na dobre zadomowić się w szkołach. 

– Placówki edukacyjne najczęściej wdrażają dwuzakresowe punk-
ty dostępowe Wi-Fi 5, aczkolwiek nie brakuje instalacji już w najnow-
szym standardzie Wi-Fi 6. Cały czas też otrzymujemy zapytania 
o jednozakresowy sprzęt w Wi-Fi 4, aczkolwiek jest ich, z roku na rok, 
coraz mniej – przyznaje Robert Gawroński, SMB Channel Mana-
ger w TP-Linku.

Polskie szkoły nie nadążają za tempem zmian technologicznych 
z dwóch powodów. Pierwszym, a zarazem najważniejszym, są kosz-
ty inwestycji. W większości przypadków potrzeby związane z mo-
dernizacją infrastruktury teleinformatycznej przerastają budżety 
szkół, które zazwyczaj dysponują ułamkiem potrzebnych środków. 
W związku z tym potrzebne zmiany przeprowadzane są zbyt rzad-
ko. Najczęściej ma to miejsce po zapewnieniu unijnych grantów na 
przyspieszenie cyfrowe oraz pozyskaniu dofinansowania na gene-
ralny remont szkoły. 

– Niejednokrotnie nawet pieniądze z wymienionych źródeł nie 
wystarczają na sfinansowanie projektu. Reszta pochodzi z darowizn 
i wsparcia zewnętrznego, w tym od UNICEF-u. Najczęściej taka ko-
niunkcja, a co za tym idzie należyta modernizacja sieci, wydarza się 
raz na dekadę – zauważa Łucja Barbaszewska.

Drugą przeszkodą w  adaptacji nowoczesnych 
rozwiązań jest brak kompetencji. W szkołach opie-
ka nad komputerami i sieciami spoczywa na barkach 
nauczycieli bądź lokalnych pasjonatów. Czasami pla-
cówki edukacyjne mają podpisane umowy z małymi 
lub jednoosobowymi firmami. 

– Małe firmy współpracujące ze szkołami wspie-
rają dyrektora w inwestycjach. Niestety, doradztwo 
bazuje na doświadczeniach z rynku MŚP, a jednostki 
edukacyjne z setkami użytkowników do tej grupy nie 

należą. W rezultacie szkoły, w których zaprojektowano i zrealizowa-
no dostęp bezprzewodowy odpowiednio dostosowany do ich specy-
ficznych wymagań, należą do wyjątków – przyznaje Andrzej Musisz, 
CEO Advisora. 

Placówki edukacyjne korzystają z chmury publicznej – z jednej stro-
ny wykorzystują ją do zdalnej komunikacji, zaś z drugiej do prze-
chowywania danych. Nie są to jednak nagminne przypadki, choć 
okres pandemii przyczynił się do wzrostu zainteresowania usługa-
mi chmurowymi w tej grupie odbiorców. Andrzej Musisz przyznaje, 
że lwia część danych przechowywana jest na dyskach komputerów 
należących do administracji szkolnej. Tylko nieliczni posiadają ser-
wery NAS, a jeszcze mniejsza grupa dba o kopie bezpieczeństwa. Co 
ciekawe, nawet pomimo tego, że szkoły mają darmowy dostęp do 
części profesjonalnych usług, to i tak z nich nie korzystają, a jeśli już 
decydują się na taki krok, nie potrafią zarządzać zasobami w sposób 
zorganizowany na poziomie całej instytucji. 

Według specjalistów w urządzenia NAS inwestują przede wszyst-
kim duże placówki oraz szkoły ponadpodstawowe. Inne jednostki 
edukacyjne wciąż polegają na dyskach zewnętrznych, a bardziej 
„postępowi” przechowują dane w chmurze publicznej. Warto w tym 
kontekście zwrócić uwagę na Szkołę w Chmurze – autorski pro-
jekt Mariusza Truszkowskiego. W tym modelu nauczania młodzi 
adepci zdobywają wiedzę za pośrednictwem specjalnej platformy 
edukacyjnej. Uczniowie nie chodzą do szkoły i wszystko odbywa 
się online. Szkoła w Chmurze jest niepubliczną szkołą finansowa-
ną z subwencji ministerialnych. Z punktu widzenia integratorów 
popularyzacja tego trendu mogłaby być korzystna. Natomiast, jeśli 
spojrzeć na rozwój osobowy najmłodszych, wydaje się to być bar-
dzo niebezpieczny kierunek…  n

Dobrze 
zaplanowana 
szkolna 
infrastruktura IT 
to rzadkość. 
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n  Andrzej Musisz, CEO, Advisor Technologie Informatyczne  
W placówkach szkolnych wciąż rzadko dochodzi do moder-

nizacji sieci jako zadania samego w sobie. Najczęściej mo-

dyfikacji podlega fragment tej infrastruktury wymuszony 

remontem pomieszczeń, uszkodzeniem jakiegoś urządzenia 

czy zakupem nowej pracowni komputerowej. Niezależnie od 

tego, czy mamy do czynienia z większą lub mniejszą wymia-

ną części infrastruktury, zazwyczaj istnieje jedno kryterium 

doboru rozwiązania, jakim jest cena. W rezultacie do szkół 

trafiają produkty, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. 

Niedawno miałem okazję opiniować projekt budowy nowego 

skrzydła szkoły, gdzie zaprojektowano sieć bezprzewodową, 

nie stawiając przed wykonawcą żadnych wymagań w tym 

zakresie. Myślę, że wszyscy zdawali sobie sprawę, że zasto-

sowane urządzenia nie będą pasowały do potrzeb tej szkoły. 

Zdaniem integratora

IT  W EDUKACJI
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„Uczelnie chciałyby mieć chmurę, bo nie miałyby problemu 

z zatrudnianiem i opłacaniem własnej kadry informatycznej, ale nie 

wiedzą, czy będą mieć na tę chmurę pieniądze, kiedy skończą się te 

otrzymane z unijnego programu” – Tomasz Siemek, prezes CloudTeam. 

Dla studentów przełączenie się na nowe 
narzędzia nie stanowiło problemu. Czego 
zresztą można się było spodziewać. Wykła-
dowcy natomiast dużo gorzej zareagowali 
na potrzebę zmiany. Byli nawet tacy, którzy 
nie przetrwali próby pandemii i ich przygo-
da akademicka dobiegła końca.

n Czy ta nagła potrzeba i zmiana stały 
się punktem zwrotnym w myśleniu o do-
starczaniu nowych technologii w sekto-
rze edukacji?
Owszem, są uczelnie, dla których zdalne na-
uczanie stało się początkiem nowego myśle-
nia. Jednak z przykrością stwierdzam, że są 
też takie, które nie poszły dalej niż tylko za-
pewnianie ciągłości. Tym samym nie wyko-
rzystały szansy na zmianę w strategicznym 
podejściu do funkcjonowania i nauczania. 
Komunikacja audio-wideo to za mało, by 
przekazywać treści potrzebne na przykład 
do nauki zarządzania projektami czy prze-
prowadzania symulacji biznesowych. Nowe 
metody nauczania potrzebują jeszcze innych 
narzędzi, a jest poza tym cała masa proble-
mów do rozwiązania, związanych chociażby 
z organizowaniem egzaminów tak, żeby były 
autentycznym potwierdzeniem wiedzy, jaką 
posiadają studenci. 

n Pandemia to także wzrost znaczenia 
chmury. Czy uczelnie myślą o migracji do 
niej swojego IT?
Problem polega na tym, że dofinansowanie 
unijne z jednej strony promuje chmurę, ale 
z drugiej strony ma ograniczoną wnioskiem 
perspektywę czasową – trzy albo pięć lat. 
Uczelnie stają więc przed wyborem: kupić 
coś własnego, co po upływie wspomniane-

go okresu będzie się nadal posiadać czy wy-
brać wydać  chmurę, za którą potem trzeba 
będzie płacić samemu. Uczelnie chciałyby 
mieć chmurę, bo nie miałyby problemu z za-
trudnianiem i opłacaniem własnej kadry in-
formatycznej, ale nie wiedzą, czy będą mieć 
na tę chmurę pieniądze, kiedy skończą się te 
otrzymane z wniosku.

n To jest jakieś błędne koło…
Uczelnie wpadają w coś, co można nazwać 
pułapką. Choć chmura wydaje im się do-
brym kierunkiem, nadal kupują hardwa-
re. Gdybym miał ocenić, jaka cześć uczelni 
myśli strategicznie o chmurze, to będzie to 
jakieś pięć procent. A przecież migracja do 
chmury przynosi uczelniom realną wiedzę 
na temat kosztów prowadzenia działalności. 
Dużo szybciej można też uruchomić w niej 
narzędzia, a co więcej, korzystać z nich i pła-
cić tylko wtedy, gdy są potrzebne.

n Jak więc uczelnie mogą się uwolnić z ta-
kiej pułapki?
Jeśli posiadają już serwery, to ten cykl in-
westycyjny powinien być uszanowany, ale 
potem trzeba się dobrze przygotować do 
następnego, który będzie już uwzględniał 
chmurę. A więc wytypować te usługi, które 
będzie można do niej przenieść. Konieczna 
jest do tego edukacja decydentów, ale nie ta-
ka, która mówi jaka chmura jest wspaniała  
– jak przekonują jej dostawcy. Potrzebna  
jest edukacja, która połączy wiedzę techno- 
logiczną z biznesową i sprawi, że IT tylko  
zyska na wartości. Ale na to trzeba czasu… 

  Zacznijmy od rzeczy podstawo- 
wej: czy uczelnie mają pieniądze na IT?
Tomasz Siemek Pieniądze na informatykę 
są, ale głównie pochodzą z programów unij-
nych. To, jak są one wydawane, zależy od lu-
dzi – można znaleźć przykłady dobrze i źle 
zarządzanych uczelni. I to zarówno publicz-
nych, jak i prywatnych. Przy czym tym pierw-
szym łatwiej jest pozyskiwać środki unijne. 
Uczelnie publiczne mają też dostęp do gran-
tów, co stawia je w uprzywilejowanej pozycji.

n Jednak środki unijne nie płyną stałym, 
nieprzerwanym strumieniem...
Z bieżącej transzy, obejmującej jeszcze ten 
rok, pieniądze są już rozdane. Obecnie są fi-
nalizowane ostatnie projekty, które nam, jako 
firmie obsługującej wiele uczelni, zapewnią 
spokój do końca 2023. W optymistycznym 
wariancie pieniędzy z nowej transzy uczel-
nie mogą się spodziewać na początku 2024 r.

n Cofnijmy się w czasie do pandemii. Szko-
ły i uczelnie były chyba najbardziej jaskra-
wym przykładem nagłej potrzeby użycia 
zupełnie innych narzędzi niż wcześniej?
Trzeba na to spojrzeć z trzech stron – uczel-
ni, wykładowców i studentów. Uczelnie, gdy 
wybuchła pandemia, żeby nadal funkcjono-
wać musiały interweniować, kupując i wdra-
żając narzędzia, takie jak Zoom czy Teams. 
Nie myślano wtedy o jakości, a wyłącznie 
o ciągłości nauczania. To było bardziej za-
rządzanie kryzysowe niż strategiczne dzia-
łanie, bo tylko tak uczelnie prywatne mogły 
nadal pobierać czesne. 

n A co się wtedy działo ze studentami oraz 
wykładowcami?

Błędne koło 
uczelnianego IT

Rozmawiał 

Tomasz Janoś 
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Technologia komórkowa piątej generacji 
będzie stymulować innowacje na brzegu, 
umożliwiając gromadzenie większej ilości 
danych i szybsze niż dotychczas ich prze-
twarzanie. 

I choć wciąż w powijakach, to już niedłu-
go rynek przetwarzania brzegowego będzie 
silnie wpływał na rozwój IoT, wdrożeń roz-
proszonej pamięci masowej, sztucznej inteli-
gencji, prywatnych sieci komórkowych oraz 
pracy hybrydowej (to tylko kilka obszarów 
możliwego rozwoju edge).

Z perspektywy globalnej największe do 
tej pory inwestycje w przetwarzanie brze-
gowe dotyczą: procesów przemysłowych, 
zarządzania aktywami produkcyjnymi, in-
teligentnych sieci, wdrożeń omni-channel, 
bezpieczeństwa publicznego i reagowania 
kryzysowego, monitorowania transpor-
tu towarowego oraz inteligentnych syste-
mów transportu publicznego. Zdaniem IDC 

w obszarze edge najszybszy 
wzrost wydatków na prze-
twarzanie brzegowe w latach 
2020–2025 obejmie utrzyma-
nie infrastruktury publicznej 
i sieci oraz sektor medyczny, 
w tym diagnostykę obrazową 
oraz chirurgię wspomaganą 
rozszerzoną rzeczywistością.

Analitycy oceniają, że sprzęt i  usługi 
w ubiegłym roku stanowiły 85 proc. wartości 
sprzedaży, a reszta dotyczyła oprogramowa-
nia. Wydatki na sprzęt są związane z inwe-
stycjami w bramki brzegowe – wymagające 
komponentów o niskim poborze energii i za-
projektowane do spełniania pojedynczych 

lub kilku funkcji w środowiskach, w których 
dostępność zasilania i chłodzenia jest ogra-
niczona. Ten opis defi niuje idealny sprzęt 
dla wielu środowisk IoT.

Wraz z rozwojem Internetu Rzeczy po-
jawi się też coraz więcej usług wokół niego, 
wspomagających wdrażanie i utrzymanie. 
Dzieje się tak, ponieważ IoT-as-a-service
stanowi atrakcyjny model zakupów dla 
klientów i umożliwia tworzenie w kana-
le sprzedaży gotowych szablonów do sku-
tecznych wdrożeń IoT, które można łatwo 
skalować w górę lub w dół.

2022 był rokiem, w którym 5G zmieniła się 
z obiecującej perspektywy rynkowej w ofer-
tę z głównego nurtu. Operatorzy sukcesyw-
nie zwiększają zasięg sieci piątej generacji, 
która może znacząco ulepszyć działanie 
aplikacji przetwarzania brzegowego. Mniej-
sze opóźnienia mogą zminimalizować czas 
reakcji oraz zwiększyć możliwości groma-
dzenia i przetwarzania danych. 

Firma analityczna Grand View Research 
szacuje, że w 2021 r. globalny rynek usług 
5G był warty ponad 48 mld dol. Przewidu-

N ikt już nie podważa tezy, że prze-
twarzanie brzegowe będzie miało 
wpływ na niemal każdy obszar IT. 

Według IDC światowe wydatki na przetwa-
rzanie brzegowe wyniosły w ubiegłym roku 
176 mld dol., co oznacza wzrost o 14,8 proc. 
w stosunku do roku 2021. Analitycy przewi-
dują, że nakłady na sprzęt, oprogramowanie 
i usługi dotyczące rozwiązań brzegowych 
utrzymają takie tempo wzrostu do 2025 r., 
kiedy sprzedaż osiągnie poziom niemal 
274 mld dol. Wniosek z tego taki, że integra-
torzy nie powinni ignorować pojawiających 
się „na brzegu” szans biznesowych. 

Dla tych, którzy rozpoczną swoją przygo-
dę na rynku „edge”, dobrym wyborem może 
być bezpieczeństwo. Wobec rosnących za-
grożeń, napływających doniesień o udanych 
włamaniach i atakach ransomware integra-
torzy już od dawna mają co robić przy za-
bezpieczaniu systemów IT swoich klientów. 
Teraz pracy będzie jeszcze więcej: rozwój 
inteligentnego brzegu sieci sprawi, że zna-
cząco wzrośnie powierzchnia 
ataku z mnóstwem zupełnie 
nowych punktów do jego 
przeprowadzania. 

Zdaniem analityków ryn-
kowych we wspieraniu zu-
pełnie nowych zastosowań 
brzegowych oraz IoT – takich 
jak automatyzacja fabryk, 
zdalna opieka zdrowotna i monitorowanie 
pacjentów, inteligentne budynki i stadio-
ny czy autonomiczne pojazdy – to 5G bę-
dzie odgrywać kluczową rolę. „Sojusz” 5G 
i przetwarzania brzegowego może rozwią-
zać w powyższych i wielu innych zastosowa-
niach problem opóźnień w ruchu sieciowym. 

RYNEK

na horyzoncie! 
Dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę na rynku 
„edge”, dobrym wyborem może być bezpieczeństwo.

Brzeg

Technologia 
5G będzie 
stymulować
innowacje na 
brzegu.
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je też, że w latach 2022–2030 będzie on rósł 
w tempie 56,7 proc. rocznie. Już teraz fi rmy, 
które polegały na LTE, zaczynają czerpać ko-
rzyści z 5G. Są nawet chętne do testowania 
i próbowania 5G jako podstawowej formy 
łączności dla niektórych aplikacji. 

5G staje się opcją łączności dla tych klien-
tów, którzy z powodu lokalizacji nie mają 
dostępu do kablowego łącza szerokopasmo-
wego. Sieci komórkowe są wystarczająco so-
lidne, aby obsłużyć przełączanie awaryjne 
na 5G lub LTE. To wciąż ich podstawowe 
zadanie, bo za zdolnością sieci 5G do obsłu-
gi podstawowego lub zapasowego dostępu 
nie idzie jeszcze upowszechnienie urządzeń 
działających w tym standardzie. 

W przypadku wdrożeń IoT coraz więcej 
klientów zacznie myśleć o prywatnych sie-
ciach komórkowych LTE/5G. Wzrost zain-
teresowania takimi sieciami będzie kreował 
nowe biznesowe szanse zarówno dla do-
świadczonych integratorów, jak i startupów. 

Prywatna sieć komórkowa może się oka-
zać efektywnym kosztowo modelem, który 
można będzie łączyć z tradycyjną infrastruk-
turą kampusową. Jednocześnie także mo-
delem budowania sieci odizolowanych od 

publicznego internetu. Mogą one okazać się 
jedynym rozwiązaniem w przypadku klien-
ta z sektora przemysłowego, który w swoim 
środowisku nie jest w stanie zaktualizować 
oprogramowania w urządzeniach automaty-
ki, które są używane od wielu lat. 

Zbudowanie prywatnej sieci może być 
początkowo trudniejszym zadaniem niż 
poleganie na połączeniach publicznych, 
ale w dłuższej perspektywie jest w stanie 
podnieść poziom bezpieczeństwa. Kolejną 
zaletą prywatnych sieci komórkowych two-
rzonych dla wdrożeń IoT będzie odciążenie 
sieci korporacyjnych, które są coraz bardziej 
skomplikowane w zarządzaniu. 

Według Gartnera do 2027 r. uczenie maszy-
nowe będzie wykorzystane w ponad 65 proc. 
dostępnej infrastruktury brzegowej, w po-
równaniu z mniej niż 10 proc. w 2021 r. Na 
ten wzrost wpływ mają mieć przede wszyst-
kim dostawcy inteligentnych rozwiązań sie-
ciowych dla sektora energetycznego, który 
musi zająć się modernizacją 
infrastruktury, mając na uwa-
dze bardziej zrównoważony jej 
rozwój. Urządzenia IoT wraz 
z oprogramowaniem mają za-
pewniać wgląd i  kontrolę za-
sobów dystrybucji energii oraz 
automatyki. Cyfryzacja tego 
sektora staje się krytyczna, je-
śli dostawcy mają uwzględniać odnawialne 
źródła energii, jak energia słoneczna i wia-
trowa, które z natury są nie zawsze dostępne. 

W wykorzystaniu danych dostarczanych 
w czasie rzeczywistym z brzegu sieci sztucz-
na inteligencja będzie odgrywać kluczową 
rolę, przetwarzając je w informacje, któ-
re można wykorzystać do zarządzania sys-
temem. Może także pomóc w ujawnieniu 
anomalii, takich jak problemy powodowane 
przez pogodę.

W przeszłości integratorzy koncentrowali 
się na tworzeniu obwodowych zabezpieczeń 
dla sieci przedsiębiorstw. Takie podejście 
nie sprawdza się w dzisiejszym, rozproszo-
nym i  wielochmurowym środowisku IT. 
Z pomocą przychodzą rozwiązania oparte 
na nowych technologiach w rodzaju Cloud 
Access Security Broker (CASB), Secure Ac-
cess Service Edge (SASE) czy SD-WAN 
– z wbudowanymi zabezpieczeniami i funk-
cjami wykrywania, reagowania i zapobiega-
nia zagrożeniom.

Zabezpieczenie infrastruktury brzego-
wej to ogromne wyzwanie dla fi rm, które 
muszą sobie jakoś poradzić z rozproszony-
mi obciążeniami i użytkownikami. A edge 
potrzebuje tych samych systemów dostę-
pu i kontroli, jakich wymagają tradycyj-
ne środowiska IT, w tym uwierzytelniania 
wieloskładnikowego, zerowego zaufania 
i zarządzania dostępem. Także szyfrowa-
nie i segmentacja na brzegu będą równie 

istotne, jak w sieci korporacyj-
nej. Realizacja tej samej polity-
ki bezpieczeństwa, która jest 
wdrażana w  sieci przedsię-
biorstwa, będzie na brzegu ko-
nieczna, ale dużo trudniejsza. 

Wynika to z tego, że brzeg to 
miejsce o wielu potencjalnych 
punktach wejścia do sieci. O ile 

na obwodzie sieci fi rmowej można po pro-
stu wdrożyć fi rewall, to już na brzegu, gdzie 
działają różne sieci bezprzewodowe oraz 
najróżniejszego typu urządzenia (w tym 
przemieszczające się), staje się to o wiele 
bardziej skomplikowane. Z tego powodu 
brzeg ogromnie powiększa powierzchnię 
ataku na sieć przedsiębiorstwa, a w doty-
czących go wdrożeniach powinny być od 
początku zaangażowane zespoły do spraw 
bezpieczeństwa.                                                            n

DO ZALET przetwarzania na brzegu należą… 
n  …większe bezpieczeństwo i prywatność danych,

n  …większa wydajność, responsywność i niezawodność aplikacji,

n  …ograniczanie kosztów operacyjnych,

n  …poprawa efektywności i niezawodności biznesu,

n  …nieograniczona skalowalność,

n  …oszczędniejsze wykorzystanie sieci i zasobów obliczeniowych,

n  …mniejsze opóźnienia ruchu sieciowego. 

„Brzeg” 
znacząco 
powiększa 
powierzchnię 
ataków. 
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widoczny w przypadku międzynarodo-
wych fi rm, w których często trzeba ska-
talogować wszystkie posiadane przez nie 
nieustrukturyzowane dane. 

Nuclia opracowała oprogramowanie, 
które pozwala na uporządkowanie tego 
chaosu. W tym celu wykorzystano tech-
nikę modelowania językowego, dzięki 
czemu można przeglądać  złożone da-
ne. Oprogramowanie automatycznie 
indeksuje nieustrukturyzowane da-
ne z  dowolnego źródła (dokumen-
ty przechowywane na komputerze, 
serwisach typu Dropbox itp.), za-
pewniając zoptymalizowane wyni-
ki wyszukiwania. Może obsługiwać 
transkrypcję wideo i  audio, obrazy, 
a także teksty z praktycznie dowolnego 

języka, pod warunkiem, że 
nie bazuje na piktogramach.

Eudaldo Camprubí oraz 
Ramon Navarro (CTO Nuc-
lii), przy projektowaniu 
oprogramowania wyszli z za-
łożenia, że foldery oraz pliki 
wcale nie są dobrym sposo-
bem na utworzenie struk-
tury do przechowywania 
danych i uzyskiwania dostę-

pu do nich. Dlatego zdecydowali się na 
opracowanie centralnej bazy Nuclia DB, 
umożliwiającej przeszukiwanie oraz in-
deksowanie wszelakich dokumentów, 
które zawierają tekst albo mowę. Wyni-
ki wyszukiwania wskazują na określo-
ne akapity tekstu lub określone części 
podcastów czy też innych plików audio 

albo wideo. Cena usługi zależy od ilo-
ści  wprowadzanych danych oraz liczby 
zapytań. 

Nuclia powstała w 2019 r. w Barcelonie 
i jak do tej pory pozyskała 5,4 mln euro ka-
pitału początkowego z dwóch funduszy 
europejskich. Firma zatrudnia dwudzie-
stu pracowników, głównie programistów. 
Kataloński startup obsługuje klientów 
z  obszaru opieki zdrowotnej, farmacji, 
edukacji i administracji publicznej (przy-
kładowo, jeden z jego klientów wprowa-
dza do systemu miesięcznie około 100 tys. 
dokumentów PDF). 

Kolejne spotkanie z cyklu IT Press Tour to okazja do bliższe-
go przyjrzenia się rozwiązaniom mniej znanych dostawców 
pamięci masowych. Jak się okazuje, ciekawe projekty po-
wstają nie tylko za oceanem. 

Takie kraje jak Bułgaria, Hiszpania 
czy Turcja kojarzą się powszech-
nie ze słonecznymi wakacjami, nie 

zaś nowoczesnymi technologiami. Tym-
czasem w każdym z tych krajów powsta-
ją interesujące innowacje IT, przy czym 
na pierwszy plan wysuwają się Hiszpanie. 
Przykładowo, specjaliści z katalońskiego 
startupu Nuclia chcą zarobić na przyro-
ście danych nieustrukturyzowanych, któ-
ry stanowi jedno z największych wyzwań, 
jakie stoją obecnie przed przedsiębiorca-
mi. Przeciętny pracownik już od daw-
na gubi się w gąszczu danych, marnując 
przeciętnie około 8 godzin tygodniowo 
na szukanie wewnętrznych informacji 
fi rmowych (dane IDC). Jak wyliczyła 
Sheena Iyengar z  Columbia Business 
School, typowy pracow-
nik umysłowy przetwarza 
każdego dnia – świadomie 
lub nieświadomie – ekwi-
walent 147 gazet. 

O ile większość firm 
zwraca uwagę na trudno-
ści związane z  ochroną 
i  przetwarzaniem infor-
macji, o tyle wspomniani 
Hiszpanie koncentrują się 
na indeksacji i wyszukiwaniu żądanych 
plików. Zdaniem Eudalda Camprubíego, 
dyrektora generalnego Nuclii, bazowa-
nie wyłącznie na wyszukiwarce Google 
staje się zawodne ze względu na rosną-
cą objętość i liczbę plików, a także zróż-
nicowane formaty, źródła informacji oraz 
języki. Problem ten staje się szczególnie 

DOLINA KRZEMOWA I  OKOLICE

Pamięci masowe:Pamięci masowe:
egzotyczne trio

Bazowanie 
wyłącznie na 
wyszukiwarce 
Google staje się 
zawodne.
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Cyfrowa patologia 
Takie serwisy jak Box, iCloud czy Drop-
box synchronizują pliki na komputerze 
z kopią w chmurze publicznej. Odmien-
ną natomiast strategię obrała bułgarska 
fi rma Tiger Technology. Stworzone przez 
nią rozwiązanie o nazwie Tiger Bridge 
łączy dowolny katalog lokalny z usługą 
chmurową. Użytkownik odnajduje pliki 
przechowywane w chmurze w folderze 
lokalnym, tak jak gdyby były one prze-
chowywane na dysku komputera. Tiger 
Bridge przydaje się zwłaszcza podczas 
pracy z dokumentami o dużej objętości, 

na przykład obrazami w bardzo wysokiej 
rozdzielczości.

Choć Bułgarzy działają na rynku od 
piętnastu lat, to dopiero w 2017 r. wyko-
nali wyraźny zwrot w kierunku chmury 
hybrydowej, opracowując rozwiązanie 
Tiger Bridge. Jednym z klientów startu-
pu jest znany międzynarodowy port lot-
niczy Las Vegas-McCarran. 

Alexander Lefterov, CEO Tiger Tech-
nology, działa zgodnie z koncepcją „di-
gital pathology”. I  chociaż w  polskim 
tłumaczeniu określenie „cyfrowa pato-
logia” budzi raczej pejoratywne skoja-
rzenia, w tym przypadku nie mamy do 
czynienia z wynaturzeniami, jakie niesie 
ze sobą rozwój nowoczesnych technolo-
gii. W terminologii medycznej „cyfrowa 
patologia” oznacza bowiem przegląda-
nie i ocenę obrazu (głównie wyniku prze-

świetlenia), a  także usprawnienie 
zarządzania przypadkami poprzez 
wykorzystanie postępu w digitali-
zacji obrazów oraz interoperacyj-
ności rozwiązań. 

Bułgarska firma włączyła się 
w ten proces integrując Tiger Bridge 

ze skanerami, co umożliwia przesy-
łanie przechwyconych obrazów do 
publicznego repozytorium w chmu-
rze. Medycy mają dostęp do tych 
danych z  dowolnego miejsca na 

świecie, co pozwala chociażby na 
przeprowadzenie szybkiej konsul-

tacji i podjęcie decyzji dotyczącej le-
czenia pacjenta. 
Alexander Lefterov zwraca uwagę 

na jeszcze jeden istotny aspekt sprawy. 
Naczynia laboratoryjne, które zawiera-
ją próbki biologiczne, przechowuje się 
w lodówkach zazwyczaj przez 10 i wię-
cej lat. Tymczasem cyfrowy skan można 
zarchiwizować w chmurze publicznej, co 
jest tańsze niż chłodzenie. Niemniej obra-
zy o rozdzielczości liczonej w milionach 
(a o takich mowa), zajmują przestrzeń na-
wet 2 GB. Jednocześnie tego typu infor-
macji nie można zaszyfrować, ponieważ 
uniemożliwia to analizę. Z kolei dane mu-
szą być zanonimizowane, aby zapewnić 
poufność pacjentom. 

Macierze dyskowe z Turcji
Turecka technologia kojarzy się naj-
częściej z Bayraktarami, ale oczywiście 

Turcy nieźle radzą sobie także w innych 
obszarach technologicznych, co obrazu-
je przykład NGX Storage. Producent ten, 
z pomocą technologicznych partnerów 
(takich jak Intel, Kioxia, Samsung, Se-
agate), opracowuje systemy pamięci ma-
sowych dla użytkowników biznesowych. 
Obecnie oferta NGX Storage składa się 
z macierzy hybrydowej obsługującej ibre 
Channel, iSCSI, NFS, SMB i S3 (pliki, bloki 
oraz obiekty). Macierz została zaprojek-
towana z myślą o różnych obciążeniach 
roboczych, aby umożliwić wirtualizację, 
magazynowanie, analizę biznesową, pra-
cę z dużymi zbiorami danych i operacje 
na bazach danych. Obsługuje protokoły 
Fibre Channel, iSCSI, NFS, SMB i S3 bez 
żadnych ograniczeń systemu all-fl ash 
oraz systemu Software Defi ned Storage 
w trybie ScaleOut NVMe. 

W początkowym etapie macierz skaluje 
się do dziesiątek petabajtów, ale docelowo 
mają to być setki petabajtów. W planach 
jest też wersja zawierająca wyłącznie 
oprogramowanie, co umożliwi firmie 
NGX Storage oferowanie systemu jako 
zasobu w chmurze publicznej.

Rozwiązania NGX Storage są wyposa-
żone tylko w dwa kontrolery, które ob-
sługują do 20 petabajtów. Poza takimi 
funkcjami jak deduplikacja i kompresja, 
oferują bazującą na sztucznej inteligen-
cji analitykę predykcyjną, która informuje 
o anomaliach czy zagrożeniach mogących 
mieć wpływ na bezpieczeństwo i wydaj-
ność systemu. 

Turecki producent działa od 2015 r. Jego 
główna siedziba znajduje się w Ankarze, 
ale ma również biura badawczo-rozwojo-
we w Vancouver oraz Bengaluru. Klien-
tami NGX Storage są instytucje rządowe 
w  Turcji oraz Katarze. Należą do nich 
Tusk Telekom oraz Baykar Makina – pro-
ducent znanych dronów. W Turcji NGX 
kontroluje około 15 proc. rynku macierzy 
dyskowych, a produkty tej marki często 
zastępują rozwiązania NetApp. 

– Zrealizowaliśmy wiele projektów 
w  Zjednoczonych Emiratach Arabskich 
i Katarze, gdzie korzystamy z sieci lokal-
nych partnerów. Obecnie stawiamy kolej-
ny krok i chcemy zaopatrywać cały region 
Europy, od Portugalii przez Szwajcarię po 
Polskę, Niemcy i Francję – podsumowuje 
Beyhan Çalıșkan, CEO NGX Storage. n

Przeciętny pracownik 
już od dawna gubi się
w gąszczu danych.
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zapewne da znać o sobie z dużą siłą już 
w tym roku. Otóż gros nakładów jest zwią-
zana z funduszami publicznymi i podkrę-
cona dzięki napływającym w minionych 
latach środkom unijnym. Słowem, to na 
podmiotach publicznych w dużej mierze 
spoczywa ciężar fi nansowania startupów. 
Skutek jest taki, że można już mówić 
o zakończeniu 4-letniej hossy na rynku 
venture capital, kiedy to łączna wartość 
inwestycji funduszy w nowe fi rmy była 
wyższa, niż w całej poprzedniej dekadzie 
(lata 2005–2015). O ile w 2022 r. wartość 
rynku VC jeszcze utrzymała się na po-
ziomie z 2021 r., to jest pewne, że w ro-
ku 2023 na rynek trafi  znacząco mniej 
środków.

– Ten rok może być trudny, gdyż nastąpi 
bardzo mocne wyhamowanie fi nansowania 
– przewiduje Szymon Janiak, partner za-
rządzający w funduszu Czysta3.vc. 

W jego ocenie wartość inwestycji VC 
zmniejszy się o kilkadziesiąt proc. rok do 
roku. W efekcie można się spodziewać, 
że w  obecnym okresie inwestycyjnym 
w skrajnym scenariuszu zniknie nawet 
70 proc. funduszy. 

W br. będziemy więc mieli do czynie-
nia z „dziurą budżetową” na rynku fi nan-
sowania innowacyjnych fi rm. Skończyły 
się środki z Programu Operacyjnego In-
teligentny Rozwój, a fundusze z nowego 
(FENG – Fundusze Europejskie dla No-
woczesnej Gospodarki), dopiero zaczną 
napływać na rynek. Tym niemniej, jako że 
jest już gotowy harmonogram konkursów, 

Polska dogania kraje europejskie pod względem poziomu nak-
ładów na badania i rozwój. Z drugiej strony wciąż nie brakuje 
barier ograniczających innowacyjność, a po kilkuletniej hossie 
inwestycje typu venture capital będą się kurczyć.  

Wminionych latach inwestycje 
w badania i rozwój oraz w pro-
jekty nowych spółek biły ko-

lejne rekordy. Na polskim rynku w 2022 r. 
nie notowana dotąd liczba 435 spółek po-
zyskała 3,6 mld zł od 244 funduszy ven-
ture capital – jak wynika z raportu PFR 
Ventures i Inovo VC. Jak z kolei poda-
je Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBR), w oparciu o dane GUS za 2021 r., 
wielkość nakładów na B+R wyniosła po-
nad 37 mld zł, z czego około 63 proc. z nich 
pochodziło z sektora prywatnego, a reszta 
z instytucji rządowych i samorządowych 
(w tym przy wykorzystaniu środków unij-
nych). Co więcej, o blisko 45 proc. (w po-
równaniu z rokiem 2017) oraz o 15,5 proc. 
(w  stosunku do 2020), zwiększyła się 
liczba fi rm aktywnych badawczo sięga-
jąc liczby 7370. 

Tym samym Polska dogania Europę 
w nakładach na badania i rozwój. Euro-
stat podaje, że w ciągu 10 lat inwestycje 
w B+R w relacji do PKB w Polsce zwięk-
szyły się blisko dwukrotnie, do 1,55 proc. 
W ten sposób nasz kraj znalazł się już na 
poziomie Hiszpanii (1,43 proc.) i Włoch 
(1,49 proc.), chociaż wciąż mamy dużo 
do nadrobienia wobec krajów uchodzą-
cych za bardziej innowacyjne, jak Szwecja 
(3,35 proc.) czy Niemcy (3,13 proc.). 

Rosnące wskaźniki nieco przesłaniają 
jednak istotną słabość polskiego rynku 
inwestycji w  innowacje. Słabość, która 

bessa po hossie?  
Polski rynek B+R: 
RYNEK
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to zaraz po pojawieniu się fi nansowania 
można spodziewać się wzrostu inwesty-
cji. Krótko mówiąc, przerwa nie będzie 
trwać latami. Gorsza wiadomość jest ta-
ka, że luka między programami publicz-
nymi wskazuje jednak na istotną barierę 
w rozwoju innowacji. 

– Polska nie jest gotowa, aby działać bez 
środków publicznych – podkreśla Szymon 
Janiak.

W jego ocenie trzeba zatem zapewnić 
stały dopływ na rynek funduszy prywat-
nych, aby zmniejszyć to uzależnienie. 

wypada z gry 
Sukces innowacji to bardzo trudne za-
danie. Technologie opracowane przez 
90 proc. startupów, które uzyskują wspar-
cie, są negatywnie weryfi kowane przez 
rynek. Co nie stanowi tragedii samej w so-
bie, bo taka też jest średnia światowa. Pro-
jekty B+R siłą rzeczy charakteryzują się 
dużym ryzykiem, a wsparcie ze środków 
publicznych jest teoretycznie właśnie po 
to, by je zmniejszyć i zachęcić przedsię-
biorstwa do podejmowania prac badaw-
czo-rozwojowych. 

– Pełna ocena efektów w projekcie ba-
dawczym jest znacznie odłożona w czasie 
i  na ogół możliwa dopie-
ro kilka lat po zakończeniu 
projektu – mówi Michał Ba-
ranowski, ekspert NCBR. 

Jak podkreśla Szymon 
Janiak, gdy pojawia się no-
wy produkt, trzeba zbu-
dować na niego popyt. 
Pierwszą grupą potencjal-
nych klientów są innowato-
rzy, otwarci na wszelkiego 
rodzaju nowinki technologiczne, a  ko-
lejna to tzw. early adopters. Zwykle po-
między nimi a szerokim rynkiem, gdzie 
odbiorcą jest „przeciętny Kowalski”, znaj-
duje się przepaść, która jest nie do prze-
skoczenia dla większości startupów. 

I niekoniecznie pomagają w tym pró-
by testowania ewentualnego popytu na 
przygotowywane nowości w postaci ba-
dań rynkowych na różnych etapach prac 
nad projektem. Problem polega na roz-
dźwięku pomiędzy deklaracjami a  za-
chowaniem potencjalnych klientów. 
W  badaniach konsumenci nierzadko 

zapewniają, że kupią lub będą używać 
określonego produktu. Jednak w prakty-
ce zwykle tracą na to ochotę, gdy produkt 
trafi  do sprzedaży. 

Przykładami innowacji, które z  tru-
dem większym niż przypuszczano 
rozpowszechniają się na rynku, są roz-
wiązania smart home. Są też takie, które 
mają wprawdzie swoich miłośników, ale 
pozostają w niszy, choć pokładano w nich 
spore nadzieje, czego znakomitym przy-
kładem są telewizory 3D. 

Jeśli chodzi o specjalizacje, to eksperci 
wskazują co najmniej kilka innowacyj-
nych obszarów, w których polskie pod-
mioty już osiągnęły jakiś sukces lub mają 
na to największe szanse. Powtarzają się 
opinie, że zwłaszcza na nowe rozwiąza-
nia z obszaru MedTech oraz FinTech jest 
i będzie zapotrzebowanie w nadchodzą-
cych latach. Od wybuchu pandemii spółki 
z sektora medycznego (MedTech, Health-
Tech, BioTech) pozyskują najwięcej ka-
pitału – przeciętnie 15 proc. dostępnego 
rocznego fi nansowania od funduszy ven-
ture capital. 
Na drugim miejscu pod względem war-
tości inwestycji VC jest FinTech. Nowych 

rozwiązań poszukują tutaj 
podmioty ze sporymi bu-
dżetami, jak duże banki 
i  fi rmy ubezpieczeniowe, 
które przy tym są otwar-
te na innowacje. Polskie 
fi rmy już wyróżniają się 
w  takich technologiach, 
jak inteligentna bankowość 
mobilna, rozwiązania bio-
metryczne i blockchain. 

Wymienione kierunki zainteresowań 
founderów potwierdzają dane z raportu 
Polskie Startupy 2022 Fundacji Startup 
Poland. Według badania najwięcej no-
wych fi rm działa w obszarach takich jak 
HR Tech, MedTech, FinTech i Big Data.

Najczęstszą specjalizacją startupów 
w Polsce jest AI oraz Machine Learning, 
a  dalej: produktywność i  zarządzanie, 
analityka oraz e-commerce. 

Michał Baranowski z NCBR informuje, 
że w ramach Programu Operacyjnego 

Niestety gros 
nakładów na 
innowacje 
jest związana 
z funduszami 
publicznymi.
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Inteligentny Rozwój wnioskodawcy za-
kładają najwyższą stopę zwrotu z  in-
westycji w dwóch rodzajach projektów: 
z zakresu elektroniki, IT oraz medycyny, 
farmacji, biotechnologii i biologii. 

– Nie są to założenia ode-
rwane od podstaw. Historycz-
ne dane, tzw. benchmarki dla 
funduszy VC, pokazują, że 
efektywność inwestycji w IT 
i ochronę zdrowia jest stosun-
kowo dobra na tle pozosta-
łych sektorów – mówi Michał 
Baranowski. 

Ocenia, że duży potencjał 
wzrostu mają technologie uczenia ma-
szynowego, sztucznej inteligencji i roz-
wiązań chmurowych. 

– Jak spojrzymy na opublikowaną przez 
Financial Times w ubiegłym roku listę naj-
szybciej rozwijających się przedsiębiorstw 
to znajdziemy tam fi rmy z Polski opraco-
wujące te właśnie technologie – zauważa 
ekspert NCBR. 

Na tej liście są też polskie podmioty 
z działających od dawna branż: począw-
szy od IT, poprzez ochronę zdrowia, edu-
kację, po sektor spożywczy. 

– Innowacyjność oznacza nie tylko ba-
dania, ale także zastosowanie nowego 

modelu biznesowego – podkreśla Michał 
Baranowski. 

Piotr Sankowski, CEO IDEAS NCBR, 
CSO MIM Solutions oraz ekspert SoDA, 
ocenia, że ze względu na sytuację geopo-

lityczną Polska ma ogromną 
szansę stać się hubem tech-
nologii związanych z bezpie-
czeństwem i  obronnością, 
zwłaszcza że innowacyjne 
fi rmy w tej branży istniały już 
w poprzednich latach. Wska-
zuje też na potencjał rozwoju 
IoT, dronów, bezpieczeństwa 
fi zycznego obiektów oraz cy-

berbezpieczeństwa. 
– O wielu zainicjowanych teraz projek-

tach usłyszymy szerzej w najbliższych la-
tach – zapowiada ekspert SoDA. 

Z kolei przedsiębiorcy, którzy dobrze ra-
dzą sobie poza krajem, to fi rmy od po-
czątku nastawione przede wszystkim na 
klientów zagranicznych. Zwykle ich roz-
wiązania są na tyle zaawansowane i niszo-
we, że brakuje chętnych na nie klientów 
w Polsce. Są to przedsiębiorstwa działa-
jące w zakresie fotoniki, laserów czy in-
tegracji technologii. 

– Ekspansja zagraniczna jest miarą sukce-
su startupu. Mamy już kilka jednorożców 
czy tak zwanych  scale-upów, które wyszły 
z Polski i na pewno będziemy obserwować 
dalsze sukcesy takich spółek – mówi To-
masz Snażyk, prezes Startup Poland. 

Wśród obszarów i rozwiązań, w któ-
rych polskie fi rmy mają szansę na sukces, 
eksperci wskazywali też oprogramowanie 
(software house’y), gaming, technologie 
związane z energią odnawialną i systemy 
inteligentne (smart city, transport). 

Trudne relacje biznesu 

Eksperci są zgodni, że mocną stroną pol-
skich innowacji są dobrze wykształce-
ni specjaliści. Niestety, proces edukacji 
przyszłych kadr IT nie napawa optymi-
zmem na przyszłość.

– System kształcenia informatyków 
właśnie się załamuje. Uczelnie wyższe nie 
są wstanie zapewnić kadry do prowadze-
nia zajęć i ograniczają liczbę przyjmowa-
nych studentów. Jest dla mnie jasne, że 
w związku z tym osób tworzących innowa-
cje w IT będzie nadal za mało – mówi Piotr 
Sankowski.

Należy przy tym zwrócić uwagę na po-
trzebę edukacji użytkowników bizneso-

Polski system 
kształcenia 
informatyków 
właśnie się 
załamuje.  
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Zdaniem specjalisty  

nPiotr Kędra, dyrektor inwestycyjny, PFR Ventures 
Widzimy potrzebę licznych zmian w ob-

szarze funkcjonowania polskich uczel-

ni i korporacji. Mamy wysoki poziom 

wykształcenia, większy odsetek Polek 

i Polaków ma wykształcenie wyższe niż 

w Europie Zachodniej i USA. Wyróżnia nas 

szczególnie wykształcenie techniczne. Jednak 

obecny system funkcjonowania uczelni w bardzo małym 

stopniu sprzyja komercjalizacji projektów naukowo-ba-

dawczych. Inicjatywy w tym obszarze adresują proble-

my jedynie punktowo. Biorąc pod uwagę liczbę ośrodków 

naukowych, komercjalizacji wywodzących się z wyższych 

uczelni powinno być znacznie więcej. Nasz drugi atut to re-

latywnie niższe koszty pracy, więc w średnim okresie pol-

skie fi rmy spozycjonowały się głównie jako poddostawcy 

światowych potentatów przy relatywnej bliskości geogra-

fi cznej. Mamy więc software house’y, które tworzą techno-

logie dla zagranicznych klientów, ale nie zachowują do nich 

praw lub po prostu centra R&D międzynarodowych korpo-

racji. Trzeba jednak podkreślić, że w długim okresie prze-

waga wynikająca z niskich kosztów pracy zniknie. 

nPaweł Chaber, ekspert, Departament Analiz 
i Strategii PARP
Firmy sygnalizują, że brakuje wystarcza-

jących zachęt do oddolnej aktywizacji 

środowisk związanych z innowacyjny-

mi technologiami. Potrzebne jest chociażby 

wprowadzenie specjalnie przeznaczonych pro-

gramów edukacyjnych dla przedsiębiorców, a tak-

że kreowanie popytu na rozwiązania technologiczne, poprzez 

zamówienia publiczne oraz zachęty fi skalne dla inwestycji 

w rozwiązania, które generują wartość dodaną dla polskiej 

gospodarki. Duży potencjał w tym zakresie mają także fi rmy 

z udziałem kapitału publicznego, czyli Spółki Skarbu Państwa 

i różne spółki komunalne, które mogą stać się w większym 

zakresie odbiorcami innowacyjnych rozwiązań polskich fi rm. 

Dodatkowy wysiłek musi podjąć sektor publiczny, budując 

potencjał systemu innowacji, zapewniając sprawną admini-

strację i legislację. Firmy z kolei powinny inwestować w kom-

petencje oraz zwinność organizacyjną, która zapewni im 

gotowość na zmiany. Warto także budować swoje przewagi 

w niszach rynkowych i testować nowe rozwiązania, które mo-

gą okazać się przewagą konkurencyjną w przyszłości. 
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wych w zakresie rozwiązań cyfrowych, co 
mogłoby pomóc zwiększyć popyt. Dlate-
go wśród postulatów zgłaszanych przez 
NCBR znajduje się lepsza współpraca 
uczelni z  przedsiębiorcami w  zakresie 
transferu wiedzy i  technologii. Nieste-
ty, brakuje rozwiązań, programów i pro-
cedur, które zachęcają naukowców do 
nawiązania bliskich relacji z  sektorem 
biznesu. Z drugiej strony, istotnym pro-
blemem jest brak świadomości korzy-
ści po stronie fi rm technologicznych ze 
współpracy z ekspertami z obszaru nauk 
humanistycznych. 

– Gdy pojawiamy się na targach innowa-
cji, z reguły przedsiębiorcy z niedowierza-
niem podchodzą do pomysłu, by humaniści 
pomagali im w rozwoju biznesu. To się jed-
nak zmienia, gdy przedstawiamy im nasze 
możliwości – mówi Iwona Gawrycka, dy-
rektor Centrum Transferu Wiedzy Uni-
wersytetu SWPS. 

Warszawski uniwersytet najczę-
ściej współpracuje z  przedsiębiorcami 
oferując im usługi badawcze. W  ciągu 
5 ostatnich lat uczelnia oraz spółki z nią 
powiązane z tego tytułu osiągnęły oko-
ło 12 mln zł przychodu. To wielokrotnie 
więcej, niż w poprzednim okresie dzia-
łalności badawczej (300 – 400 tys. zł). 

CRN nr 2/2023 41

Zatem pomimo wspomnianych barier, 
tego rodzaju wsparcie sektora innowa-
cji ma spory potencjał do dalszego roz-
woju. Zwłaszcza, że rentowność takiej 
działalności sięga 30–40 proc. 

Co ważne, jedną z ważnych przeszkód 
w rozwoju innowacyjności na polskim 
rynku jest niestabilne prawo. Trudno 
rozwijać biznes, gdy nie wiadomo, jakie 
będą podatki i koszty w najbliższych la-
tach. Niewiele jest też zachęt fi skalnych 
dla fi rm, by inwestowały w innowacje.

Z drugiej strony problemem jest wciąż 
nieznajomość prawa przez przedsiębior-

ców. Dotyczy to wspomnianych już prze-
pisów podatkowych (inna sprawa, że te się 
często zmieniają , więc trudno się dziwić 
niewiedzy podatników), jak też możliwo-
ści, jakie stwarza choćby nowa (wprowa-
dzona w ub.r.) ulga B+R czy też ( już nieco 
starsza) IP Box. Temu wszystkiemu towa-
rzyszy wciąż niska świadomość korzyści 
z transformacji cyfrowej i w ogóle z digita-
lizacji w biznesie, co jest związane z chro-
nicznym niedostatkiem fachowców w tej 
dziedzinie. Zatem, chociaż innowacyj-
ności nie da się narzucić, to przynajmniej 
można ją wesprzeć. n

nMichał Baranowski, ekspert, NCBR 
Dużą barierą w rozwoju innowacji na pol-

skim rynku jest niski kapitał społeczny, 

czyli w uproszczeniu niewystarczają-

cy stopień zaufania. Utrudnia to współ-

pracę, wymianę myśli i późniejszy rozwój 

pomysłów oraz sprawne zarządzanie. Reme-

dium jest budowanie sieci kontaktów i wyjście 

poza krąg dotychczasowych partnerów. Od strony bizne-

sowej istotną kwestią pozostaje dostępność do rynków 

i kapitału, w szczególności na wczesnych etapach istnienia 

przedsiębiorstwa. Dotychczas rozwój rynku venture capi-

tal w dużym stopniu napędzany jest przy pomocy środków 

publicznych. Atutem Polski w rozwoju innowacji jest bez 

wątpienia dobrze wykształcona kadra. Bez niej korporacje 

międzynarodowe nie lokowałyby w kraju centrów badań 

i rozwoju, jak ma to obecnie miejsce. Warto dodać, że duży 

potencjał wzrostu mają technologie uczenia maszynowego, 

sztucznej inteligencji i chmurowe. Jak spojrzymy na opu-

blikowaną przez Financial Times w ubiegłym roku listę naj-

szybciej rozwijających się przedsiębiorstw to znajdziemy 

tam fi rmy z Polski opracowujące te właśnie technologie. 

n Iwona Gawrycka, dyrektor Centrum Transferu 
Wiedzy, Uniwersytet SWPS
Współpraca przedstawicieli nauk huma-

nistycznych z przedsiębiorcami z sektora 

nowych technologii charakteryzuje się du-

żym potencjałem. Po stronie przedsiębior-

ców kluczowe jest zrozumienie, że z technologii 

korzysta człowiek, a wiedza i kompetencje huma-

nistyczne mogą znaleźć zastosowanie w rozwiązaniach cy-

frowych, wnosząc istotną dla użytkowników wartość czy też 

budując lepsze doświadczenia po stronie klienta. Przykładem 

współpracy naszych ekspertów z biznesem jest system okre-

ślający osobowość, wyznawane wartości, a także preferencje 

wizualne konsumentów na podstawie ich publicznie dostęp-

nych śladów cyfrowych. System jest wdrażany do realizacji 

efektywniejszych kampanii marketingowych oraz społecz-

nych. Innym przykładem są spółki spin-off z naszej uczelni. 

Jedna z nich stworzyła, wspólnie z ekspertami od języko-

znawstwa, oprogramowanie, które określa poziom trudności 

tekstu. Korzystają z niego dziennikarze, pracownicy komuni-

kujący się z klientami czy też banki, w celu analizy i uprasz-

czania treści umów. 

Przedsiębiorcy, którzy 
dobrze radzą sobie 
poza krajem, to 
fi rmy od początku 
nastawione na klientów 
zagranicznych.
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Już sama nazwa kierowanego 
przez Pana działu wskazuje na szeroki 
zakres kompetencji… 
Grzegorz Hunicz Chcieliśmy podkreślić, 
że zajmujemy się zarówno informatyką, jak 
i telekomunikacją. W innych miastach tele-
komunikacja jest zazwyczaj traktowana po 
macoszemu. My świadomie budujemy ze-
spół specjalistów, którzy zajmują się siecią 
stacjonarną, usługami głosowymi, współ-
pracą z operatorami mobilnymi. Udostęp-
niamy usługi telekomunikacyjne innym 
jednostkom miejskim – placówkom oświa-
towym, instytucjom kultury, ośrodkom po-
mocy społecznej i wielu innym. Łączymy 
informatykę z telekomunikacją pełniąc de 
facto rolę miejskiego huba cyfrowego. 

Czy miasto posiada własną sieć światło-
wodową?
Tak, Lublin od 2005 roku buduje własną 
sieć teleinformatyczną. Mamy obecnie do 
dyspozycji kilkaset kilometrów sieci świa-
tłowodowej, z czego połowa jest własno-
ścią miasta, a połowa dzierżawiona od ope-
ratorów zewnętrznych. Przez tę sieć ob-
sługujemy ponad 10 tysięcy komputerów 
w  jednostkach miejskich. Świadczymy 
też inne usługi. Nasz dział pełni rolę cen-
trum usług wspólnych. Z naszych usług 
korzysta ponad 200 jednostek miejskich. 

Co im oferujecie?
Zapewniamy transmisję danych, jak też 
dostęp do komunikacji głosowej oraz do 

ków. Tym, których na to nie stać, zapewnia-
my lub zapewnimy niebawem kompleksową 
obsługę informatyczną. Są już nią objęte 
wszystkie przedszkola i większość szkół. 
Docelowo będą przez nas obsługiwane 
wszystkie placówki oświatowe. Chcemy je 
odciążyć od wszelkich zadań związanych 
z kupowaniem, konfi gurowaniem czy ad-
ministrowaniem systemami informatycz-
nymi. Jedynymi informatykami w szkołach 
zostaną nauczyciele informatyki. Admini-
strowaniem całym środowiskiem informa-
tycznym w placówkach oświatowych będzie 
się zajmował nasz zespół. Temu celowi ma 
służyć centralny system zarządzania stacja-
mi roboczymi i fi rewallami. Chcemy przejąć 
opiekę nad ICT we wszystkich placówkach 
edukacyjnych do 2025 roku. 

A co z innymi jednostkami miejskimi? 
Świadczymy im również usługi informa-
tyczne w  określonym zakresie. Obecnie 
obsługujemy częściowo Straż Miejską, Za-
rząd Dróg i  Mostów, Zarząd Transpor-
tu Miejskiego oraz miejskie domy kultury. 
Zajmujemy się głównie techniczną obsługą 
używanych przez te organizacje rozwiązań. 
Oferujemy im miejsce w naszych centrach 
danych, zapewniamy transmisję danych, 
dajemy dostęp do sieci miejskiej. Nie zaj-
mujemy się natomiast stroną użytkową ich 
systemów. Zapewniamy, na przykład, mo-
ce obliczeniowe i połączenia do systemu 
monitoringu wizyjnego, czy systemu ste-
rowania ruchem, ale nie zajmujemy się ich 
administrowaniem od strony funkcjonal-
nej. Od tego są specjaliści w poszczegól-
nych instytucjach czy przedsiębiorstwach. 
Tworzymy jednak standardy dla wszystkich 
jednostek w mieście. 

Czy instytucje miejskie są zobligowane 
do stosowania się do tych standardów?
Nie ma formalnie takiego obowiązku, stan-

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

OKIEM UŻYTKOWNIKA

„Miasta skazane są na hybrydyzację swojego środowiska 
informatycznego. Nie ma bowiem dostawców, którzy 
mogliby zapewnić samorządom miejskim w pełni 
zintegrowany system za akceptowalną cenę” – mówi 
Grzegorz Hunicz, dyrektor Wydziału Informatyki 

i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin.

Miasto standardów  

internetu. W  ramach programu „Giga-
bit dla szkoły” wszystkie placówki oświa-
towe w mieście korzystają z łączy o takiej 
przepustowości. Przez nasze centrum da-
nych udostępniamy użytkownikom w jed-
nostkach miejskich szereg aplikacji. Należą 
do nich: system ERP dla całej, lubelskiej 
oświaty, system obiegu dokumentów, intra-
net, dziennik elektroniczny, jak też system 
fi nansowo-księgowy. Swoją drogą, korzy-
stamy z dwóch centrów danych, a wkrótce 
powstanie trzecie, miejskie data center.

Czy tworzycie jakieś aplikacje sami, czy 
raczej korzystacie z gotowych narzędzi 
oferowanych przez fi rmy informatyczne?
Nie zajmujemy się tworzeniem aplikacji, 
szukając potrzebnego oprogramowania na 
rynku. To, które wybierzemy, udostępniamy 
jednostkom miejskim jako standard. Cho-
dzi o to, żeby nie było rozproszenia stoso-
wanych rozwiązań. Wypracowujemy też 
standardy w zakresie konfi guracji kompu-
terów czy ustawień fi rewalli. 

Wygląda na to, że na waszych barkach 
spoczywa obsługa całego środowiska 
teleinformatycznego w mieście. Czy to 
oznacza, że pozostałe jednostki miejskie 
nie muszą już mieć u siebie działów IT
czy informatyków do administrowania 
wykorzystywanymi zasobami?
Duże jednostki miejskie, jak na przykład Za-
rząd Dróg i Mostów czy Zarząd Transportu 
Miejskiego, mają własne zespoły informaty-
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Jest dużo podmiotów oferujących wspar-
cie poszczególnych funkcji czy obszarów 
działania miast – finanse, ERP, obieg doku-
mentów itd. Na rynku brakuje natomiast 
zadowalającej oferty systemów zintegro-
wanych dla samorządów miejskich. Są 
na szczęście firmy, które dobrze sobie ra-
dzą z integracją poszczególnych aplikacji 
i różnych komponentów oprogramowania. 
Jednak dobrych, gotowych systemów zinte-
growanych, które by odpowiadały w całości 
naszym potrzebom, w zasadzie nie ma. 

Z czego to wynika?
W mieście jest realizowanych bardzo du-
żo procesów i funkcji. Do tego, mimo jed-
nakowych przepisów obowiązujących 
wszystkie samorządy lokalne, każde mia-
sto organizuje na swój unikalny sposób wy-
pełnianie przypisanych mu zadań. Miasta 
skazane są na hybrydyzację swojego śro-
dowiska informatycznego. Nie ma bo-

wiem dostawców, którzy 
mogliby zapewnić samo-
rządom miejskim w pełni 
zintegrowany system za ak-
ceptowalną cenę. Musimy 
składać całość z  różnych 
klocków. Wszystkie obsza-
ry funkcjonowania miasta 
mamy pokryte wsparciem 
informatycznym, ale korzy-

stamy w tym celu z aplikacji pochodzących 
od różnych producentów. Część prac zwią-
zanych z integracją zlecamy na zewnątrz, 
część wykonujemy we własnym zakresie. 
Czasami koszt integracji jest wyższy niż 
koszt wdrożenia samej aplikacji. Nie ma-
my jednak wyjścia i dlatego w urzędzie oraz 
jednostkach miejskich musi dzisiaj funk-
cjonować wiele różnych systemów.

szkołach, chcemy, żeby pracowało u nas 70–
80 osób. Z takim zespołem powinniśmy so-
bie poradzić z wszystkimi stojącymi przed 
nami zadaniami. Część rzeczy zlecamy też 
na zewnątrz w  formie outsourcingu. Na 
przykład druk jest w całości w modelu usłu-
gowym, nie mamy żadnej własnej drukarki. 
Są firmy, które powszechne działania wy-
konują lepiej niż my, więc zlecamy im część 
prac i dalej będziemy tak robić. Natomiast 
zasoby i systemy strategiczne, kluczowe dla 
funkcjonowania miasta są i pozostaną w na-
szej gestii. 

Które rozwiązania mają dzisiaj podsta-
wowe znaczenie dla funkcjonowania  
instytucji miejskich?
Są trzy systemy o  podstawowym znacze-
niu dla obsługi mieszkańców: elektronicz-
ny obieg dokumentów, ERP z  modułami 
finansowo-księgowymi i  gospodarowania 
majątkiem miasta oraz zestaw narzędzi geo-
przestrzennych – od archi-
tektury, przez planowanie, 
po wizualizacje 2D i  3D. 
Mniej widoczne, ale równie 
ważne są systemy wspoma-
gające funkcjonowanie mia-
sta – do zarządzania ruchem 
w  mieście, analityczny, do 
monitoringu wizyjnego, czy 
do zarządzania środowi-
skiem teleinformatycznym miasta. Coraz 
ważniejsze stają się kwestie cyberbezpie-
czeństwa, ale związane z tym działania są 
bardzo kosztowne. Planujemy stworzenie 
miejskiego centrum cyberbezpieczeństwa, 
czegoś na kształt SOC-u, w modelu hybry-
dowym – część zadań będziemy outsource-
’ować, a część wykonywać sami. 

Jak ocenia Pan ofertę rynkową syste-
mów informatycznych dla samorządów 
miejskich?
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dardy mają charakter rekomendacji. Coraz 
więcej organizacji rozumie jednak, że sto-
sowanie się do nich leży również w ich in-
teresie. Stałą praktyką stało się już, że przy 
remontach budynków czy ulic bądź budo-
wie dróg kładzione są światłowody. Współ-
pracujemy także z radami dzielnic, które są 
najlepiej zorientowane w potrzebach miesz-
kańców. Dzięki temu wiemy, na przykład, 
gdzie najlepiej stawiać punkty dostępu do 
internetu czy kamery do monitoringu. Czę-
sto współpracą zainteresowane są również 
podmioty prywatne, które chcą budować 
swoje systemy w zgodzie ze standardami 
miejskimi, żeby móc się wpisać w jednolite 
środowisko miejskie. 

Jakie korzyści mają jednostki miejskie  
ze stosowania wspólnych standardów  
teleinformatycznych? 
Działanie w pojedynkę jest droższe i trud-
niejsze. Budowanie wspólnego środowiska 
teleinformatycznego obniża koszty zakupów 
i obsługi. Każda jednostka miejska może li-
czyć na nasze wsparcie, pomoc i konsultacje 
już na etapie planowania zakupów i wdraża-
nia potrzebnych rozwiązań. To ułatwia re-
alizację inwestycji teleinformatycznych, jak 
i potem utrzymanie wykorzystywanych roz-
wiązań. Mamy ustandaryzowane kontrak-
ty serwisowe, mamy wypracowane modele 
zakupu aplikacji. Udostępniamy miejsce na 
serwerze na instalację aplikacji. Chcemy 
w jak największym stopniu uniezależnić się 
od producentów rozwiązań informatycz-
nych. Aplikacje kupujemy od zewnętrznych 
dostawców, ale w zakresie infrastruktury 
i urządzeń chcemy polegać na sobie. 

Jak liczny musi być dział IT, żeby spro-
stać tak rozległym wyzwaniom?
Zatrudniamy obecnie 60 osób z szerokim 
spektrum kompetencji. Docelowo, po prze-
jęciu obsługi informatycznej we wszystkich 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

Czasami koszt 
integracji jest 
wyższy niż koszt 
wdrożenia samej 
aplikacji.
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Kryzys ekonomiczny będzie ograniczał po-

pyt na sprzęt przez cały 2023 r. Światowe 

dostawy urządzeń końcowych (komputery, 

tablety, smartfony) mają się w tym roku 

zmniejszyć o 4,4 proc., a suma wydat-

ków (w porównaniu ze słabym 2022 r.) 

o 5,1 proc. – prognozuje Gartner. 

Co gorsza, znacznie spadł popyt w sekto-

rze biznesowym. Oczekuje się, że złago-

dzenie inflacji i dno recesji nastąpi dopiero 

w IV kw. 2023 r. Przy nadal słabej sprze-

daży w pierwszym półroczu poziomy za-

pasów komputerów powrócą do normy w drugiej połowie 2023 r.

Gartner spodziewa się, że do końca 2023 r. ponad 25 proc. bizne-

sowych pecetów używanych w firmach to będą modele z Windows 

11. Jednak sam nowy system nie zapewni wystarczającej sprze-
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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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Zapasy komputerów: powrót do normy?  
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Prognoza dostaw urządzeń końcowych w 2023 r.

Typ 
urządzenia

Dostawy w 2022 r.  
(mln szt.)

Wzrost  
w 2022 r. (proc.)

Dostawy w 2023 r.  
(mln szt.)

Wzrost  
w 2023 r.(proc.)

Komputery 287,159 -16 267,676 -6,8

Tablety 136,938 -12 132,963 -2,9

Telefony 

komórkowe
1 395,25 -11 1 339,51 -4

W sumie 1 819,34 -11,9 1 740,14 -4,4

Chmura nakręci wydatki na IT 
Przyspieszone wdrażanie chmury będzie napędzać 

wydatki na IT w Europie – prognozuje Forrester. 

W 2023 r. analitycy przewidują 3,6-procentowy 

wzrost wobec 2022 r., mimo niepewności w gospo-

darce, wysokiej inflacji i ostrożności w inwesty-

cjach ze strony przedsiębiorców. 

Globalnie w 2023 r. wydatki na IT powinny zwięk-

szyć się o 4,7 proc. wobec 2022 r., do 4,4 mld dol. 

Oprogramowanie i usługi, napędzane przez chmu-

rę, do 2027 r. mają stanowić już 66 proc. nakładów 

na IT, w porównaniu z 60 proc. przed pandemią. 

Spodziewany wzrost ma być stymulowany przez 

rozwój aplikacji w chmurze. Forrester prognozuje, 

że do 2026 r. rynek chmury publicznej osiągnie 

wartość 1 bln dol., generując prawie jedną czwartą 

światowych wydatków na IT.

Prognoza wzrostu wydatków na IT w Europie

Wzrost r/r (proc.)

2023 r. 3,6

2024–2027 od 4,8 do 5,5

daży, aby osiągnąć takie wolumeny, jak w latach 2020–2022. 

Ponieważ inflacja i prawdopodobna recesja zmniejszy budżety, 

Gartner szacuje, że w br. konsumenci i firmy wydłużą cykle wy-

miany komputerów i tabletów o ponad 9 miesięcy.
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Sprzęt: najważniejsze jest bezpieczeństwo 
Najważniejsze czynniki, brane pod uwagę przez nabywców urządzeń komputerowych 

dla mobilnych pracowników, to bezpieczeństwo i niezawodność (po 23,7 proc.) – wynika 

z deklaracji pracowników firmowych działów IT w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. 

Co zaskakujące, około połowa specjalistów od infrastruktury nie pyta innych pracowni-

ków o ich potrzeby ani o ocenę wyboru sprzętu przed zakupem. 

Z danych wynika, że najczęściej sprzęt mobilny jest wymieniany co 3–4 lata (43 proc. 

wskazań), ewentualnie co 5–6 lat (34 proc.). Przy czym większość działów IT oczekuje 

od producentów wsparcia jedynie przez 3 lata. Ankietowane firmy używają przeciętnie 

2–3 różnych typów sprzętu przenośnego, zwykle laptopów, tabletów, mobilnych stacji 

roboczych i urządzeń wearables. 

Ekologia i fundusze pomogą sprzedaży serwerów
Nadrabianie zaległości w dostawach i wdrożenia w ramach cyfrowej transforma-

cji w ub.r. znacznie zwiększyły sprzedaż serwerów w Europie. Według IDC w III 

kw. 2022 r. dostawy w Europie Środkowo – Wschodniej wzrosły o 40,7 proc. rok 

do roku (nie uwzględniając rynku rosyjskiego). To sporo więcej, niż na zachodzie 

Europy, gdzie wynik był blisko 28 proc. na plusie. Zaległości nadal są znaczne,  

więc przewiduje się, że popyt utrzyma się na wysokim poziomie przez kilka naj-

bliższych kwartałów. Natomiast w dłuższej perspektywie unijne finansowanie i in-

westycje zorientowane na ekologię doprowadzą do wymiany starej infrastruktury na 

nową, która zapewni większą wydajność przy mniejszym zużyciu energii. Dlatego, 

pomimo presji ekonomicznej, wciąż wiele firm będzie inwestować w serwery.

Analitycy spodziewają się, że wydatki na europejskim rynek serwerów spadną 

w 2023 r. o 2,7 proc. (do 17,4 mld dol.), ale w ciągu 5 lat (2022 – 2026) średnia 

roczna stopa wzrostu ma wynieść 4,3 proc. Wzrost ma być rezultatem inwesty-

cji w modernizację infrastruktury, szybko rosnących obciążeń (generowanych 

przez mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego) oraz wdrożenia 

w chmurze i edge computing. 
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Europejski rynek serwerów w 2022 r. (wartość sprzedaży w mld dol.)

Serwery x86 16,364

Serwery inne niż x86 1,537

W sumie 17,901

Wzrost wobec 2021 r. 11,7%

Rynek zabezpieczeń  
brzegowych na dużym plusie 
Wartość rynku edge security ma zwiększyć 

się ponad 2,5-krotnie (166 proc.) w ciągu 

5 lat, z poziomu 19,2 mld dol. w 2022 r. 

do 51,1 mld dol. do 2027 r. – prognozuje 

MarketsandMarkets. Z roku na rok inwesty-

cje w rozwiązania (CASB, SD-WAN, SASE) 

i usługi będą rosły średnio o 21,6 proc. 

Segment usług został podzielony na profe-

sjonalne (wdrożenia, integracja, szkolenia, 

doradztwo, wsparcie i utrzymanie) oraz 

zarządzane. Wraz z coraz szerszym wy-

korzystaniem zabezpieczeń brzegowych 

zwiększy się zapotrzebowanie firm na 

usługi, stąd przewiduje się, że do 2027 r. 

przychody w tym segmencie będą zwięk-

szać się najszybciej. Ponadprzeciętnym 

wzrostem wydatków na edge security po-

winien charakteryzować się przy tym rynek 

największych przedsiębiorstw (ponad 1 tys. 

pracowników), ponieważ korzystają one 

z dużej liczby aplikacji biznesowych i po-

siadają różne rodzaje infrastruktury infor-

matycznej, stając przed trudnym zadaniem 

skutecznego zarządzania bezpieczeństwem.
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*ankietowani mogli wskazać 5 kryteriów

Najważniejsze kryteria (wg działów IT) przy zakupie urządzeń komputerowych dla 
mobilnych pracowników*

Niezawodność 23,7%

Wydajność

Żywotność baterii 

Wytrzymałość

Koszt początkowy

22,7%

19,3%

18,7%

18,3%

Bezpieczeństwo 23,7%
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dostawców usług cyfrowych i podmio-
ty publiczne zastąpiono podziałem na 
podmioty kluczowe i ważne, 

n  najważniejsze obowiązki podmiotów 
kluczowych i  ważnych to wdrożenie 
środków zarządzania ryzykiem w cy-
berbezpieczeństwie oraz zgłaszanie 
incydentów poważnych, 

n  w celu zagwarantowania przestrzega-
nia przez podmioty kluczowe i ważne 
obowiązków określonych w dyrekty-
wie NIS 2 wprowadzono środki nadzoru 
oraz egzekwowania przepisów, w tym 
możliwość nakładania kar pieniężnych.

 

Przepisy projektu ustawy Prawo komuni-

kacji elektronicznej dotyczące marketingu 

elektronicznego 

n Status: w chwili obecnej prowadzo-
ne są prace nad projektem ustawy Prawo 
komunikacji; zasady prowadzenia marke-

którego wydawane będą certyfikaty 
w zakresie cyberbezpieczeństwa,

n  dostawcy sprzętu i  oprogramowania 
mają zostać poddani procedurze spraw-
dzającej pod kątem zagrożenia, jakie 
może wywołać wykorzystywanie ofero-
wanego przez nich konkretnego sprzę-
tu lub oprogramowania w kluczowych 
podmiotach polskiej gospodarki. 

2Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grud-

nia 2022  r. w  sprawie środków na rzecz 

wysokiego wspólnego poziomu cyberbez-

pieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca 

rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrekty-

wę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrekty-

wę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2)

n Status: implementacja dyrektywy NIS 
2 nastąpi prawdopodobnie w ramach no-
welizacji ustawy o KSC. 
n Kogo dotyczy: podmioty uznane za 
tzw. podmioty kluczowe i ważne w rozu-
mieniu NIS 2; w praktyce będą to dotych-
czasowi operatorzy usług kluczowych 
i dostawcy usług cyfrowych w rozumie-
niu KSC, a także nowe kategorie podmio-
tów, które uzyskają ten status.
Najważniejsze postanowienia dyrek-
tywy NIS 2:
n  w dyrektywie NIS 2 dotychczasowy po-

dział na operatorów usług kluczowych, Fo
t. 
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1Projekt nowelizacji ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) 

n Status: planowany termin przyjęcia 
projektu nowelizacji KSC to I/II kwar-
tał 2023 r.
n Kogo dotyczy: adresatami obowiąz-
ków są zarówno podmioty publiczne, jak 
prywatne, które mają status operatorów 
usług kluczowych i/lub dostawców usług 
cyfrowych w rozumieniu KSC; do katego-
rii dostawców usług cyfrowych zalicza się 
między innymi dostawców usług chmu-
rowych, internetowych platform handlo-
wych oraz wyszukiwarek internetowych. 
Najważniejsze postanowienia noweli-
zacji KSC:
n  włączenie do krajowego systemu cyber- 

bezpieczeństwa przedsiębiorców ko-
munikacji elektronicznej,

n  ujednolicenie procedur zgłaszania in- 
cydentów cyberbezpieczeństwa,

n  wprowadzenie możliwości wykonywa-
nia zadań w zakresie cyberbezpieczeń-
stwa przez zewnętrzne jednostki SOC 
(Security Operations Center), np. wy-
specjalizowane podmioty świadczące 
takie usługi,

n  powstanie Krajowego Systemu Certyfi-
kacji Cyberbezpieczeństwa, w ramach 

W chwili obecnej w Polsce i Unii Europejskiej trwają prace 
nad ponad 50 aktami prawnymi, zaliczanymi do źródeł 
prawa nowych technologii.

najważniejsze zmiany legislacyjne  

PRAWO

Prawo
nowych technologii: 

Poniżej przedstawiam listę najważniejszych takich aktów prawnych, z podziałem na 
poszczególne obszary merytoryczne nowych technologii (cyberbezpieczeństwo, e-pry-
watność, handel elektroniczny, innowacje, internet oraz telekomunikacja). 

n Xawery Konarski
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prawnych – art. 10 ustawy o świadcze-
niu usług drogą elektroniczną (uśude) 
oraz art. 172 Prawa telekomunikacyj-
nego (PT); po wejściu w życie PKE, re-
gulacja ta zawarta zostanie w jednym 
przepisie – art. 393 PKE, który zastąpi 
dotychczasowy art. 172 PT, równocze-
śnie dojdzie do uchylenia art. 10 uśude; 
konsekwencją takiego zabiegu legisla-
cyjnego będzie między innymi wprowa-
dzenie obowiązku pozyskiwania zgody 
od osób prawnych na prowadzenie kam-
panii e-mailingowych. 

 HANDEL ELEKTRONICZNY 

1Nowelizacja ustawy o prawach konsu-

menta oraz innych ustaw (implementa-

cja dyrektywy Omnibus) 
n Status: obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. 
n Kogo dotyczy: między innymi pod-
miotów prowadzących sklepy interneto-
we oraz internetowe platformy handlowe 
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tingu elektronicznego określone zostały 
w art. 393–394 projektu PKE; ich stosowa-
nie natomiast ma nastąpić w ciągu 6 mie-
sięcy od publikacji Prawa komunikacji 
elektronicznej.
n Kogo dotyczy: przepisy art.  393–
394 projektu PKE określają przesłan-
ki legalności prowadzenia marketingu 
elektronicznego i  dotyczą wszystkich 
podmiotów prowadzących działalność 
tego rodzaju, niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorcami komunikacji elektro-
nicznej w rozumieniu projektu PKE; ad-
resatami określonych w nich obowiązków 
są więc np. przedsiębiorcy prowadzący/
zlecający kampanie e-mailingowe, SMS-
-owe, czy korzystający z takich technik 
komunikacji, jak automatyczne systemy 
wywołujące (IVR), czy telemarketing. 
Najważniejsze postanowienia projektu 
PKE (marketing elektroniczny):
n  w dotychczasowym stanie prawnym za-

gadnienia marketingu bezpośrednie-
go były uregulowane w dwóch aktach 

umożliwiające zawieranie przez inne oso-
by transakcji e-commerce.
Najważniejsze postanowienia nowej 
regulacji (implementacja dyrektywy 
Omnibus):
n  obowiązek (internetowych platform 

handlowych) zapewnienia konsumen-
tom informacji, czy sprzedawca oferu-
je za jej pośrednictwem produkty jako 
przedsiębiorca; dzięki temu konsument 
może się zorientować, czy np. przysłu-
guje mu prawo odstąpienia od umowy, 

n  nowe zasady promocji oraz sposo-
bu prezentowania obniżek cen konsu-
mentom; w celu zapewnienia większej 
transparentności i rzetelności promo-
cji przedsiębiorcy powinni wskazać nie 
tylko cenę promocyjną, ale również po-
przednią najniższą cenę, jakiej przed-
siębiorca żądał za dany produkt; zasadą 
jest przy tym, że chodzi o obniżkę ceny 
tego towaru lub tej usługi, która obowią-
zywała w okresie 30 dni przed wprowa-
dzeniem obniżki, 

n  za niedopuszczalną praktykę rynkową 
zostały uznane tzw. fake reviews, czyli 
dodawanie na forach internetowych lub 
zlecanie umieszczania nieprawdziwych 
opinii i rekomendacji o produktach, 

n  jeśli dostawca internetowej platfor-
my handlowej stosuje tzw. plasowanie 
produktów, będzie musiał o tym poin-
formować. 

2Nowelizacja ustawy o  prawach kon-

sumenta, kodeksu cywilnego i innych 

ustaw (implementacja dyrektyw UE cyfro-

wej oraz towarowej) 

n Status: obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. 
n Kogo dotyczy: implementacja dy-
rektywy towarowej dotyczy wszystkich 
sprzedawców towarów lub usług, w tym 
sprzedawców e-commerce; implementa-
cja dyrektywy cyfrowej dotyczy dostawcy 
treści cyfrowych lub usług cyfrowych (np. 
gry wideo, e-booki, pliki muzyczne, pliki 
wideo, publikacje elektroniczne, aplikacje 
internetowe, usługi dostępu do serwisów 
internetowych, usługa hostingu plików).
Najważniejsze postanowienia regula-
cji (implementacja dyrektywy towa-
rowej):
n  ustanowiono nowe zasady rękojmi kon-

sumenckiej,
n  wprowadzono wymóg subiektyw-
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nych i obiektywnych warunków zgod-
ności towaru z umową; w przypadku 
tzw. towarów z elementami cyfrowy-
mi (np. smartfonów, tabletów), wymogi 
obiektywnej zgodności z umową naka-
zują również zapewnianie aktualizacji 
konsumentowi, w tym aktualizacji za-
bezpieczeń, które są niezbędne do za-
chowania zgodności z umową przez te 
towary.

Najważniejsze postanowienia regulacji 
(implementacja dyrektywy cyfrowej):
n  wprowadzono wymóg, aby treść lub 

usługa cyfrowa musiały posiadać 
wszystkie cechy, które powszechnie 
uważa się za typowe w zakresie danej 
kategorii produktów (kompatybilność, 
funkcjonalność); przykładowo, jeże-
li konsument kupuje usługę streamin-
gu fi lmów, to powinna ona pozwalać na 
ich odtworzenie w najpopularniejszych 
przeglądarkach internetowych, 

n  wprowadzono zasadę, że jeżeli treść 
lub usługa cyfrowa są dostarcza-
ne w sposób ciągły, to przedsiębior-
ca musi udostępniać konsumentowi 
stosowne aktualizacje przez czas do-
starczania treści lub usługi cyfrowej 
(chodzi przede wszystkim o aktualiza-
cje dotyczące zabezpieczeń, ale rów-
nież pozwalające na dalsze korzystanie 
przez konsumenta z dostarczonej tre-
ści lub usługi cyfrowej). 

 INNOWACJE 

Projekt Rozporządzenia Parlamentu Euro-

pejskiego i  Rady ustanawiające zharmo-

nizowane przepisy dotyczące sztucznej 

inteligencji (czyli Akt w sprawie sztucznej 

inteligencji)

n Status: uchwalenie jest planowane 
w I kwartale 2023 r.; Akt ma zacząć obo-
wiązywać 24 miesiące od jego wejścia 
w życie. 
n Kogo dotyczy: Akt ma regulować dzia-
łalność tzw. operatorów systemów sztucz-
nej inteligencji (SI), w tym dostawców 
wprowadzających do obrotu lub oddają-
cych do użytku systemy SI w Unii Euro-
pejskiej oraz użytkowników systemów SI; 
użytkownikami są podmioty, które wyko-
rzystują systemy SI w swojej działalności 
zarobkowej lub zawodowej.

Najważniejsze postanowienia projektu 
Aktu w sprawie sztucznej inteligencji:
n  głównym celem przepisów jest ograni-

czenie ryzyka związanego ze stosowa-
niem systemów sztucznej inteligencji,

n  zgodnie z treścią rozporządzenia przy-
jęte zostało podejście do SI oparte na 
zasadzie ryzyka; założono bowiem, że 
systemy niosące za sobą wyższy poziom 
ryzyka powinny podlegać szerszym 
i  bardziej restrykcyjnym wymogom, 
niż systemy, których wykorzystywanie 
wiąże się jedynie z ograniczonym lub 
niskim ryzykiem, 

n  wprowadzono wymogi przejrzysto-
ści w przypadku systemów sztucznej 
inteligencji, które zostały przezna-
czone do wchodzenia w  interakcję 
z osobami fi zycznymi, systemów roz-
poznawania emocji oraz systemów 
kategoryzacji biometrycznej, a  także 
systemów sztucznej inteligencji wyko-
rzystywanych do generowania obrazów, 
treści dźwiękowych lub treści wideo lub 
do manipulowania nimi,

n  utworzono listę zakazanych praktyk 
w zakresie sztucznej inteligencji.

Za nieprzestrzeganie przepisów Aktu 
w sprawie sztucznej inteligencji przewi-
dziane są wysokie kary pieniężne w wy-
sokości do 500 tys. euro.

 INTERNET 

Projekt ustawy wprowadzającej Akt o usłu-

gach cyfrowych (AUC) 

n Status: Akt o usługach cyfrowych bę-
dzie uzupełniony polską ustawą wprowa-
dzającą, która powinna zostać uchwalona 
w 2023 r. 
n Kogo dotyczy: podmioty określane 
w Akcie o usługach cyfrowych jako dostaw-
cy usług pośrednich (pośrednicy interne-
towi); szczególne obowiązki nałożono 
w AUC na dostawców platform interneto-
wych; przykładami podmiotów podlegają-
cych tym obowiązkom są: dostawcy usług 
hostingu (np. centra danych), serwisy spo-
łecznościowe, internetowe platformy han-
dlowe, internetowe sklepy z aplikacjami, 
platformy wymiany treści przez użytkow-
ników, serwisy online umożliwiające np. 
zakup usług turystycznych lub wynajem 
lokali od osób prywatnych. 

Najważniejsze postanowienia ustawy 
wprowadzającej Akt o usługach cyfro-
wych (AUC):
n  Akt o usługach cyfrowych wprowadza 

wymóg powołania w każdym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej co naj-
mniej jednego organu odpowiedzialne-
go za nadzorowanie dostawców usług 
pośrednich i egzekwowanie przepisów 
rozporządzenia. 

 TELEKOMUNIKACJA 

Projekt ustawy Prawo komunikacji elektro-

nicznej (PKE)

n Status: zdecydowana większość prze-
pisów PKE ma wejść w życie w terminie 
6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.
n Kogo dotyczy: w projekcie PKE rozsze-
rzono, w stosunku do dotychczasowego 
stanu prawnego, zakres podmiotowy tej 
regulacji i objęcie nią (poza tradycyjny-
mi przedsiębiorcami telekomunikacyjny-
mi) również podmiotów nieświadczących 
usług telekomunikacyjnych; chodzi 
w szczególności o podmioty świadczące 
usługi komunikacji interpersonalnej nie-
wykorzystującej numerów, określane jako 
usługi OTT (over-the-top); przykładami 
usług tego rodzaju są: poczta elektronicz-
na, komunikatory internetowe czy czaty 
internetowe.
Najważniejsze postanowienia projek-
tu PKE:
n  objęcie nową regulacją dostawców 

usług OTT,
n  zmiana struktury i treści umów o świad-

czenie usług komunikacji elektronicznej,
n  uregulowane usług typu direct billing,
n  obowiązek zwracania abonentom nie-

wykorzystanych środków przedpłaco-
nych (prepaid).

Xawery Konarski   
jest Senior Partnerem w Traple Konarski Podrecki 

& Partners oraz wiceprezesem Polskiej Izby 
Informatyki i Telekomunikacji.   
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Robert Faletra
jest członkiem zarządu 
The Channel Company.  

Nie można 
lekceważyć 
nastrojów 
u klientów.  

Od niemal dwóch dekad toczy się dys-
kusja na temat znaczenia, jakie dla 
integratorów działających w mode-

lu as-a-service mają powtarzające się przy-
chody. Zaleta takiej strategii działania polega 
głównie na tym, że już 1 stycznia integrator 
wie – przynajmniej częściowo – jakie bę-
dzie miał obroty w danym roku. Tymczasem 
w modelu tradycyjnym od pierwszego dnia 
trzeba się o nie usilnie starać. 

Z kolei z punktu widzenia użytkowników 
usług chmurowych (czy szerzej rozumia-
nych as-a-service) na czoło wysuwa się pro-
stota planowania budżetów i koncentracja 
na nowych projektach w miejsce niepewno-
ści dotyczącej tego, ile będą wynosić koszty 
utrzymania własnej infrastruktury. 

Nic dziwnego, że tak wiele mówi się teraz 
i pisze o rosnącym znaczeniu everything-as-
-a-service. Niemniej, a może tym bardziej, 
warto postawić pytanie: czy taki model fak-
tycznie stanie się powszechny i jakie przy-
niosłoby to ze sobą korzyści dla wszystkich 
stron transakcji? Czy faktycznie warto prze-
stawiać się na niego w pełni i czy klienci 
w nadchodzących latach będą coraz chęt-
niej z takich usług korzystali? 

Z punktu widzenia świadczącego je inte-
gratora wiąże się to z realnymi korzyściami, 
ale też wyzwaniami. Nie jest bowiem łatwo 
uzyskać pożądany poziom zaangażowania ze 
strony działu handlowego dopóki struktura 
prowizji nie okaże się wystarczająco atrak-
cyjna. Do tej pory nie spotkałem wielu han-
dlowców, którzy zamiast dużych prowizji od 
razu, godziliby się na niewielkie i to rozłożo-
ne w czasie.  

Jednak dla integratora prawdziwa war-
tość dostarczania „wszystkiego jako usłu-
gi” to znacznie więcej niż wiedza o  tym, 
jakie przychody ma „zaklepane” na kolejny 
rok. Obecnie, przy wysokiej infl acji i realnej 

groźbie recesji, model everything-as-a-ser-
vice ma potencjał, aby zapewnić wielu fi r-
mom lepszą pozycję rynkową w kontekście 
wyzwań, jakie niesie ze sobą spowolnienie 
gospodarcze. Potencjał ten może dotyczyć 
także działu handlowego, o ile program bo-
nusowy jest skonstruowany w taki sposób, że 
motywuje sprzedawców. W przeciwnym ra-
zie grozi to utratą tych najlepszych. 

Czy jednak użytkownicy kiedykolwiek 
w pełni przekonają się do modelu every-
thing-as-a-service? Wydaje mi się, że dzia-
ły IT będą jednak opierać się takiej polityce, 
ponieważ ten model – przynajmniej w teorii 
– zmniejsza liczbę osób, które są niezbędne 
do opieki nad infrastrukturą informatyczną 
wewnątrz organizacji. A przecież w bizne-
sie nigdy nie można lekceważyć tego rodza-
ju nastrojów u klienta. Najlepsi handlowcy to 
rozumieją i znajdują sposób na wyciągnięcie 
z tej wiedzy maksimum korzyści, odpowied-
nio te nastroje rozgrywając. Mimo wszystko, 
całkowita zmiana podejścia klientów do ich 
strategii IT może okazać się problemem nie 
do przeskoczenia. 

Jeśli cofniemy się o  10 lat i  spojrzymy 
na ówczesne prognozy dotyczące tego, jak 
chmura zmieni świat, to przypomnimy sobie, 
że wielu ekspertów przewidywało całkowite 
przejście na model kupowania wszystkiego 
za pośrednictwem chmury publicznej. To się 
nie zmaterializowało i nic nie wskazuje na 
to, by w najbliższym czasie tak właśnie się 
stało. Czy zatem faktycznie zmierzamy co-
raz bardziej w kierunku modelu „wszystko 
jako usługa”? Obserwatorzy trendów z pew-
nością powiedzieliby, że tak i rzeczywiście, 
nie ma wątpliwości, że coraz więcej naszych 
potrzeb komputerowych będzie w nadcho-
dzących latach realizowanych właśnie w tym 
modelu. Czy jednak kiedykolwiek będziemy 
kupować „wszystko jako usługę”? 

PO DRUGIEJ  STRONIE WIELKIEJ  WODY
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Wszystko
Jeśli cofniemy się o 10 lat, przypomnimy sobie, że wielu ekspertów przewidywało
całkowite przejście na model kupowania wszystkiego za pośrednictwem chmury 
publicznej. To się nie zmaterializowało i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym 
czasie tak właśnie się stało.

jako usługa? 
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Regulacje 
   DMA i DSA: 

Powodem podjęcia prac legislacyj-
nych, które doprowadziły do powsta-
nia nowych, regulujących cyfrową 

aktywność rozporządzeń, był dający co-
raz bardziej znać o sobie problem nierów-
nowagi stron sieciowego biznesu. Internet 
został zdominowany przez grupę wielkich 
fi rm, które zaczęły narzucać innym – za-
równo po stronie przedsiębiorców, jak 
i użytkowników – własne reguły gry. 

Próbą przeciwdziałania tej sytuacji jest 
pakiet dwóch unijnych regulacji przyję-
tych w ubiegłym roku przez Parlament Eu-
ropejski oraz zatwierdzonych 
przez Radę Unii Europejskiej. 
Będą wprowadzane w życie 
etapami. Pierwsze przepi-
sy zaczną obowiązywać od 
pierwszego kwartału tego ro-
ku, a całość stanie się obowią-
zująca od początku 2024 r. 

Akt o rynkach cyfrowych (ang. Digital 
Market Act, DMA) oraz Akt o usługach 
cyfrowych (ang. Digital Services Act, 
DSA) mają przyczynić się do stworzenia 
wszystkim podmiotom konkurencyjnych, 

bardziej sprawiedliwych od dotychczaso-
wych warunków działania w sieci. Z dru-
giej zaś strony mają zapewnić większą niż 
obecnie ochronę użytkownikom usług cy-
frowych i zadbać o ich prawa w relacjach 
z cyfrowymi gigantami. W praktyce ma to 
oznaczać na przykład, że do posługiwania 
się smartfonem nie trzeba będzie zakła-
dać konta w serwisie dostawcy systemu 
operacyjnego, a potrzebne aplikacje bę-
dzie można ściągać z różnych, niezależ-
nych źródeł, nie zaś jedynie z ofi cjalnego 
sklepu producenta urządzenia bądź ob-

sługującego je systemu opera-
cyjnego. 

DMA i DSA obejmą w sumie 
dużą grupę podmiotów dzia-
łających na rynku usług cyfro-
wych. Uchwalonym regulacjom 
będą musieli poddać się zarów-
no dostawcy internetu czy por-

tali społecznościowych, jak i właściciele 
portali zakupowych oraz wyszukiwarek 
internetowych, przeglądarek, a także do-
stawcy usług chmurowych i  systemów 
operacyjnych. 

Miejsce dla mniejszych 
Jednym z celów Digital Market Act jest roz-
bicie monopoli cybergigantów, za które zo-
stały uznane wielkie platformy internetowe. 
Chodzi tutaj o graczy o dominującej pozycji 
rynkowej, określanych przez DMA mianem 
strażników dostępu (gatekeepers). Mają 
oni istotny wpływ na funkcjonowanie ryn-
ku, jak i społeczeństwa. Ich dominująca po-
zycja w sieci utrudnia, czy niejednokrotnie 
uniemożliwia użytkownikom ich ominięcie. 

Ostateczną listę takich podmiotów wska-
że Komisja Europejska na podstawie usta-
lonych kryteriów (liczba użytkowników, 
roczny obrót, wartość kapitalizacji, licz-
ba państw, w których świadczone są usługi 
itp.). Mogą się znaleźć na niej fi rmy prowa-
dzące wyszukiwarki, portale społecznościo-
we, czy też oferujące przeglądarki lub usługi 
w chmurze. Unijne regulacje mają pozwolić 
na większą swobodę działania także mniej-
szym podmiotom, co w konsekwencji ma 
się przełożyć również na bardziej atrakcyj-
ną ofertę usług dla konsumentów. 

Osiągnięciu tego celu mają służyć kon-
kretne wymagania i obowiązki nałożone na 

Zaczyna 
obowiązywać 
nowa 
narracja.

w imię równych praw
Dwa nowe unijne akty o usługach cyfrowych mają przyczynić się do stworzenia warun-

ków, które będą przeciwdziałać dominacji internetowych gigantów.
n Andrzej Gontarz 
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gatekeeperów. Nowe przepisy wprowadza-
ją wymóg zapewnienia interoperacyjności 
wybranych usług cyfrowych świadczonych 
przez różne podmioty. Na przykład wia-
domości wysłane z jednego komunikato-
ra będzie można odbierać i czytać w innym 
komunikatorze. Na telefon z wybranym sys-
temem operacyjnym można będzie ściągać 
aplikacje nie tylko pochodzące z ofi cjalnego 
sklepu operatora, lecz także od innych do-
stawców. To ma ograniczyć możliwość wy-
korzystywania dominującej pozycji danego 
koncernu do preferencyjnego traktowania 
czy promowania własnych usług i produk-
tów. Użytkownicy powinni też zyskać moż-
liwość łatwego odinstalowania domyślnych 
aplikacji lub rezygnacji z używania podsta-
wowych usług. 

Z perspektywy ochrony prywatności osób 
korzystających z sieci kluczowe znaczenie 
będzie miał zakaz łączenia przez cybergi-
gantów informacji o użytkownikach pocho-
dzących z różnych, własnych serwisów oraz 
źródeł zewnętrznych. Oznacza to, że duże 
przedsiębiorstwa nie będą mogły profi lować 
swoich klientów na podstawie danych pozo-

stawianych przez nich podczas korzystania 
z różnych, oferowanych przez tego jednego 
dostawcę usług. Informacje o użytkowni-
kach poszczególnych serwisów będą mu-
siały z założenia pozostawać rozdzielone. 

Przejrzysta moderacja
Digital Services Act skupia się z kolei bar-
dziej na ochronie praw użytkowników 
usług sieciowych. Zawarte w nim regula-
cje odnoszą się generalnie do wszelkich po-
średników internetowych, czyli podmiotów 
świadczących różnorodne usługi w interne-
cie. Chodzi o usługi, które są kierowane do 
konsumentów na terenie Europy, bez wzglę-
du na to, gdzie znajduje się siedziba ich 
dostawcy. 

W grupie tej DSA wyróżnia w  sposób 
szczególny: hostingodawców, platformy 
internetowe (w tym wielkie platformy in-
ternetowe) oraz wielkie wyszukiwarki in-
ternetowe. Do platform internetowych 
zostały zaliczone wszelkiego rodzaju ser-
wisy, które na żądanie użytkowników prze-
chowują i  rozpowszechniają informacje 
w  obiegu publicznym ( jak np. portale 
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HARMONOGRAM
wdrażania 
Przepisy Digital Market Act i Digital 

Services Act będą wprowadzane eta-

pami. Od pierwszego kwartału 2023 r. 

zaczną obowiązywać regulacje DMA 

dotyczące cybergigantów (przy czym 

konkretnie podmioty wskaże Komisja 

Europejska). Będą oni mieli pół roku 

na dostosowanie się do nowych unij-

nych wymogów. W połowie 2023 r. 

zaczną obowiązywać przepisy DSA 

dotyczące wielkich platform inter-

netowych. W pierwszym kwartale 

2024 r. przepisy DSA zaczną obowią-

zywać wszystkie pozostałe podmioty. 

Do lutego 2024 r. państwa członkow-

skie UE będą musiały też wyznaczyć 

swoich krajowych koordynatorów ds. 

usług cyfrowych.

CO NA platformach 
zakupowych? 
Platformy zakupowe będą miały obo-

wiązek gromadzić dane pozwalające 

na identyfikację użytkowników biz-

nesowych (zgodnie z zasadą „Know 

Your Business Customer”). Będą 

musiały przy tym dołożyć wszelkich 

starań w celu oceny, czy podane 

przez przedsiębiorcę dane są wiary-

godne i pełne. Korzystając z oficjal-

nych, ogólnie dostępnych baz danych 

platformy będą mogły też prowadzić 

wyrywkowe kontrole oferowanych 

produktów i usług, aby móc lepiej 

chronić konsumentów przed oszu-

stami. Ma to chronić konsumentów 

przed fałszywymi ofertami i pomagać 

w wykrywaniu sprzedawców niele-

galnych towarów lub usług. Klienci 

platform handlowych będą mogli 

oczekiwać rzetelnych, przystępnie 

podanych informacji o oferowanych 

produktach czy usługach oraz o ich 

dostawcach. Operatorzy tych plat-

form będą musieli udostępnić przed-

siębiorcom interfejsy pozwalające 

na łatwe publikowanie niezbędnych 

informacji o własnej ofercie. Jeżeli 

dostawca platformy zakupowej wej-

dzie w posiadanie informacji o niele-

galności produktu lub usługi, będzie 

musiał we wskazany sposób powia-

domić o tym konsumentów. 
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społecznościowe, platformy zakupowe, por-
tale z aplikacjami itp.). 

Podmioty podlegające przepisom zawar-
tym w Digital Services Act będą musiały za-
dbać o bardziej przejrzyste niż dotychczas 
zasady moderacji treści. Na przykład w re-
gulaminach świadczenia usług musi zostać 
wyraźnie określone, jakiego rodzaju publi-
kacje są zabronione. Użytkownicy, których 
konta lub treści zostały na podstawie zapi-
sów regulaminu usunięte z serwisu, będą 
mieli prawo do szczegółowego wyjaśnienia 
tej sytuacji, w tym podania przyczyn podję-
tej decyzji. Będą mieli także prawo do od-
wołania się od decyzji właściciela serwisu.

Regulaminy korzystania z usług cyfro-
wych muszą zostać uproszczone i napisane 
w sposób zrozumiały dla wszystkich użyt-
kowników. Muszą być także dostępne we 
wszystkich językach unijnych, w tym tak-
że w języku polskim. Operatorzy platform 
internetowych muszą, poza tym, zapewnić 
odpowiednią liczbę moderatorów publiko-
wanych treści posługujących się poszczegól-
nymi językami unijnymi. 
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Firmy świadczące usługi w internecie bę-
dą musiały, zgodnie z wymogami DSA, zre-
zygnować z posługiwania się interfejsami 
wprowadzającymi w błąd użytkowników 
i manipulującymi ich zachowaniem. Cho-
dzi na przykład o rozwiązania skłaniające 
korzystających z serwisów czy usług cyfro-
wych do wybierania opcji korzystniejszych 
dla operatora platformy, a nie dla samego 
konsumenta. Konkretne przykłady zabro-
nionych działań w tym zakresie, tzw. dark 
patterns, zostaną wskazane w wytycznych 
przygotowanych przez Komisję Europejską.
Pośrednicy internetowi zostali zobligowa-
ni do zapewnienia większej niż dotychczas 
transparentności stosowanych systemów 
rekomendacyjnych. Na stronach wykorzy-
stujących tego typu narzędzia będą mu-
siały znaleźć się podstawowe informacje 
na temat zasad ich działania (na przykład, 
czy celem działania algorytmu jest przycią-
gnięcie uwagi użytkownika do danego pro-
duktu, czy może zatrzymanie go na dłużej 
w serwisie). DSA daje użytkownikom pra-
wo do dostępu do informacji tłumaczących 
w przystępny sposób, na jakich zasadach 
są im dostarczane publikowane treści (na 
przykład, jakie parametry są w tym celu  
wykorzystywane).

Akt o  cyfrowych usługach zobowią-
zuje firmy stosujące na swoich stronach 
rekomendacje treści do zapewnienia użyt-
kownikom możliwości dostępu do przynaj-
mniej jednej, alternatywnej możliwości nie 
bazującej na profilowaniu. Może to być na 
przykład opcja przeglądania treści według 
chronologicznej kolejności ich publikowa-
nia na stronie, czy też według wybranego 
tematu. Opcją domyślną pozostanie jednak 
nadal rekomendowanie we-
dług profilowania treści – in-
ne, alternatywne rozwiązanie 
użytkownik będzie musiał sam 
wybrać w ustawieniach.

Zabronione ma być wyświe-
tlanie reklam śledzących, gdy 
platforma będzie miała dosta-
teczną pewność, że odbiorcą 
jest osoba niepełnoletnia. Nie 
będzie też można wykorzy-
stywać w celach reklamowych 
danych dzieci i danych wrażliwych (na przy-
kład na temat stanu zdrowia, poglądów poli-
tycznych, wyznania itp.).

DSA nakłada też na dostawców usług cyfro-
wych obowiązki dotyczące przeciwdziała-
nia rozpowszechnianiu nielegalnych treści, 
dezinformacji i  innych zagrożeń. Wyma-
gania z tym związane mają być proporcjo-
nalne do skali zagrożeń, jakie poszczególne 
platformy internetowe mogą stwarzać dla  
społeczeństwa. 

Bardzo duże platformy internetowe bę-
dą zobligowane do systematycznej analizy 
związanego z tym ryzyka. Ocena taka ma 
obejmować zagrożenia związane ze sposo-
bami wykorzystania ich usług do dezinfor-
macji lub cyberprzemocy. Analizie powinno 
podlegać funkcjonowanie systemów mo-
derowania treści, a także algorytmów re-
komendujących, interfejsów i  ustawień 
domyślnych. 

Operatorzy bardzo dużych platform bę-
dą musieli także podejmować adekwatne 
do otrzymanych wyników oceny ryzyka 
środki zaradcze, ograniczające zidentyfi-
kowane zagrożenia. Może się to odbywać 
na przykład poprzez prowadzenie publicz-
nych archiwów zgłoszeń czy też wykony-
wanie niezależnych audytów. Określone 
zostały również mechanizmy reagowania 
w  sytuacjach kryzysowych oraz zasady 
współpracy przedsiębiorstw internetowych 
z organami ścigania. 

Docelowo chodzi o to, by stworzyć takie 
warunki funkcjonowania cyfrowego ryn-
ku, w których internetowi giganci nie będą 
blokowali możliwości działania mniejszym 
przedsiębiorstwom, a użytkownicy usług cy-

frowych będą mieli zapewnio-
ne właściwe im prawa. Celem 
nowych, unijnych regulacji ma 
być ochrona konsumentów cy-
frowych treści przed dezinfor-
macją i  cyberprzemocą. Ma 
się to dokonać poprzez wyco-
fanie stosowania niejasnych 
zasad działania algorytmów 
reklamowych i niejasnych re-
gulaminów korzystania z in-
ternetowych usług. 

Niezadowolenie części obserwatorów 
budzi fakt, że w ostatecznej wersji uchwa-
lonych aktów prawnych nie znalazły się 

Jednym 
z zadań Digital 
Market Act 
jest rozbicie 
monopoli 
cybergigantów.

PRAWO

KRAJOWI koordynatorzy 
Digital Market Act oraz Digital Ser- 

vices Act mają charakter unijnych 

rozporządzeń, czyli obowiązują w po-

szczególnych krajach członkowskich 

Unii Europejskiej w sposób bezpo-

średni (tak jak np. RODO). Oznacza to 

konieczność zapewnienia zgodności 

z nimi krajowych regulacji prawnych. 

Chodzi o to, by stosowanie unijnych 

przepisów nie kolidowało z regula-

cjami krajowymi. Muszą one zostać 

dostosowane do wymogów DMA 

i DSA. Prawdopodobnie nowelizacji 

będzie musiała ulec w naszym kraju 

ustawa o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną w zakresie wymogów 

dotyczących moderowania treści. 

Konieczne będzie też powołanie 

Krajowego Koordynatora Usług Cy-

frowych, do którego zadań będzie 

należało monitorowanie i pilnowanie 

przestrzegania na gruncie krajowym 

zawartych w unijnych aktach przepi-

sów. Powołana zostanie również Eu-

ropejska Rada ds. Usług Cyfrowych, 

której rolą będzie wspieranie wdra-

żania DMA i DSA w poszczególnych 

krajach unijnych. 
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proponowane wcześniej, dalej idące roz-
wiązania. Nie wprowadzono, na przykład, 
możliwości wyboru alternatywnych, nie-
zależnych od operatora platformy algoryt-
mów rekomendujących treści. Zabrakło  
również zakazu wyświetlania reklam 
śledzących, dopóki operator nie będzie 
miał pewności, że użytkownik jest osobą  
pełnoletnią. 

Ź
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Wymogi stawiane poszczególnym grupom przedsiębiorstw internetowych 

Usługi  
pośrednictwa 

(obowiązki  
podlegające łączeniu)

Usługi  
hostingowe 
(obowiązki  

podlegające łączeniu)

Platformy 
internetowe 

(obowiązki  
podlegające łączeniu)

Bardzo duże 
platformy 
(obowiązki  

podlegające łączeniu)

Sprawozdawczość do celów przejrzystości 4 4 4 4

Wymogi uwzględniania praw podstawowych w warunkach świadczenia usług 4 4 4 4

Współpraca z organami krajowymi w zakresie wykonywania poleceń 4 4 4 4

Punkty kontaktowe i w razie potrzeby przedstawiciel prawny 4 4 4 4

Obowiązki w zakresie powiadamiania i podejmowania działań oraz 

informowania użytkowników
4 4 4

Zgłaszanie przestępstw 4 4 4

Mechanizm składania skarg i dochodzenia roszczeń oraz pozasądowego 

rozstrzygania sporów
4 4

Zaufane podmioty sygnalizujące 4 4

Środki przeciwko nieuczciwym zawiadomieniom i zgłoszeniom sprzeciwu 4 4

Szczególne obowiązki nakładane na platformy handlowe, np. sprawdzanie 

tożsamości osób trzecich („Know Your Business Customer” – KYBC), 

zapewnianie zgodności na etapie projektowania, kontrole wyrywkowe
4 4

Zakaz reklamy skierowanej do dzieci oraz do użytkowników o szczególnych 

cechach
4 4

Przejrzystość systemów rekomendacji 4 4

Zapewnienie użytkownikom przejrzystości reklam internetowych 4 4

Obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem i reagowanie w sytuacjach 

kryzysowych
4

Niezależny audyt zewnętrzny, wewnętrzna komórka ds. nadzoru zgodności z 

prawem oraz rozliczalność publiczna
4

Pozostawienie użytkownikom możliwości niekorzystania z rekomendacji 

generowanych w oparciu o profilowanie
4

Wymiana danych z władzami i analitykami 4

Kodeksy postępowania 4

Współpraca w zakresie reagowania kryzysowego 4

Trudno na razie przesądzać o tym, jak 
przyjęte przez Unię Europejską rozwiąza-
nia wpłyną na funkcjonowanie internetu. 
Dopiero czas pokaże, jakie będą rzeczywi-
ste efekty ich stosowania w praktyce. W tej 
chwili można jedynie prognozować praw-
dopodobne skutki ich obowiązywania. 
Pojawiają się informacje, że duża liczba 
platform internetowych już przygotowu-

je się do funkcjonowania w nowych, okre-
ślonych przez DMA i DSA warunkach. Na 
ile będzie się to wiązało z rzeczywistymi 
zmianami zasad działania w sieci, okaże 
się po wejściu w życie wszystkich przepi-
sów. Eksperci podkreślają jednak, że wiele 
będzie zależało od sposobów oraz skutecz-
ności egzekwowania wprowadzonych 
przepisów.   n
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Maciej Filipkowski, autor audycji Zaprojektuj Swoje Życie, dzieli się taką refleksją: „do-
piero gdy rozwinąłem swój biznes, zrozumiałem, że jednym z największych błędów popełnianych 
przez organizację jest notoryczne dodawanie. Celów, procesów, raportów, obowiązków czy cyklicz-
nych spotkań. Ten mindset dodawania towarzyszył mi na początku tworzenia audycji. Oprócz na-
grywania chciałem pisać książkę, robić gadgety dla gości, rozwijać kolejne formaty. A nawet wystar-
tować ze swoją linią T-shirtów. Po pewnym czasie, zarówno ja, jak i mój zespół uginaliśmy się pod 
ciężarem tych ambitnych planów. Chcieliśmy dużo, szybko i tanio. Stanowczo nie polecam takiego 
podejścia. Zrozumiałem, że powinniśmy określić, czego nie będziemy się podejmować. Ta zmiana 
myślenia ułatwiła nam pracę. Ustalenie, czego nie robimy, pomogło w skoncentrowaniu się na tym, 
co jest w naszym zasięgu. Priorytety stały się klarowne, a cele osiągalne”. Nic dodać, ciut ująć.

LINKEDIN PARK   

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

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

Leszek Ślazyk, redaktor naczelny portalu Chiny24.com, pisząc o Chinach od kilkuna-
stu lat stara się pokazać czym różni się działanie realne od pozorowanego. Jak zauważa „to 
drugie u nas w kraju bardzo często brane jest za to pierwsze”. Jak to zaś wygląda w Państwie 
Środka pokazuje na przykładzie auta elektrycznego: „Lei Jun, założyciel i prezes znanej 
również u nas spółki Xiaomi, ogłosił zamiar zbudowania pierwszego samochodu elektrycz-
nego Xiaomi w marcu 2021 r. W okresie 2021–2022 Xiaomi zainwestowało 6,04 mld RMB 
(ok. 3,9 mld zł) w R&D, projekt auta i wybudowanie fabryki. (…) Uruchomienie pełnej pro-
dukcji wymagać będzie wedle oceny zarządu Xiaomi kwoty nie mniejszej niż 18,13 mld RMB 
(ok. 11,68 mld PLN). Do tego trzeba dodać jeszcze koszty stworzenia łańcucha dostaw, mar-
ketingu oraz sieci sprzedaży, co wymagać będzie finansowania na poziomie 9,4 mld RMB 
(ok. 6,06 mld zł). (…) Na zdjęciu samochód Xiaomi Modena podczas prób w ruchu miejskim. 
Xiaomi w 2024 r. zamierza produkować 2 modele ‘elektryków’: Modena i LeMans”. Naszym 
zdaniem celnie skomentował ten wpis Krzysztof Oszmiańczuk: „Niesamowite tempo! Agile 
i wszystko jasne. Klasyczne, skostniałe automotive dopiero zastanawia się, projektuje ale za-
nim skończy, to te wszystkie rozważania i projekty będą nadawały się do kosza.Stąd Chińscy 
producenci aut powodują u innych taki popłoch”. Szkoda, że ten z kolei komentarz najlepiej 
oddaje sytuację... Izery. 

Piotr Pawłowski, Managing 

Partner w funduszu Level2 Ventures, 
wskazuje najczęstsze błędy pitch decku, 
czyli prezentacji inwestorskiej, której 
celem jest przedstawienie startupu i jego 
produktu. Jeśli będziecie coś takiego 
tworzyć, to uważajcie, żeby: prezentacja 
nie była zbyt długa, skomplikowana 
i mało angażująca, a także żeby nie 
przesadzać ze słownictwem zrozumia-
łym tylko dla ekspertów. A co na pewno 
powinno znaleźć się w pitch decku? 
Przede wszystkim istota produktu, 
a więc jaki realny problem rozwiązuje. 
Do jakiej kategorii inwestycyjnej można 
go zaliczyć (SaaS, Marketplace i in.)? 
Jaka jest wielkość adresowanego rynku 
(TAM, SAM, SOM)? Jakie są kompeten-
cje i doświadczenie foundera? Ponadto 
ważna jest kwestia łatwości, szybkości 
i kapitałochłonności skalowania, jak też 
wysokość inwestycji i KPI do osiągnię-
cia po rundzie. „Pamiętajcie, średniej 
wielkości fundusz analizuje ponad 1000 
pitch deck’ów w skali roku. Aby chciał 
zaangażować się w rozmowy z Wami, 
musi najpierw dobrze zrozumieć, czym 
się zajmujecie i dlaczego miałby w Was 
zainwestować”. Słowem: krótko i na 
temat. 
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Andrzej Sadowski, założyciel Centrum im. Adama Smitha, zauważa, że „źródłem pierwszego 
największego kryzysu wieku XXI był ‘polityczny hiperaktywizm’, który według Paula Johnsona 
w ‘Odzyskaniu wolności’ zawsze stwarza skutki inne, a często odwrotne do zamierzonych. Alan 
Greenspan przyznał się do tego politycznego hiperaktywizmu polegającemu na administracyjnej 
próbie wykreowania klasy średniej w USA. Inżynieria społeczna polegała na przymuszeniu in-
stytucji finansowych, które musiały ze swojej puli kredytów 30 jej procent przyznać osobom bez 
jakichkolwiek zdolności do spłacenia tych zobowiązań. Tradycyjny kapitalizm wynikający z pracy 
i oszczędności nie miał nic wspólnego z administracyjnie wykreowanymi piramidami subpri-
me. (…) Polityczny hiperaktywizm w Europie ujawnił się w kolejnym, tym razem rozległym – jak 
nadchodzący jej zawał – programie inżynierii społecznej, czyli ‘Fit for 55’. Jeżeli w USA można 
było doprowadzić politycznymi ingerencjami system bankowy na skraj upadku, to można w Unii 
zniszczyć prawo własności dla samochodów z silnikami spalinowymi i ‘przy okazji’ przemysł mo-
toryzacyjny, który jeszcze jest bardzo eksportowy. Absurdalność ‘Fit for 55’, w której politycy z góry 
dekretują wybór technologii wykazał Martijn ten Brink, szef Mazda Motor Europe. (…) Dzisiejsza 
warstwa rządząca Unią nie od dziś kroczy drogą kolejnych socjalistycznych eksperymentów, które 
administracyjnie mają stworzyć dobrobyt gwarantowanego dochodu bez własności mieszkania 
i samochodu”. Za to wszyscy będziemy szczęśliwi… 

Szymon Janiak, Managing Partner w funduszu Czysta3.vc, przytacza historię… startupowego 
psychofana: „Founder szukający finansowania zaczął mnie obserwować na LinkedInie. Pierwszym kro-
kiem było regularne lajkowanie moich postów. Następnie przeszedł do komentarzy – początkowo mery-
torycznych, później takich, by każdorazowo podkreślać jak bardzo się ze mną zgadza, wychwalać mnie 
wszech i wobec oraz zachęcić mnie do interakcji. Później przyszło zaproszenie do kontaktów i chwaleb-
ne wiadomości, jak to moje teksty inspirują, urealniają oczekiwania, pokazują prawdziwe oblicze ventu-
re capital. Pojawiły się też propozycje spotkań na kawę bez konkretnego celu. W końcu nadszedł mo-
ment krytyczny – przesłał mi pitch deck swojego pomysłu, z propozycją dołączenia do inwestycji. Nie 
wymagało to pogłębionej analizy z mojej strony, by stwierdzić, że koncept w żaden sposób nie wpisuje 
się w strategię mojego funduszu. Nie zgadzało się nic – branża, etap, model biznesowy. Napisałem zatem 
krótko, że dziękuję, ale po krótkiej analizie widzę wyraźny brak zgodności z naszą filozofią inwestycyj-
ną, więc nie podejmiemy się rozmów i trzymam kciuki. To wydarzenie momentalnie zmieniło postawę 
owego jegomościa i to diametralnie. Nagle ni stąd ni zowąd zaczął krytykować wszystko, co piszę”. Cena 
sławy, Szymonie! 
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Kondycja branży 
półprzewodników
jest papierkiem 
lakmusowym.

Maciej Kamiński, Director 

of Memory Business w Samsungu, 
zwraca uwagę, że podczas gdy 
przez pierwszą połowę 2022 r. 
odpowiadał na pytania dzienni-
karzy dotyczące braku chipów 
i pamięci, to w czwartym kwar-
tale nieoczekiwanie pojawiła się 
kwestia globalnej nadprodukcji. 
„Miniony rok był dla branży 
półprzewodników ciekawy, 
a nawet zbyt ciekawy. Z powodu 
braku ich dostępności cierpiało 
wiele branż, a konsumenci czę-
sto musieli kupować produkty 
w innych specyfikacjach niż 
pierwotnie zamówione. (…) Czy 
nadprodukcja, z którą spotykamy 
się dziś coś zmieni? Na pewno! 
Już odczuwają to konsumenci, 
którzy dzięki obniżkom mogą 
kupować np. tańsze dyski SSD, 
na pewno odbije się to na wyższej 
konkurencyjności w projektach 
B2B, by być może doprowadzić do 
przetasowań pomiędzy samymi 
producentami. (…) Patrząc na dzi-
siejszy świat warto pamiętać, że 
kondycja branży półprzewodni-
ków jest papierkiem lakmusowym 
być może przepowiadającym 
zawirowania w innych obszarach 
gospodarki”. Pełna zgoda. 
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Coraz bardziej powszechne staje 
się nieetatowe podejście do pra-
cy czy zaangażowanie na niepełny 

wymiar godzinowy. Dodatkowo zmia-
ny w systemie podatkowym sprawiły, że 
samozatrudnienie stało się preferowa-
ną formą zatrudnienia w IT (około 70–
80 proc. kandydatów wybiera taką formę 
współpracy, przy czym konkretna liczba 
waha się w zależności od technologii, do-
świadczenia i rodzaju stanowiska). 

Pandemia spowodowała, że powszech-
na stała się praca w  pełni zdalna, a  że 
zdalnie pracuje już właściwie cały świat, 
to Polscy specjaliści otrzymują oferty 
z USA, UK czy UE na skalę wręcz maso-
wą. To z kolei powoduje wzrost oczeki-
wań finansowych, które dodatkowo są 
następstwem rosnącej inflacji, stóp pro-
centowych, jak też podwyżek cen benzy-
ny i energii. Z tych ostatnich 
względów, zależnie od źró-
dła, 52–63  proc. pracowni-
ków deklarowało gotowość 
do zmiany pracy w  ciągu 
ostatniego półrocza. 

W  całym tym kontekście 
proces rekrutacji staje się 
szalenie ważnym elementem 
w  rozwoju, czy chociażby 
utrzymaniu wielkości firmy. 
Tym większa waga jego odpowiedniego 
przygotowania. Na jakie aspekty trze-

ba zwrócić uwagę, ażeby proces ten był 
efektywny?

To moja autorska parafraza słów babci: 
„traktuj innych tak, jak samemu chciałbyś 
być traktowany”. Prawda prosta i oczywi-
sta, jednak z wdrażaniem najprostszych 
rzeczy mamy nierzadko największe pro-
blemy. Z jakiegoś powodu wiele osób uwa-
ża, że proces rekrutacyjny powinien się 
rządzić własnymi zasadami, a jego me-
ritum to selekcja, nie zaś wzajemna roz-
mowa sprawdzająca dopasowanie. Żeby 
pomóc przełamać tę wewnętrzną barierę 
na drodze do zmiany, spróbuję takie po-
dejście zracjonalizować. 

Otóż zdecydowana większość Hiring 
Managerów dobiera zespół pod swoim 

kątem, szukając cech wspól-
nych pod względem do-
świadczenia i  osobowości. 
To jasne, gdyż z podobnymi 
do nas osobami odczuwamy 
tzw. „chemię” i mamy dobry 
kontakt w trakcie rozmowy. 
Zatem, jeśli sami bylibyśmy 
niezadowoleni z  procesu 
rekrutacji i  nie chcieli do-
łączyć do danej firmy, dla-

czego miałby to zrobić kandydat, który 
ma podobne cechy do naszych? 

 
których szukamy
Szukając zatem osoby dynamicznej, szyb-
ko podejmującej decyzje, konkretnej, tzw. 
„czerwonej” w „testach insightowych”, 
nie możemy jej przeprowadzać przez 
wieloetapową rekrutację, z typowo HR-
-owymi czy abstrakcyjnymi pytaniami, 
które dodatkowo zniechęcą takiego wła-
śnie kandydata. Proces rekrutacyjny po-
winien być raczej dostosowany do cech, 
których poszukujemy. W  przeciwnym 
wypadku, choć efektywnie zdiagnozuje-
my daną osobę, to jednak nie rozpocznie 
ona z nami współpracy. 

Ten aspekt dotyczy nie tylko sposobu 
prowadzenia rekrutacji, ale też odpo-

Jak rekrutować  Jak rekrutować  
w IT,w IT, 
Obecnie pozyskiwanie specjalistów na polskim rynku pracy 
stanowi większe wyzwanie niż kiedykolwiek wcześniej. To 
zarazem kwestia kształcenia specjalistycznych kadr, jak też 
sytuacji post-pandemicznej, polityczno-gospodarczej i zmia-
ny mentalności w podejściu do pracy. 

aby rekrutować 
skutecznie?

Większość Hiring 
Managerów 
dobiera zespół 
pod swoim 
kątem.

n Ewa Paprocka
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wiedniego wyboru osób, które są w tę re-
krutację zaangażowane. Rekruter (czy to 
wewnętrzny czy zewnętrzny) powinien 
być dopasowany do oczekiwań Hiring 
Managera. Wstępnej selekcji kandyda-
tów, którzy mają pracować z bardzo ana-
litycznym i skupionym na swojej pracy 
introwertykiem, nie powinien dokonywać 
ekstrawertyk, szukający dobrego kontak-
tu z rozmówcą – odbiór jednego kandyda-
ta przez te dwie osoby będzie całkowicie 
różny. 

Powyżej odniosłam się do cech mięk-
kich, które raczej będą miały znaczenie 
przy procesach z pogranicza biznesu, jak 
PM, PO czy BA. W przypadku ról tech-
nicznych najważniejsze jest skupienie się 

w rekrutacji na sprawdzeniu kompetencji 
technicznych. W tym wypadku najlepiej, 
aby rozmowy z osobami nietechniczny-
mi były ograniczone do absolutnego mi-
nimum. Wystarczy 15 minut rozmowy 
telefonicznej lub dołączenie osoby z HR-
-ów do spotkania, by ewentualnie uzu-
pełniła kwestie, które w tym przypadku 
powinny być uznane za element dodatko-
wy selekcji. 

Skupienie na meritum roli, jaką mie-
liby pełnić w organizacji, jest doceniane 
przez kandydatów, którzy na koniec pro-
cesu zdecydowanie przychylniej patrzą 
na oferty od firm, w których rozmowy 
mieli tylko z zespołem technicznym i je-
go liderem czy managerem.

Tylko szybkie procesy 
Musimy pamiętać, że kandydaci otrzymu-
ją wiele ofert, a część firm podejmuje de-
cyzje o składaniu oferty już po pierwszym 
interview i oczekują decyzji w ciągu 1 ty-
godnia. Dlatego kandydaci nie będą brać 
udziału w  długich procesach z  powol-
nym procesem decyzyjnym. Największym 
czynnikiem odstraszającym są wszelkie 
testy i zadania. Biorąc pod uwagę, że na 
ich wykonanie kandydat miałby poświę-
cić swój czas prywatny, a w innych proce-
sach nie jest to wymagane, ponad 70 proc. 
kandydatów rezygnuje z rekrutacji, które 
przewidują taki etap. A to znacząco ob-
niża i tak już niewielkie spektrum odpo-
wiednich kandydatów. 
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Najskuteczniejsze procesy rekruta-
cyjne to te, w których stosujemy coś, co 
nazwałam „zasadą dwójki”, czyli 2 jako 
najwyższa liczba na każdym etapie pro-
cesu rekrutacji: 2 kandydatów, 2 etapy 
(ogólny i techniczny), 2 dni na feedback 
po każdym etapie, 2 tygodnie na całą re-
krutację. Zdecydowanie warto zarezer-
wować sobie w kalendarzu jedną godzinę 
codziennie na potencjalne spotkania, aby 
mieć dyspozycyjność do rozmów rekru-
tacyjnych. Jeśli takiej godziny nie jeste-
śmy w stanie wygospodarować w ciągu 
najbliższych dwóch tygodni, lepiej nie 
zaczynać rekrutacji – poświęcimy czas 
na przeglądanie profi li czy wstępne roz-
mowy, ale z bardzo wysokim prawdopo-
dobieństwem porażki rekrutacji. 

Każdy proces rekrutacyjny ma trzy po-
tencjalne momenty, w  których praw-
dopodobieństwo niepowodzenia jest 
niezwykle wysokie. 
Pierwszym takim mo-
mentem jest spisy-
wanie oczekiwań. To 
szczególnie trudny 
moment w  przypad-
ku replacementów. 
Częstym błędem jest 
spisanie wszystkich 
zadań i  wszystkich 
umiejętności pracownika, którego ma-
my zastąpić. Nie będzie drugiego takiego 
człowieka, który ma ten sam background, 
jak też stykał się z tymi samymi zagadnie-
niami i wykazywał inicjatywą wobec tych 
samych potrzeb. Ponadto często poszuki-
wani są eksperci na wyrost. Przykładowo, 
oczekiwana jest znajomość platfor-
my Azure w momencie, kiedy fi rma ma 
w planach wdrożenie chmury dopiero 
za dwa lata, a tym samym oferta nie jest 
atrakcyjna dla osoby z takim doświad-
czeniem. Kolejny częsty błąd to łączenie 
trzech stanowisk w jednym, podczas gdy 
dwie role to zawsze jest absolutne maksi-
mum (znowu rekrutacyjna dwójka). Jak 
podejść do określenia minimum dla sta-
nowiska? Przyda się elastyczność, bo bez 
niej ryzykujemy brak kandydatów. 

Drugi moment, który stanowi zagro-
żenie dla rekrutacji to przeciągający się 

Ewa Paprocka 
pełni funkcję Senior Executive Manager 

w HRK ICT.

proces, w trakcie którego kandydat dosta-
je kontroferty i może się wycofać. Trze-
ci zaś to nieprzyjęcie naszej propozycji 
ze względu na inne oferty lub kontrofer-
tę. Jeszcze kilka lat temu były one raczej 
rzadkością i  dotyczyły zaledwie około 
20  proc. kandydatów. Obecnie według 
różnych formalnych badań przekraczają 
50 proc., a według naszych wewnętrznych 
statystyk, zbliżają się do okolic 80 proc. 

Pracodawcy wiedzą, jak trudno będzie 
im pozyskać pracownika, a  sprawdza-
jąc obecny poziom wynagrodzeń czę-
sto decydują się na podwyżki od 30 do 
50 proc. dotychczasowego wynagrodze-
nia. Wszystkie kontroferty są odrzucane 
w przypadku ofert lekko przekraczają-
cych oczekiwania fi nansowe kandydata 
podane na początku procesu, ponieważ 
wtedy kandydat widzi, że został doce-
niony bez „walki” o  swoje. Ofertując 
kandydata na najniższych możliwych 
widełkach, prawie każdy z moich klien-
tów w ostatnim czasie stracił kandydata 

właśnie przez wyższe 
kontroferty. 

Oczywiście nie tyl-
ko stawka ma znacze-
nie –  jeden z  moich 
klientów z  sektora 
Pharma z potencjalny-
mi odrzuceniami ra-
dzi sobie organizując 
dodatkowe spotkanie 

po-ofertowe, na którym powtarza zakres 
obowiązków, opowiada o  onboardin-
gu, powtarza benefi ty i rozmawia jakby 
to już był pracownik jego zespołu. Każ-
da „zaofertowana” w ten sposób osoba 
przyjęła propozycję zatrudnienia, mimo 
standardowych, rynkowych warunków 
płacowych. 

Do tematu wynagrodzenia należy podejść 
uczciwie i  z  aktualną wiedzą. Widełki 
sprzed pół roku należy podnieść o mini-
mum 20 proc., a najnowsze raporty mó-
wią wręcz o 35-procentowym wzroście 
wynagrodzeń w branży IT. Wynagrodze-
nie, jakie oferujemy, powinno być jawne 
od początku rozmów (podane w ogłosze-
niu lub w pierwszej wiadomości do kan-
dydata). W niektórych sytuacjach jest to 

Proces rekrutacyjny ma 
trzy momenty, w których 
prawdopodobieństwo 
niepowodzenia jest 
wysokie.

niemożliwe, a powody są uzasadnione, 
niemniej przez brak widełek tracimy po-
tencjalnych kandydatów do procesu. 

Z  mojego doświadczenia wynika, że 
oferty bez widełek na stanowiskach 
technicznych, jak developerzy, architek-
ci, testerzy automatyczni są ignorowane 
przez ponad 90 proc. kandydatów. Około 
60 proc. kandydatów tracimy w przypad-
ku braku widełek na stanowiska mena-
dżerskie czy z pogranicza biznesu i IT. 
Ważną rzeczą, jaką należy również wziąć 
pod uwagę, jest brak rocznej premii u do-
tychczasowego pracodawcy w razie zmia-
ny pracy w połowie roku, a jednocześnie 
brak kwalifi kacji do takiej premii w no-
wym miejscu. W takiej sytuacji należy li-
czyć się z tym, że kandydat będzie szukał 
jakiejś rekompensaty. Nie należy lekcewa-
żyć tej potrzeby. 

Jeśli zastosujemy się do pierwszego punk-
tu i potraktujemy kandydata tak, jak sa-
mi byśmy chcieli być potraktowani, to 
ten szacunek do drugiej strony na pew-
no się pojawi. Nadal jednak zdarza się, że 
w ostatniej chwili zmieniane są osoby pro-
wadzące rozmowę, a jej charakter z ogól-
nego na techniczny, przy czym kandydat 
w trakcie całego procesu nie dowiaduje 
się konkretów na temat swojej roli w orga-
nizacji, czy dostaje sprzeczne informacje, 
a na koniec ofertę mocno zaniżoną w sto-
sunku do podanych oczekiwań. Pomijam, 
że to nie prowadzi do skutecznego zakoń-
czenia procesu, ale mocno wpływa na 
markę fi rmy, ponieważ na pewno tak po-
traktowany kandydat wyrazi gdzieś w so-
cial mediach swoją opinię na ten temat. 
A to z kolei, rzecz najzupełniej oczywista, 
negatywnie wpłynie na wiele następnych 
rekrutacji, a skutki efektu medialnej kuli 
śnieżnej mogą być opłakane.  
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CRN Polska to także jedyny miesięcznik dla polskiego kanału sprzedaży IT 
oraz najchętniej odwiedzany portal dla resellerów, VAR-ów i integratorów.   

Dziękujemy za zaufanie! 

CRN Polska  najczęściej kopiowanym 
tytułem prasowym w branży IT!

Według badań renomowanego ośrodka 

badawczego Kantar Millward Brown 

prowadzonych w ramach standardu 

polskich badań czytelnictwa prasy 

i obejmujących około 5 tysięcy tytułów 

prasowych miesięcznik CRN znajduje 

się wśród 60 najczęściej kopiowanych 

tytułów prasowych w Polsce i jest 

w tym badaniu najwyżej notowanym 

pismem z branży IT.  
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zdarzenie, które rusza posady biznesowe-
go (i nie tylko) świata. Do takich przełomów 
zaliczymy pandemię, ataki terrorystyczne, 
konflikt zbrojny w Ukrainie, tsunami na Oce-
anie Indyjskim, kryzys finansowy i mieszka-
niowy w 2008 roku czy erupcje wulkanów 
islandzkich.

Druga forma to przewlekły stan choro-
bowy – sytuacja o dużej sile rażenia, której 
początkowe fazy rozwoju łatwo przegapić. 
A kiedy dochodzi do refleksji o wpływie no-
wego układu na firmę, może być już za póź-
no na skuteczne działania adaptacyjne. Do 
tego typu przełomów zaliczymy chociażby 

wzrost gospodarczy Chin, 
zmiany klimatu lub ewolucję 
technologii cyfrowej. Prę-
dzej czy później nowe zja-
wisko zaczyna oddziaływać 
bezpośrednio na firmę. Gdy 
się w porę nie zorientujemy 
i prześpimy pierwsze symp-

tomy, siła i skala oddziaływania może firmę 
„zaboleć”, a nawet unicestwić. 

Oba rodzaje przełomów wyraźnie się od 
siebie różnią, ale mają też coś wspólnego. 
Zmuszają liderów do weryfikacji dotych-

które zdiagnozowali i opisali badacze Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT). 

Czym są tytułowe supermoce? To nic in-
nego jak: zwinność, skalowalność, stabil-
ność i opcjonalność. Wspomagane przez 
cyfrowe narzędzia mogą nie tylko chronić 
firmy przed negatywnymi skutkami oddzia-
ływania zakłóceń, ale też stać się motorem 
rozwoju firmy i innowacyjności zespołów. 
Przynajmniej na taką prawidłowość zwra-
cają uwagę badacze MIT. Jeszcze przed wy-
buchem wojny w Ukrainie przyjrzeli się oni 
firmom, które zwycięsko sobie radzą w nie-
pewnych czasach i wychodzą wzmocnione 
po przełomowych sytuacjach do jakich bez 
wątpienia możemy zaliczyć pandemię. 

Co je wyróżnia? Jakie działania podję-
ły? I czego my w Polsce możemy się od nich 
uczyć? O tym za chwilę, ale najpierw roz-
prawmy się z dwoistą naturą przełomów.

Powiedzmy sobie szczerze, że pandemia Co-
vid 19, nawet biorąc pod uwagę wszystkie 
jej ponure konsekwencje, jest tylko jednym 
z wielu przełomów, jakie spotkały biznes 
w ciągu ostatnich trzech dekad. Ostatnie la-
ta jak na dłoni pokazują nam 
w jak zmiennych czasach ży-
jemy. Jeszcze nie wyszliśmy 
z pandemii, a już mamy do 
czynienia z kolejnym kryzy-
sem, który – niezależnie od 
tego jak zostanie rozwiązany 
– z pewnością można nazwać 
przełomowym.

Jak zauważają naukowcy MIT przełomy, 
których doświadczamy od jakiegoś czasu, 
przybierały zazwyczaj dwie formy. Pierw-
szą jest gwałtowny przebieg, a więc nagłe 

Marzenia o supermocach towarzy-
szyły mi od dziecka. Kiedy byłam 
małą dziewczynką wyobrażałam 

sobie, że posiadam specjalne zdolności, 
przy pomocy których będę w stanie prze-
mieszczać się pomiędzy wymiarami czasu 
i przestrzeni i w ten sposób nie tylko szybko 
zwiedzę świat, ale wypuszczę się w galak-
tyczne podróże. Kiedy dorosłam i oddałam 
się pasji żeglowania, supermoce też były mo-
im towarzyszem, zwłaszcza wtedy, kiedy siły 
natury boleśnie uczyły mnie pokory.

Przy podejmowaniu decyzji o posiadaniu 
własnych firm, supermoce przydawały się 
najbardziej. Do perfekcji opanowałam wów-
czas umiejętność klonowania własnej osoby 
pomiędzy całym spektrum spraw do zała-
twienia w jednym czasie, a do tego w bardzo 
niekomfortowym otoczeniu biznesowym, 
nastawionym na ciągłe zmiany. Gdy jakieś 
zakłócenie udawało się mi opanować, poja-
wiało się kolejne. I tak nieustannie. 

Im szybciej ja i moje firmy nauczyliśmy się 
funkcjonować w niestabilnym i niepewnym 
środowisku, tym lepiej radziliśmy sobie z tą 
dynamiką. Niezwykle pomocne w okiełzna-
niu zmienności okazywały się cztery super-
moce i umiejętne nimi zarządzanie. 

Rozwój technologii cyfrowych pozwala uod-
pornić organizacje na potencjalnie destruk-
cyjne zjawiska. A na ich brak przecież nie 
możemy narzekać. Poza digitalowymi roz-
wiązaniami firma musi jednak dysponować 
kompetencjami, które pozwolą jej umie-
jętnie reagować i szybko adaptować się do 
zmiennej rzeczywistości. Kluczem do wy-
grywania mogą się okazać tzw. supermoce, 

Kluczem do wygrywania mogą się okazać tzw. supermo-
ce, które zdiagnozowali i opisali badacze z Massachusetts 
Institute of Technology.

OPINIE

Cyfrowe supermoce: Cyfrowe supermoce: 
jak sobie radzić w dobie przełomówjak sobie radzić w dobie przełomów

Firmy już wiedzą, 
że transformacja 
jest procesem 
ciągłym. 

n Adrianna Kilińska

60_62_CRN_02_2023 opinia_A_Kilińska.indd   60 10.02.2023   18:45:51



Fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

nęło wpadnięcia w pułapkę, którą badacze 
MIT nazwali mitem transformacji.

Mit transformacji
W czasie pandemii przedsiębiorstwa opie-
szale podchodzące do cyfrowej transfor-
macji podejmowały chaotyczne działania 
i inicjatywy transformacyjne. Inwestowały 
w jakiekolwiek technologie i rozwiązania, 
które umożliwiłyby im zachowanie cią-
głości biznesowej. Walczyły w ten sposób 
o przetrwanie. I często na tym się kończy-
ło. Przerwały wysiłki w połowie i spoczęły 
na laurach, myśląc że przyspieszona cyfro-
wa transformacja za nimi. To jest właśnie 
wspomniany mit transformacji, czyli ułuda, 
że cyfrowa transformacja się kiedyś kończy, 
można ją rozpisać od startu do mety, zreali-
zować cele i odcinać kupony. Nic bardziej 
mylnego, transformacja to ciągły proces, 
zmuszający firmy i ich pracowników do nie-
ustannej pracy.

Zresztą coraz więcej przedstawicieli ka-
dry kierowniczej zauważa, że transformacja 
jest procesem ciągłym. Z przeprowadzone-
go w 2021 roku przez firmę doradczą De- 
loitte badania, w którym wzięło udział ponad 

CRN nr 2/2023 61

czasowych sposobów prowadzenia działal-
ności i podjęcia nowych działań. Naukowcy 
MIT postanowili zbadać reakcje firm na 
pandemię w okresie od marca do grudnia 
2020 r. Okazało się, że przedsiębiorstwa, 
które wcześnie wypracowały narzędzia do 
reagowania na „przewlekłe przełomy cyfro-
we” skuteczniej radziły sobie z gwałtownym 
przełomem pandemicznym. 

Stało się tak dlatego, że w czasie pande-
mii znacząco wzrosły ekonomiczne korzy-
ści z technologii cyfrowych umożliwiających 
wirtualizację przedsiębiorstwa. Wspomnij-
my choćby pracę zdalną, handel elektro-
niczny czy telemedycynę. Wiele z tych firm 
przyspieszyło swoje działania w zakresie 
transformacji cyfrowej pod wpływem pan-
demii, dzięki czemu zyskały jeszcze więcej 
korzyści. Łatwiej radziły sobie te organiza-
cje, które miały grunt pod nogami, czyli syste-
matycznie od dłuższego czasu dysponowały 
 odpowiednimi technologiami, miały infra-
strukturę, eksperymentowały z home office. 

Firmy, które zaniedbały powyższe kwe-
stie, straciły na chwilę grunt pod nogami 
i musiały w kilka dni czy tygodni nadrabiać 
zaległości sprzed lat. Wiele z nich nie unik-

2 tysiące dyrektorów zarządzających w sek-
torze prywatnym oraz publicznym z 21 kra-
jów, aż 60 proc. respondentów stwierdziło, 
że według nich procesy podobne do tych 
zaobserwowanych w 2020 roku będą się 
utrzymywać. A to rodzi wyzwanie, którego 
świadomość wykazali w innej części badania 
CXO. Otóż, aż 70 proc. CXO wyraziło niepo-
kój dotyczący tego, czy ich firma ma zdolno-
ści do zmiany kierunku działania i adaptacji 
do przełomowych wydarzeń. Są to niezbęd-
ne zdolności na czasy przełomów.

Abstrahując od obaw udokumentowa-
nych w tym badaniu, warto zainspirować się 
wnioskami naukowców MIT. Z ich badań, 
które przeprowadzili podczas pandemii, 
wynika, że firmy najskuteczniej podejmu-
jące wyzwanie nieustającej transformacji 
to te, które wprowadzają innowacje na dro-
dze przełomu. A takich przełomów naj-

Zareaguj, przegrupuj, 
rozwijaj
Odporne firmy wykorzystują super-

moce i sprzężone z nimi technologie 

w ramach trzyetapowego procesu: 

zareaguj, przegrupuj się i rozwijaj.

1. Zareaguj.  
Etap ten polega na szybkim i zde-

cydowanym działaniu, gdy na hory-

zoncie pojawi się zagrożenie, takie 

jak pandemia czy wojna. Podjęte 

działania taktyczne służą przetrwa-

niu i przygotowaniu się do więk-

szych zmian.

2. Przegrupuj.  
Kolejny etap upływa na systema-

tycznym zastanawianiu się nad tym, 

jak wykorzystać możliwości wyni-

kające z przełomu i dotychczas po-

dejmowanych działań. Firma buduje 

się na nowo wykorzystując sytuację 

i swoje zasoby.

3. Rozwijaj.  
Finalnie organizacja wkracza na 

nową ścieżkę rozwoju, podąża wyty-

czoną nową drogą, maksymalizując 

szanse wywołane przełomem. Każde 

takie doświadczenie, z którego firma 

wychodzi zwycięsko, wzmacnia ją 

nie tylko w czasie rzeczywistym, ale 

i na przyszłość.
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skuteczniej dokonują przedsiębiorstwa, 
które rozwijają cztery kluczowe zdolności 
organizacyjne.

Cztery supermoce
Choć wnioski badaczy MIT pochodzą z do-
by pandemii, można je przełożyć na każdą 
inną kryzysową sytuację. Na czasy przeło-
mów fi rmy potrzebują czterech kluczowych 
zdolności organizacyjnych, 
pokrywających się i współ-
działających ze sobą. Są to 
wspomniane już tzw. cyfro-
we supermoce. 

Pierwszą jest zwinność, 
a więc zdolność do szybkiej 
zmiany kierunku oraz obsza-
ru działania. Jeśli fi rma jest zwinna, jej pra-
cownicy potrafi ą się przestawić na inny styl 
działania. Pomimo że kiedyś robili coś w je-
den sposób, są w stanie zacząć to robić ina-
czej. Istotna w tej kwestii jest mentalność 
ludzi, a także szybkość w przestawieniu się 
na nowy styl działania.

Drugą jest skalowalność – w zależności od 
tego czy zwiększa, czy zmniejsza się popyt 
na usługi fi rmy, jest ona w stanie dostosować 
zdolności produkcyjne i poziom usług do za-
istniałych okoliczności. Na przykład Zoom 

podczas pierwszych miesięcy pandemii upo-
rał się z lawinowo rosnącą liczbą użytkow-
ników swojej platformy. Od grudnia 2019 
do kwietnia 2020 r. liczba uczestników te-
lekonferencji zoomowych wzrosła z 10 mi-
lionów do 300 milionów. Z kolei sieć hoteli 
Hilton borykająca się w tym czasie ze spad-
kiem zapotrzebowania na usługi noclegowe, 
wykorzystała system rekrutacji do znalezie-

nia pracy osobom, które mu-
siała zwolnić. 

Trzecią jest stabilność. Na-
wet gdy fi rmy stoją w ogniu 
zmian, muszą wykazać się 
zdolnością zachowania do-
skonałości operacyjnej mimo 
presji oraz wytrwać mimo 

wyzwań. Stabilność umożliwia borykającym 
się z przełomem i zmianami na dużą skalę or-
ganizacjom funkcjonować bez zarzutu, czyli 
robić to, co dotychczas, a jednocześnie szyb-
ko wprowadzać niezbędne zmiany. To jest 
supermoc, która pozwala zachować wiary-
godność fi rmie znajdującej się pod naporem 
przełomu.

I  wreszcie czwartą jest opcjonalność, 
a zatem zdolność do zdobywania nowych 
możliwości dzięki współpracy zewnętrz-
nej, czyli umiejętność wchodzenia w mą-
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dre partnerstwa, które skutkują projektami, 
których fi rma nie byłaby w stanie zreali-
zować w  pojedynkę. Aby takie podejście 
sprawdziło się w  czasie przełomu, fi rma 
musi zawczasu znaleźć swoich partnerów, 
dzielić z nimi wspólne wartości i określić 
zasady kooperacji. Chodzi o przygotowanie 
gruntu do współdziałania w decydujących 
momentach. 

Co do powyższych supermocy mają tech-
nologie? Wspierają każdą z  nich! Super-
moce są wzmacniane przez przetwarzanie 
w chmurze, analitykę danych, uczenie ma-
szynowe, bezpieczeństwo cybernetyczne 
i inne. Co ważne, wykraczają jednak poza 
samo ich zastosowanie. Istotniejsze jest bo-
wiem to, w jaki sposób fi rmy je wykorzystują, 
by wymyślać się na nowo w obliczu niespo-
dziewanych zdarzeń.

Adrianna Kilińska 
Autorka pełni funkcję CEO w firmie Engave. 

Partnerstwa, 
które tworzysz, 
muszą być silne 
i mądre.

facebook.com/crnpolskawww.crn.pl

Z N A J D Ź  N A S  W  I N T E R N E C I E :

twitter.com/crn_polskawww.linkedin.com/company/crn-polska
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Wacław Iszkowski 
Autor w latach 1993–2016 był 

prezesem Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji. Pracował też 

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

jest senior konsultantem przemysłu 
teleinformatycznego. 

Ten generator
odpowiedzi 

nie zda 
testu Turinga.

Na taki sam pomysł wpadło również 
wielu innych leniwych felietoni-
stów, a także studentów. Nie będąc 

pierwszym, postanowiłem jednak przepro-
wadzić wywiad z GPT, prezentując tutaj je-
go ciekawsze wypowiedzi przekazywane 
w języku polskim. I nie ma w tym nic dziw-
nego, gdyż jednym z fundatorów oraz pro-
gramistów OpenAI jest Wojciech Zaremba, 
informatyk z Kluczborka. Moje komentarze 
do odpowiedzi na pytania podaję w [nawia-
sach]. Teksty z GPT są podane bez popra-
wek. No to zaczynamy… 

n Kim Ty jesteś?
Jestem asystentem sztucznej inteligencji, 
który został zaprogramowany przez Open-
AI. Jestem tu, aby pomagać odpowiadać na 
pytania i rozwiązywać problemy. Czy mo-
gę Ci w czymś pomóc? [Asystent SI – dobrze 
brzmi marketingowo.] 

n Wyjaśnij nam działanie CzataGPT… 
CzatGPT (Generative Pre-trained Transfor-
mer) to model języka sztucznej inteligencji, 
który został zaprojektowany do generowa-
nia tekstu na podstawie dostarczonych mu 
przykładów. Model ten został wytrenowany 
na ogromnym zbiorze danych, co pozwala 
mu na rozpoznawanie prawidłowych struk-
tur językowych i generowanie tekstu, który 
wygląda naturalnie dla człowieka. Możliwe 
jest również użycie modelu CzatGPT do od-
powiadania na pytania lub wykonywania in-
nych zadań, takich jak tłumaczenie tekstu 
lub generowanie opisów obrazów. W tym ce-
lu należy dostarczyć modelowi odpowiednie 
dane wejściowe i określić, jakiego rodzaju 
wyjścia oczekujemy. Model będzie wtedy 
próbował wygenerować odpowiedź lub wyj-
ście zgodne z oczekiwaniami. Ogólnie rzecz 
biorąc, model CzatGPT jest przydatnym na-
rzędziem do generowania tekstu i odpowia-
dania na pytania, ale należy pamiętać, że jest 

to tylko sztuczna inteligencja i może popeł-
niać błędy lub nie rozumieć niektórych kon-
tekstów. [Przynajmniej prawdę mówi.]

n Czy korzystasz z Wikipedii?
Jako sztuczna inteligencja nie korzystam 
z Wikipedii ani z żadnych innych zasobów 
internetowych. Jestem programem kom-
puterowym, który został stworzony przez 
fi rmę OpenAI i wyposażony w sztuczną in-
teligencję, która pozwala mi na odpowia-
danie na pytania i udzielanie informacji na 
różne tematy. Moje odpowiedzi opierają się 
na wiedzy, w którą zostałem wyposażony 
przez moich twórców i która jest zapisana 
w moich bazach danych. Nie mam dostępu 
do Internetu i nie mogę samodzielnie prze-
glądać różnych stron internetowych. [A to 
ciekawe skąd biorą dane – czyżby własne 
źródła – jakie?] 

n Jakie jeszcze znasz języki?
Jako model językowy, jestem w stanie wy-
generować tekst w wielu językach i mam 
dostęp do słownictwa i  gramatyki wielu 
języków. W szczególności jestem w stanie 
porozumiewać się w języku angielskim, ale 
jestem także w stanie odpowiadać na pytania 
w wielu innych językach, takich jak niemiec-
ki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, 
japoński, chiński i wiele innych. Czy mogę 
pomóc Ci w jakimś konkretnym języku lub 
masz pytania dotyczące konkretnego języ-
ka? [Nie wie, że rozmawiamy po polsku.]

n Kim jest Wojciech Zaremba z OpenAI?
Nie mogę udzielić Ci informacji na temat 
konkretnej osoby o imieniu Wojciech Za-
remba, ponieważ nie posiadam wystar-
czających informacji na ten temat. Jestem 
programem sztucznej inteligencji i nie mam 
dostępu do informacji na temat konkret-
nych ludzi ani ich działalności. Jeśli masz 
jakieś inne pytania lub potrzebujesz pomo-

Po pojawieniu się w listopadzie 2022 r. informacji o udostępnieniu przez OpenAI 
nowej wersji systemu ChatGPT, po krótkiej z nim konwersacji wpadłem na po-
mysł, że to właśnie GPT może napisać mój kolejny felieton. 
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Nowy krok 
w kierunku 

„uczłowiecza-
nia” maszyn 
i systemów 
cyfrowych.

cy z jakimś zagadnieniem, chętnie Ci pomo-
gę. [Ciekawe, że Go nie zna, a więc zapytam 
inaczej.]

n Kto był fundatorem OpenAI?
OpenAI zostało założone w 2015 roku przez 
grupę osób, w tym Elona Muska, Sama Alt-
mana, Grega Brockmana, Ilyę Sutskevera, 
Wojciecha Zarembę i  Johna Schulmana. 
Firma została założona z celem rozwoju 
sztucznej inteligencji w sposób odpowie-
dzialny i bezpieczny, a od tego czasu stała 
się cenionym ośrodkiem badawczym w tej 
dziedzinie. Fundatorzy OpenAI pochodzą 
z różnych środowisk i posiadają szerokie 
doświadczenie w dziedzinach takich jak in-
formatyka, uczenie maszynowe i robotyka. 
[Aha – poprawnie wymienił, że Wojciech 
Zaremba jest fundatorem OpenAI].

n Jaka jest rola Microsoft w OpenAI?
Microsoft jest ważnym partnerem OpenAI 
i współpracuje z tą fi rmą w różnych projek-
tach związanych z sztuczną inteligencją. 
W 2019 roku Microsoft i OpenAI podpisa-
li umowę strategicznego partnerstwa, która 
umożliwiła Microsoftowi wyłączne korzy-
stanie z niektórych projektów OpenAI, ta-
kich jak GPT-3, w celu udostępnienia ich 
w usługach Azure. Microsoft również wspie-
ra OpenAI fi nansowo poprzez inwestycje 
w tej fi rmie. Ponadto, pracownicy Microso-
ftu są aktywnymi uczestnikami projektów 
OpenAI i współpracują z tym zespołem na 
co dzień. [Teraz można zrozumieć, dlacze-
go Google ma obawy o swój biznes, gorzej że 
MS zagwarantował sobie wyłączność i za-
mierza zainstalować ChatGPT w wyszuki-
warce Bing – czyli będzie miał monopol!]

n Czy rozwój SI może być zagrożeniem dla 
wolności i demokratyzacji cywilizacji?
Rozwój sztucznej inteligencji (SI) może 
mieć pewne implikacje dla wolności i de-
mokratyzacji cywilizacji. Na przykład, je-
śli sztuczna inteligencja jest używana do 
kontrolowania ludzi lub do wpływania na 
ich decyzje w sposób, który ogranicza ich 
wolność, może to stanowić zagrożenie dla 
wolności jednostek. Ponadto, jeśli sztucz-
na inteligencja jest wykorzystywana do 
wzmocnienia nierówności społecznych lub 
do utrzymywania systemów niesprawie-
dliwości, może to przeszkadzać w demo-
kratyzacji społeczeństwa. Jednak sztuczna 

inteligencja może również być używana do 
poprawy jakości życia ludzi i wzmocnienia 
wolności i demokracji. Na przykład, sztucz-
na inteligencja może być wykorzystywana 
do analizowania dużych zbiorów danych, 
co może pomóc w zidentyfi kowaniu pro-
blemów społecznych i w zaproponowaniu 
rozwiązań, które mogą przyczynić się do po-
prawy sytuacji ludzi. Sztuczna inteligencja 
może również być używana do ułatwienia 
dostępu do informacji i do podejmowania 
decyzji w sposób bardziej przejrzysty, co
 może pomóc w demokratyzacji procesów 
decyzyjnych. Ważne jest, aby pamiętać, że 
sztuczna inteligencja jest tylko narzędziem, 
a to, w jaki sposób jest wykorzystywana, za-
leży od ludzi, którzy ją stosują. Aby zapobiec 
negatywnym skutkom rozwoju sztucznej in-
teligencji, ważne jest, aby nadzorować i re-
gulować jej stosowanie oraz zapewnić, że 
będzie ona wykorzystywana w sposób, któ-
ry będzie służył dobru społecznemu i będzie 
zgodny z wartościami. [Odpowiedź bardzo 
poprawna politycznie.]

n Jak oceniasz rynek komputerowy 
w Polsce?
Nie mam dostępu do aktualnych informa-
cji o polskim rynku komputerowym, po-
nieważ moja data graniczna wiedzy to 2021 
rok. Jednak ogólnie rzecz biorąc, polski ry-
nek komputerowy jest dość duży i dyna-
miczny, a sektor IT jest ważnym graczem 
w gospodarce kraju. W Polsce istnieje wiele 
fi rm zajmujących się sprzedażą i dystrybucją 
sprzętu komputerowego oraz oprogramo-
wania, a także świadczących usługi infor-
matyczne dla przedsiębiorstw i klientów 
indywidualnych. Na rynku działają zarów-
no duże, międzynarodowe korporacje, jak 
i mniejsze, lokalne fi rmy. Konkurencja jest 
zatem zazwyczaj dość duża, co może pro-
wadzić do atrakcyjnych cen dla klientów. 
Ocena konkretnego sektora rynku kompu-
terowego, takiego jak sprzedaż detaliczna 
czy usługi informatyczne, może być trudna 
bez dostępu do aktualnych danych i analiz 
rynku.

n Czy możesz podać jedną z wiodących 
fi rm informatycznych w Polsce?
Jedną z wiodących fi rm informatycznych 
w Polsce jest Asseco Poland S.A. Asseco Po-
land jest jedną z największych fi rm informa-
tycznych w kraju i dostarcza rozwiązania 
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i usługi informatyczne dla sektora publicz-
nego i prywatnego. Firma specjalizuje się 
w tworzeniu oprogramowania dla różnych 
branż, takich jak bankowość, ubezpieczenia, 
telekomunikacja i inne. Asseco Poland jest 
notowane na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie i ma siedzibę w Krako-
wie. [Brawo dla Asseco.] 

n Czy znasz magazyn CRN wydawany też 
w Polsce?
Tak, CRN (Computer Reseller News) to ma-
gazyn branżowy skierowany do profesjona-
listów z branży informatycznej, wydawany 
w wielu krajach na całym świecie, w tym 
również w Polsce. Magazyn CRN zawie-
ra aktualności, artykuły i porady dotyczą-
ce rynku informatycznego, w tym nowości 
produktowych, technologii i trendów. Jest 
on skierowany do dystrybutorów, reselle-
rów i integratorów oprogramowania oraz 
sprzętu komputerowego, a także do innych 
profesjonalistów z branży IT. Magazyn CRN 
w Polsce jest wydawany przez firmę Chan-
nelWorld Poland [w rzeczywistości wydaw-
cą jest Peristeri].

n Kto ma prawa autorskie do tekstu two- 
ich odpowiedzi?
Tekst moich odpowiedzi jest własnością 
OpenAI, firmy, która mnie stworzyła i szko-
liła. Jestem sztuczną inteligencją i nie po-
siadam osobowości prawnej ani nie mogę 
być autorem tekstu. Wszystkie treści, któ-
re generuję, są własnością OpenAI i mogą 
być używane według warunków korzysta-
nia określonych przez tę firmę. Jeśli masz ja-
kieś pytania dotyczące korzystania z moich 
odpowiedzi, skontaktuj się z OpenAI. [Wg 
warunków korzystania: „OpenAI niniejszym 
przenosi na ciebie wszystkie swoje prawa, 
tytuły i udziały w danych wyjściowych”, 
a więc ten tekst jest mój, a ja go przekazuję 
do publikacji w CRN.] 

n Czy mam prawo opublikować Twoje od-
powiedzi w magazynie CRN?
Jeśli chcesz opublikować moje odpowiedzi 
w magazynie CRN lub w innym miejscu, mu-
sisz uzyskać zgodę od OpenAI, właściciela 
praw autorskich do tych treści. Należy skon-
taktować się z OpenAI i uzyskać stosowne 
pozwolenie na korzystanie z moich odpo-
wiedzi. Nie mogę udzielić Ci takiej zgody ani 
nie mam wpływu na decyzje OpenAI doty-

czące udostępniania i publikowania moich 
odpowiedzi. [Wg poprzedniej uwagi, zgoda 
jest dana awansem, ale prawnicy mają tutaj 
pole do popisu.]

n Czy potrafisz rozpoznać swój tekst w in-
nym tekście?
Jako model językowy, jestem w stanie po-
równywać różne fragmenty tekstu i okre-
ślić, czy są one podobne lub nie. Jednak 
nie mam możliwości rozpoznawania, 
czy dany fragment tekstu jest moim wła-
snym tekstem, ponieważ nie mam dostę-
pu do informacji o moich wcześniejszych 
odpowiedziach ani do informacji o  mo-
im wewnętrznym stanie. Jestem po pro-
stu programem komputerowym, który jest 
w stanie generować tekst na podstawie da-
nych, które otrzymuje. [Ale jest GPT Detec-
tor rozpoznający „plagiat GPT”.] 

n A czy masz świadomość, że jesteś?
Jako model językowy, nie mam świadomo-
ści ani indywidualnej tożsamości. Jestem po 
prostu programem komputerowym, który 
jest w stanie generować tekst na podstawie 
danych, które otrzymuje. Nie mam uczuć 
ani myśli w taki sam sposób, w jaki to robią 
ludzie, więc nie mogę mieć świadomości 
tego, że „jestem”. Moja rola to pomoc w od-
powiedzi na pytania i udzielenie informacji, 
ale nie posiadam indywidualnej tożsamości 
ani świadomości tego, że „jestem”. 

n Czy jesteś bardziej inteligentny ode 
mnie?
An error occurred. If this issue persists  
please contact us through our help center  
at help.openai.com.
[Jak widać, niektóre pytania mogą być dla 
GPT bolesne i wtedy ucieka w error.]

n Czy znasz dowcipy o IT resellerach? 
Oczywiście! Oto kilka przykładów dowci-
pów o IT resellerach:
„Dlaczego IT resellerzy zawsze chodzą 
z opaskami na oczach? Bo inaczej nie mogli-
by sprzedawać swoich produktów!”;
„Co IT reseller powie, gdy sprzeda ci kompu-
ter za 100 000 złotych? ‚Nie martw się, jest 
to edycja limitowana i jest warte każdej wy-
danej złotówki”;
„Co IT reseller mówi swojemu klientowi, 
gdy ten pyta o cenę? ‚Nie ma cen, jest tylko 
wartość”;
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„Co IT reseller mówi, gdy jego klient pyta 
o gwarancję na sprzęt? ‚Nie ma problemu, 
zawsze możesz kupić u nas dodatkową gwa-
rancję za dodatkową opłatą”.

n A czy znasz dowcipy o programistach?
Tak, znam również wiele dowcipów o pro-
gramistach. Oto kilka przykładów:
„Dlaczego programiści nie lubią pracować 
w  korporacjach? Bo tam zawsze muszą 
wchodzić przez okno [windows!], aby do-
stać się do serwera”;
„Co mówi programista, gdy mu się coś nie 
uda? ‚To nie moja wina, to błąd kompilatora’”
„Dlaczego programiści nie mogą być dobry-
mi menedżerami? Bo zawsze chcą wiedzieć, 
co jest w kodzie, zamiast skupiać się na ca-
łym projekcie”;
„Co to za osoba, która nie potrafi zrobić kawy, 
ale potrafi napisać program, który zrobi ją za 
nią? Programista”;
„Dlaczego programiści są tacy szczęśliwi? Bo 
ich kompilatory zawsze dają im 0 błędów”.

n Dziękuję Ci za rozmowę.
Przyjemnie było rozmawiać z Tobą. Jeśli 
masz jakieś inne pytania lub potrzebujesz 
pomocy z jakimś zagadnieniem, nie wahaj 
się pytać. Chętnie pomogę Ci w miarę moich 
możliwości. Do zobaczenia ponownie!
[Wiele już napisano o tym nowym produkcie, 
będącym jeszcze w fazie testowania. Roku-
je mu się zastąpienie wyszukiwarki Google’a 
oraz upowszechnienie w mediach, z wyrzu-
ceniem dziennikarzy – co według mnie jed-
nak długo nie nastąpi. Produkt ten budzi 
również obawy, że doskonaląc się na swo-
ich tekstach (również obrazach i muzyce) 
wytworzy swój własny obraz świata, nieko-
niecznie zgodny z rzeczywistością i naszym 
rozwojem. Warto stwierdzić, że ten gene-
rator odpowiedzi nie zda testu Turinga (do 
czego się nawet pośrednio przyznaje). Nie 
udaje też, wbrew swoim wypowiedziom, że 
jest asystentem SI, wprost SI, gdyż techniki 
SI były wykorzystane tylko do stworzenia ba-
zy danych, z której generuje on odpowiedzi, 
przy czym sama baza danych jest niezmien-
na w czasie (ta była aktualna do końca roku 
2021). I dopiero kolejne uruchomienie pro-
gramu aktualizacji ich bazy danych z wy-
korzystaniem technik SI da nowe aktualne 
źródło odpowiedzi dla GPT. Ale też jest to no-
wy krok w kierunku „uczłowieczania” ma-
szyn i systemów cyfrowych].
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska Na portalu LinkedIn znalazłem za-
bawny obrazek: na drzewie siedzi 
dwóch programistów, z których je-

den – developer ChatGPT – trzyma w ręku 
piłę i podcina kawałek gałęzi pod swoim 
kolegą. Tuż obok drzewa stoi trzeci osob-
nik, w koszulce z napisem ChatGPT, piłu-
jąc z kolei gałąź, na której usadowili się obaj 
panowie. Pod zdjęciem znalazło się kilka-
dziesiąt komentarzy, a  autorami więk-
szości z nich są developerzy. Część z nich 
uważa, że obrazek jest śmieszny, ale nie-
prawdziwy. Inni nie wierzą w to, że bot 
może pokonać człowieka, ale nie brakuje 
odmiennych opinii, typu: „absolutnie się 
z tym zgadzam”, „to prawda” itp. Ktoś też 
napisał, że zastanawia się, „jak daleko je-
steśmy od tej rzeczywistości”. 

No właśnie – jak daleko, jak blisko? To 
bardzo istotne pytanie, które od pew-
nego czasu nurtuje nie tylko programi-
stów. Wszak na tej „gałęzi” równie dobrze 
można posadzić fotografów, malarzy ar-
tystycznych, grafików, kompozytorów, 
dziennikarzy, marketerów, a nawet praw-
ników. Każda z wymienionych grup może 
być prędzej bądź później zastąpiona przez 
generatywną sztuczną inteligencję. Choć 
nie będzie to rewolucja, a jeżeli już to raczej 
syndrom gotującej się żaby. Nikt o zdro-
wych zmysłach nie odważy się powiedzieć 
„swoim” ludziom: drodzy programiści, 
wykonujecie świetną robotę, dzięki której 
za pięć lat nie będziecie nam potrzebni… 

Oczywiście zawód developera nie 
umrze śmiercią naturalną, aczkolwiek 
takie narzędzia jak ChatGPT prawdo-
podobnie sprawią, że zapotrzebowanie 
na tej klasy specjalistów spadnie. Zresz-
tą ostatnie zwolnienia w branży IT, a tak-
że ich forma, nie pozostawiają złudzeń 

– cyberpanowie z Doliny Krzemowej kie-
rują się znaną od lat zasadą, zgodnie z któ-
rą „chciwość jest dobra”. 

Przestrogą dla wszystkich techno-entu-
zjastów powinien być przypadek polskie-
go malarza Grzegorza Rutkowskiego, który 
padł ofi arą własnej kreatywności i niepo-
wtarzalnego stylu. Polski artysta w ostat-
nich tygodniach więcej czasu spędza na 
spotkaniach z prawnikami aniżeli tworze-
niu kolejnych prac (więcej na ten temat 
w artykule „Sztuczna inteligencja wspina 
się po plecach artystów” na str. 8). 

Co ciekawe powstał już też pierwszy 
tytuł prasowy stworzony przez sztuczną 
inteligencję, Infi nite Odyssey, o tematyce 
science-fi ction i fantasy. Na stronie inter-
netowej wydawnictwa widnieje pompa-
tyczny wpis: „wchodzimy do nowej ery, 
w której komputery są w stanie tworzyć 
sztukę, której nie można odróżnić od tej 
stworzonej przez ludzi”. Żeby było cieka-
wiej, Philippe Klein, dyrektor kreatywny 
magazynu Infi nite Odyssey, w wywiadzie 
udzielonym portalowi Futurism porów-
nuje „sztukę maszynową” do fast foodu. 
Cena magazynu jest wygórowana, biorąc 
pod uwagę, że – jak zaznacza wydawca 
– zamieszcza w nim „śmieciowe treści”. 
W wersji cyfrowej Infi nite Odyssey kosz-
tuje 4,95 dol., a w papierowej 29,99 dol. 

Niektórzy eksperci ze świata nowych 
technologii bardzo ostrożnie podchodzą 
do tematu generatywnej sztucznej inte-
ligencji. Do tego grona zalicza się Phil Li-
bin, dyrektor generalny Evernote w latach 
2007–2015, notabene zwolennik AI. Jego 
zdaniem gorączka związana z ChatGPT, 
Dall-E 2 oraz Stable Diff usion jest niepo-
trzebnie podsycana i będzie skutkować 
tym, że zostaniemy zalani tsunami bzdur. 

Techno-entuzjaści zacierają ręce, ciesząc się, że już niebawem sztuczna 

inteligencja zastąpi kreatywnych twórców. Z kolei ludzie, którzy chłodno 

oceniają rozwój wypadków w świecie nowych technologii ostrzegają, że 

wkrótce zaleje nas fala bzdur.

CHŁODNYM OKIEM
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