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WSTĘP
„CIO Trendbook” jest podsumowaniem rozmów redaktorów Klubu CIO, 
„Computerworld”, ekspertów HPE oraz czołowych polskich menedżerów IT. 
To wyjątkowa porcja wiedzy, zawierająca ważny sygnał i przekaz do całego 
środowiska top menedżerów odpowiedzialnych za cyfrową transformację, 
bogata w obserwacje polskiego rynku i budowana na wieloletnim 
doświadczeniu uczestniczących w spotkaniach CIO. W toku serii spotkań 
jednym z tematów była współpraca CIO i CFO przy adaptacji rozwiązań 
dostarczanych w modelu chmury obliczeniowej oraz wpływ tej współpracy 
na realizację strategicznych programów cyfryzacji biznesu. 

W pierwszej części „CIO Trendbooka” eksperci i praktycy rynku dzielili 
się swoimi doświadczeniami związanymi z implementacją rozwiązań 
chmurowych, migracją systemów i funkcji do chmury publicznej oraz 
budowaniu cloud experience w swoich organizacjach.

Druga część „CIO Trendbooka” poświęcona była trendom informatycznym, 
które mają wpływ na tworzenie nowego modelu biznesowego i silnika jego 
zmian. Wspomniany silnik, czyli motor cyfrowych zmian, musi spełnić 
szereg istotnych kryteriów, które czytelnie uzasadnią wybór zastosowanej 
technologii. To kryteria dotyczące wydajności, bezpieczeństwa oraz 
ekonomicznej zasadności implementowanego rozwiązania. Eksperci rynkowi 
na przykładzie wdrożeń w swoich organizacjach szukali odpowiedzi na 
pytanie o zasadność ich wyborów silnika transformacji, o jego wadach  
i zaletach oraz o możliwych zmianach z perspektywy czasu. 

Trzecia część „CIO Trendbooka” dotyczyła możliwości usprawnienia 
silnika napędzającego organizację. Firmy chcą mieć możliwość szybszego 
reagowania na zmiany rynkowe, lepszą analizę procesów, elastyczności 
powoływania krytycznych zasobów, skalowalności. Taki zestaw cech 
będzie uzasadniał trafność wyborów technologicznych i dawał nadzieję 
na sprostanie rosnącym wymogom rynkowym. Optymalizacja środowiska 
IT, zwiększenie jego wydajności i potencjalna gotowość do szybkich zmian 
wysuwają się na pierwszy plan w wizji ekspertów o silniku idealnym. 

Czwarta część „CIO Trendbooka”: „CIO i CFO wobec cyfrowej strategii CEO” 
to próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy CFO i CIO mogą wspólnie 
wesprzeć strategię, którą wdraża CEO, opierającą się na zmianie silnika 
transformacji cyfrowej organizacji. Ta część zajmuje szczególne miejsce  
w serii „CIO Trendbook” ze względu na aktualne wciąż zagadnienie kosztów 
cyfrowej transformacji i przejrzystości finansowej zmian. Eksperci w wyniku 
dyskusji wychwycili współczesne trendy, które od strony ekonomicznej 
konstytuują zasadność cyfrowej zmiany i wyboru konkretnego silnika  
dla organizacji. 
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JAKIEJ MOCY POTRZEBUJE CYFRYZUJĄCA SIĘ FIRMA?

O projekcie „CIO Trendbook”

Spotkania w gronie 18 CIO i CxO odbyły się wiosną 2020 r. w dwóch grupach w serii 
5 sesji online.  Omówione zostały kwestie: 

 Czy firma posiada cloud experience? Jakie to doświadczenie – pozytywne, 
negatywne? Jak szeroko upowszechnione jest to podejście w IT? A w biznesie? 
Jakie „za” i „przeciw” dostrzegają użytkownicy? Jakie są ew. ograniczenia 
upowszechnienia cloud experience w firmie?

 Czy CFO i CIO mogą wspólnie wesprzeć strategię, którą wdraża CEO? 
Czy podejście chmurowe - zmiana w modelu dostarczania IT - przynosi 
transparentność i niezbędną właściwą kalkulację kosztów i zysków cyfryzacji?

 Chmura publiczna – chmura prywatna – infrastruktura własna – hybryda?  
Jaki silnik firma wybrała do swojej transformacji cyfrowej? Czy i w jaki sposób 
będzie go zmieniać?

 Czy jest potencjał do poprawy efektywności zarządzania środowiskiem IT?  
W jaki sposób i które parametry można poprawić?

Krzysztof Wykręt, Gulermak
Grzegorz Bartler, Netia
Wojciech Witczak, GKN Driveline
Wiesław Rzepiński, Grupa Kęty
Krzysztof Struś, Grupa Azoty
Maciej Wiśniak, Air Liquide
Aneta Czerniewska, Reckitt Benckiser
Mariusz Głębocki, ARiMR
Sławomir Soszyński, ING
Sławomir Panasiuk, KDPW
Tomasz Chudzik, Dom Development
Andrzej Osuch, LUX MED
Mirosław Rolnik, Poczta Polska
Paweł Buczak, CPK
Igor Pierściński, Polkomtel
Małgorzata Jaworska, Link 4

Krzysztof Madejski, Agora
Michał Zajączkowski, HPE Polska
Mariusz Grabowski, HPE Polska 
Jarosław Maślanka, HPE Polska 
Miłosz Błasiak, HPE Polska 

Szymon Augustyniak 
Scenariusz i prowadzenie spotkań,  
redaktor prowadzący „CIO Trendbook” 

Grzegorz Stech
„CIO Trendbook” - zapis i redakcja,  
udział w spotkaniach 

Miłosz Błasiak, HPE Polska  
– współautor publikacji

DYSKUTANCI, WSPÓŁAUTORZY „CIO TRENDBOOK”: 
JAKIEJ MOCY POTRZEBUJE SILNIK CYFRYZACJI?
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 Wyzwania nowej rzeczywistości 
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JAKIEJ MOCY POTRZEBUJE CYFRYZUJĄCA SIĘ FIRMA?

Wszelkie wydarzenia wywierające istotny wpływ na firmy,  
a w szczególności takie, które oddziaływają na całą gospodarkę, stają się 
przyczynkiem do pogłębionej refleksji nad dotychczasową strategią  
i nakłaniają do zweryfikowania dotychczasowych modeli działania. Ostatnimi 
przykładami takich globalnych wyzwań są kryzys finansowy 2008 oraz 
pandemia 2020. Takie zdarzenia, zaburzenia równowagi ekonomicznej 
pojawiały się i będą pojawiać się na świecie. 

Firmy zbierają doświadczenia, analizują, wyciągają wnioski, aby przygotować  
się na następny kataklizm takiego rodzaju. W tym kontekście truizm: „świat  
po pandemii już nie będzie taki sam”, staje się jednak kluczowy do zrozumienia 
rzeczywistości i podjęcia kroków w niedalekiej przyszłości. 

Zmiana paradygmatów w organizacjach, mająca miejsce na przestrzeni 
ostatnich lat, wysunęła IT, czy szerzej – technologie, na kluczową pozycję  
w strategii firm. To na technologii opierają się coraz częściej modele 
biznesowe firm. Każdy prowadzący biznes we współczesnej gospodarce 
opartej na informacji, kto chce osiągnąć sukces, będzie potrzebował 
najnowszych technologii cyfrowych, by z tych zewsząd pozyskiwanych 
informacji czerpać wiedzę, którą będzie mógł przekuć na sukces rynkowy.  
A wszechobecne dane mogą stworzyć ogromny cyfrowy śmietnik lub stać się 
nieograniczonym źródłem cennej informacji. Bowiem odpowiednia informacja 
w adekwatny sposób przekształcona w wiedzę to pierwszy etap pozyskania  
przewagi konkurencyjnej.

Obecna postawa firm wobec sytuacji kryzysowej w dużej mierze skorelowana 
jest z tym, jak funkcjonuje w ich organizacjach IT, na ile jest odporne, 
elastyczne, skłonne do natychmiastowej reakcji i dostosowania się do nowych 
warunków. Znów należy wrócić do podstaw, czyli do silnika cyfrowego 
napędzającego firmę. To od jego zdolności adaptacyjnych będzie wiele zależało. 
To, w jaki sposób odpowie on na rzeczywistość, pozwoli organizacji wyjść 
obronną ręką z kryzysu lub przyczyni się do jej zguby. 

Według badania IDC z marca 2020 r., w Europie ponad połowa działów IT 
oczekiwała, że wydatki na technologie będą mniej narażone na cięcia niż 
dynamika spadku przychodów firm, a ¼ z nich przewidywała nawet wzrost 
wydatków. Skąd ten optymizm? Prawdopodobnie na głos została powiedziana 
współczesna prawda – to technologie wspierają dziś przedsiębiorstwa  
w biznesie i nie opłaca się podcinać gałęzi, na której siedzi sukces…
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Czy polskie firmy potrafią wyciągnąć wnioski z „covidowej” lekcji? Na pewno wiele się 
zmieniło. Adaptacja rozwiązań chmurowych i wykorzystanie chmurowych atrybutów 
do zbudowania elastycznego, zdolnego reagować na dynamiczne zmiany środowiska, 
znacznie przyspieszyła. Dziś nikt już nie wątpi, że pandemia paradoksalnie wywarła 
pozytywny wpływ na transformację cyfrową organizacji. 

Działania zmierzające do optymalizacji cyfrowego silnika przyspieszyły, rynek zaczął  
w szybkim tempie chłonąć nowe technologie, które wsparły firmy w zmaganiach  
z wyzwaniami pracy zdalnej, szybkiej zmiany sposobu świadczenia usług, przestawienia 
produkcji czy zmiany w łańcuchu dostaw. Za kilka miesięcy, gdy zaczną spływać 
całościowe raporty sprzedaży usług cloudowych, będzie można ocenić, o ile wzrosła od 
ubiegłego roku wartość rynku chmurowego w Polsce.  W 2019 r. została przekroczona 
magiczna granica miliarda złotych. Dziś już można z wielkim prawdopodobieństwem 
stwierdzić, że wartość ta urośnie, i to znacząco. 

W V już części CIO Trendbook „JAKIEJ MOCY POTRZEBUJE CYFRYZUJĄCA SIĘ 
FIRMA?” (i ostatniej) autorzy podsumują pojawiające się podczas dyskusji w gronie 
polskich CIO wątki dotyczące wyzwań, przed jakimi stanęli menedżerowie wiosną 
2020 r. Doświadczenie pandemii uwolniło w wielu firmach drzemiący potencjał 
technologicznych zmian i optymalizacji środowisk IT. Menedżerowie na własnej skórze 
odczuli, jak cyfrowa zmiana może z dnia na dzień przyspieszyć, by pomóc organizacjom 
wskoczyć na właściwe tory rynkowe. W poszukiwaniu idealnego silnika cyfrowego, 
napędzającego organizację i sterującego zmianami, autorzy „CIO Trendbooka” wraz  
z ekspertami rynkowymi przeanalizują strategie technologiczne, które zapewniły 
firmom stabilność i ciągłość działania. 
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W wielu wypadkach dokonała się zmiana podejścia do chmury, jako potencjalnego 
rozwiązania do obsługi nowego zadania. Wcześniej trzeba było argumentować, 
dlaczego dane rozwiązanie przenosić w chmurę obliczeniową. Teraz coraz częściej 
dyskusja jest odwrotna – dlaczego w chmurę go nie przenosić?

Mariusz Grabowski
HPE
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DOSTOSUJ SIĘ ALBO GIŃ…

Przedsiębiorcy postrzegają technologie IT jako filar współczesnego przedsiębiorstwa. 
Wspierają one ich działanie od strony administracyjnej i operacyjnej. Pozwalają 
zbierać ogromne ilości informacji, analizować je, dostarczać wnioski, które mają 
kluczowe znaczenie przy podejmowaniu wszelkich ważnych decyzji, czy to na 
poziomie strategicznym czy operacyjnym. Technologia dziś wspiera kumulowanie 
doświadczeń z codziennej działalności firmy oraz porządkowanie i syntezowanie  
w ten sposób pozyskanej wiedzy dla tworzenia szeroko-dostępnego firmowego 
know-how. Obsługuje procesy organizacji i zarządzania produkcją, łańcuchem 
dostaw, relacjami z partnerami czy w końcu relacjami z klientem. W wielu 
przypadkach jest wręcz jedynym narzędziem produkcyjnym (np.: wytwórstwo 
oprogramowania, gry, rozrywka dostarczana kanałami elektronicznymi). Trudno 
dziś wyobrazić sobie dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, które nie wspierałoby 
swojego rynkowego sukcesu procesami informatycznymi. Otwarte pozostaje 
natomiast pytanie, jakie to procesy (a u ich podstaw jakie technologie), jak 
dalece potrafią zmieniać rynkową rzeczywistość i czy ich koszt (również koszt 
implementacji wspomnianej technologii) ma odniesienie do przynoszonych korzyści. 

Technologia bowiem jest jednocześnie narzędziem trudnym i wymagającym, które  
w niektórych przypadkach z pożądanego narzędzia staje się istotną barierą  
w rozwoju firmy. Łączy w sobie dwie sprzeczności: (1) wspiera przedsiębiorstwo 
w działaniu w szybko zmiennym środowisku, jakim jest współczesny rynek; 
umożliwia wczesne wykrywanie zmian preferencji klientów i wspiera w procesie 
dostosowywania się firmy do tej zmiany, skracając czas trwania tego procesu; 
stanowi jeden z istotnych filarów zwinności przedsiębiorstwa; (2) jest coraz bardziej 
skomplikowana, w wielu przypadkach dobór, przygotowanie i wdrożenie wymagają 
długotrwałego i kosztownego procesu.

Nieprzewidywalny, szybko zmienny rynek, dynamiczne zmiany preferencji klientów, 
szybkie działania konkurencji wymuszają na przedsiębiorstwach, by przystosowywały 
się do działania w ciągłej niepewności. Muszą nauczyć się: (1) dostrzegać zmianę,  
(2) sprawnie oceniać jej przydatność lub ryzyko, jakie niesie dla prowadzonego 
biznesu, (3) sprawnie podejmować adekwatne działania przystosowawcze.

JAKIEJ MOCY POTRZEBUJE CYFRYZUJĄCA SIĘ FIRMA?
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Ciekawie zostało to ujęte w publikacji Harvard Business Review „Lead Your Business 
Through the Coronavirus Crisis”, w której autorzy, Martin Reeves, Nikolaus Lang  
i Philipp Carlsson-Szlezak, podjęli udaną próbę sklasyfikowania 12 wskazówek, jakie 
mogą pomóc przedsiębiorcom lepiej zrozumieć zmienny świat w dobie pandemii. 
To między innymi bieżące aktualizowanie wiedzy, ostrożność w korzystaniu z opinii 
ekspertów, właściwa komunikacja w organizacji, potrzeba przygotowania do kolejnych 
kryzysów czy nabycie świadomości właśnie o zmienności świata, a co za tym idzie, 
nabycie gotowości do zmian. 

Wydaje się, że ta ostatnia wskazówka może zostać opisana językiem atrybutów chmury 
obliczeniowej. Technologia, która ma wspierać organizacje w przejściu kryzysu, 
musi być elastyczna i gotowa do zrealizowania nagłych wolt na poziomie strategii 
organizacji czy realizacji nowych, właśnie pojawiających się zadań. Czas pandemii 
sprzyjał rozwojowi takich właśnie scenariuszy – szybkich zmian, dostosowania się do 
zmiennych pojawiających się z dnia na dzień, rozwijania i skracania łańcucha dostaw, 
„przerzucania” mocy obliczeniowej z jednego projektu/usługi do drugiego, by lepiej 
odpowiedzieć na aktualną potrzebę płynącą z rynku i na tymże rynku pozostać. 
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CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ZWINNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ POWIĄZANIA MIĘDZY NIMI. 

źródło: opracowanie M. Błasiak w oparciu o Y.Y. Yusuf et al. (1999) oraz H. Włodarkiewicz-Klimek (2016)



TRANSFORMACJA, JEJ DYNAMIKA  
I FUNDAMENTY
Konsekwencja cyfrowej rewolucji i wzmożonej konkurencji na zacieśniającym się rynku jest oczywista. 
Działy biznesowe, sponsor IT, oczekują nie tylko reaktywnego wspierania, ale też współpracy  
w poszerzaniu potencjału firmy. Biznes zdaje sobie świetnie sprawę z tego, że rynek jest bardzo 
dynamiczny i równie dynamicznie trzeba na zmiany rynku reagować. A oznacza to nie tylko wzmożoną 
obserwację i podążanie za rynkiem, lecz również wprowadzanie nowych trendów, wręcz przewodzenie 
rynkowi. Do tego potrzeba narzędzia intuicyjnego, maksymalnie uproszczonego i zautomatyzowanego. 
Dodatkowo to narzędzie powinno być efektywne kosztowo, ponieważ oczekiwania są takie,  
że koszty IT powinny być ściśle skorelowane z korzyściami, jakie przynosi firmie. Nie można  
oczywiście zapomnieć o tym, że IT, obsługując firmę, żongluje jej największą wartością – danymi.  
I to nie tylko własnymi, ale również związanymi z klientami. To znaczy, że ciąży na tym dziale ogromna 
odpowiedzialność nie tylko za odpowiednią wydajność i niezawodność cyfrowego serca firmy,  
ale również za bezpieczeństwo.

Ostatnie miesiące dokładnie sprawdziły w działaniu tego typu narzędzia i rozwiązania. 
W wielu organizacjach planowana punkt po punkcie cyfrowa zmiana, rozciągnięta w czasie i podparta 
rozpisaną dokładną mapą, nagle „zadziała się” już. Kreślone scenariusze musiały być zweryfikowane  
na bieżąco, zaś technologia implementowana czasem i w kontrolowanym chaosie. 

Tuż przed światową pandemią IDC przeprowadziło globalne badanie „CEO Priorities Survey, Fielded 
January-February 2020”, w którym wskazało najważniejsze wyzwania cyfrowej transformacji, 
jakim muszą stawić czoła zarządzający organizacjami. Są to: implementacja nowych technologii, 
pozyskiwanie nowych talentów, tworzenie nowego modelu biznesowego i zmiana kultury organizacji. 
Kilka miesięcy później te wyzwania straciły nieco na swojej mocy. Wyartykułowane przez menedżerów 
wyzwania musiały w błyskawicznym tempie przejść z poziomu „w niedalekiej przyszłości” do „właśnie 
to się dzieje”. Oczywiście, co autorzy pokażą w dalszej części publikacji, nawet w czasie tak wyjątkowym 
jak pandemia wspomniane wyzwania w wielu przypadkach nie straciły na aktualności. 

JAKIEJ MOCY POTRZEBUJE CYFRYZUJĄCA SIĘ FIRMA?
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WPŁYW COVID-19 NA STRATEGIĘ W „NEW NORMAL” PRACA ZDALNA , MIGRACJA DO CHMURY

źródło: IDC Badanie nastrojów europejskiego nabywcy IT, fala 3 20 27 kwietnia 2020 r., Polska
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Na poziomie strategicznym przyjęliśmy podejście kompleksowe do 
wykorzystania rozwiązań chmurowych, zatem planując transformację, 
mapujemy raczej od razu całe obszary kompetencji biznesowych niż 
pojedyncze procesy. Na co dzień przywykliśmy do rozważania opcji 
chmurowych od razu w kontekście całych, interoperacyjnych scenariuszy.

Andrzej Osuch
LUX MED

Tuż przed pandemią uruchomiliśmy rozwiązanie sprzedażowe na bazie 
rozwiązania chmurowego, niezwykle teraz przydatne. Natomiast kilka tych 
rozwiązań wdrażaliśmy w chmurze już na etapie pandemii. Znakomitym 
przykładem różnicy jest efekt bardzo szybkiego wdrożenia podpisywania 
dokumentów w chmurze z podpisem kwalifikowanym. Cały proces obiegu 
dokumentów – z konieczności tajny, wymagający zabezpieczenia – mamy teraz 
postawiony w chmurze. Doskonała zmiana, która zostanie z nami już na zawsze.

Grzegorz Bartler
Netia

CZY POLSKIE FIRMY POTRAFIŁY 
DOSTOSOWAĆ SIĘ DO DYNAMICZNEJ 
RZECZYWISTOŚCI COVID-19?

Jak zauważa, pandemia koronawirusa zmieniła w wielu wypadkach plany adaptacji, 
jej zakres i samo doświadczenie, stając się katalizatorem wielu procesów cyfrowych, 
także transformacji chmurowej. „Pandemia sprowokowała nas do uwzględnienia także 
podejścia bardziej punktowego. Oczywiste jest, że chmura, z natury oferująca pewne 
rozwiązania bardziej elastycznie, w trybie serwisu, bywa bardzo przydatna  
w sytuacjach nagłych. Jednak błyskawiczne, celowane wdrożenia chmurowe w trakcie 
pandemii okazały się nową jakością i wręcz zaskoczyły nas swoim potencjałem”  
– zauważa Andrzej Osuch, LUX MED.

Te organizacje, którym udało się przeprowadzić proces zmiany przed pandemią, 
mogą teraz czuć ulgę.



JAKIEJ MOCY POTRZEBUJE CYFRYZUJĄCA SIĘ FIRMA?

Wszystkie firmy, które wdrażały już w przeszłości usługi cloudowe, dziś 
wygrywają. Nie miały one problemu, by z dnia na dzień przenieść swoją 
pracę backoffice’ową do trybu zdalnego. Dlatego się zastanawiam, jak będzie 
wyglądał świat po wirusie. Wiele firm zobaczyło, że praca zdalna to element, 
który można wykorzystać w normalnym, codziennym działaniu. (...) Przyrosty 
użytkowników systemów pracy zdalnej liczy się w setkach procentów.  
To pokazuje, że zmienia się nam świat i metody pracy, na które wiele firm 
wcześniej patrzyło sceptycznie.

Krzysztof Wykręt
Gulermak

PANDEMIA TO CZAS 
PRZETASOWANIA NA RYNKU  
– WIELCY GINĄ, MALI ROSNĄ W SIŁĘ

JAKIEJ MOCY POTRZEBUJE CYFRYZUJĄCA SIĘ FIRMA?

Większe doświadczenie chmurowe promuje dziś w pewnej mierze dotychczasowych 
pionierów tego nurtu. Z drugiej strony przymus sytuacji pozwolił na szybkie 
nadrobienie czasu i zdobycie przestrzeni przez firmy nieprowadzące dotąd szeroko 
zakrojonej zmiany chmurowej. 

Jednak rynek uczy się w różnym tempie i jest dalece niespójny w poborze wiedzy  
– to szansa z jednej strony i ryzyko z drugiej, konsekwencja bagażu doświadczeń, długu 
technologicznego, działalności regulatora czy po prostu niewykorzystanej szansy 
rynkowej i „zbyt długiego trzymania kart…”. 
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ADAPTACJA I INNOWACYJNOŚĆ 
REAKCJĄ NA PRZEWRÓT
CxO przytaczają wiele przykładów, kiedy pandemia 
całkowicie odwróciła postrzeganie status quo i pomogła  
w zmianie procesów czy rozwiązań dotąd uznawanych  
za kanoniczne. Na przykład w LUX MED w czasie epidemii 
nastąpiła szybka redefinicja zadań i całych procesów. 
Wielu usług po prostu nie można było świadczyć w sposób 
tradycyjny. W sektorze zdrowia miało to szczególne 
znaczenie, gdyż zasady izolacji społecznej wpłynęły nie  
tylko na stronę techniczną funkcjonowania firmy, ale też  
na działalność medyczną związaną z samą epidemią.  
Ryzyka dotyczyły więc działalności zarówno dziedzinowej,  
jak i backofiice’owej.  Z odsieczą przyszły nowe technologie. 

Ponad połowa kontaktów z pacjentami zaczęła być 
obsługiwana przez platformy telemedyczne, a w okresie 
największego nasilenia lockdownu ta konwersja, inicjowana 
w dużej mierze przez samych pacjentów, sięgała niemal 70%. 
Część wizyt w procesie leczenia musi jednak odbywać się 
osobiście. Tu z kolei telemedycyna, contact center i portal 
pacjenta weszły w nowy rodzaj interakcji, zapewniając 
odpowiednie proporcje usług stacjonarnych i wirtualnych. 
Przy łagodzeniu obostrzeń epidemicznych ten system już 
sprawnie reaguje również na nowe wymagania. 

W okresie największego 
nasilenia lockdownu 
kontakt z pacjentami  

obsługiwany był przez 
platformy telemedyczne 

niemal w 70%.

70%
A

W sytuacji o skali epidemii COVID-19 tradycyjne platformy, nawet te wysoko skalowalne, 
mają ograniczenia. I tu właśnie rozwiązania chmurowe pokazały przydatność. 
Przykładem są telekonsultacje z użyciem wideo, które musieliśmy wdrożyć w jednej 
z linii biznesowych w ciągu kilkunastu dni. Alternatywą było odcięcie dostępu do 
tzw. porad pierwszorazowych. Odbyło się to właśnie dzięki elastyczności rozwiązań 
chmurowych, a i tak warto wspomnieć, że większość projektu była poświęcona 
wdrożeniu restrykcyjnych standardów bezpieczeństwa, a nie technicznej stronie 
samej chmury. Jesteśmy więc tu ogromnym beneficjentem technologii. Już dziś branża 
medyczna zastanawia się, co będzie po koronawirusie – jak ten skok technologiczny 
utrwalić i przekształcić w dobrą praktykę.

Andrzej Osuch
LUX MED
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Obecna sytuacja – de facto zamrożenie gospodarki – nie skłania do podejmowania 
się realizacji wielkich przedsięwzięć, a z naszego punktu widzenia takie są właśnie 
projekty transformacji chmurowej. Przemiany technologiczne uległy spowolnieniu 
poza zakresem projektów, które dotyczyły bezpieczeństwa, w tym w szczególności 
bezpieczeństwa fizycznego. Poczta to wielki dostawca przesyłek, cały rynek odczuł bardzo 
zwiększony ruch – a jego utrzymanie i zapewnienie są możliwe dzięki bezpieczeństwu 
kilkudziesięciu tysięcy listonoszy wychodzących codziennie w teren. IT jest częścią 
wszystkich tych projektów dostosowania do działania w okresie pandemii, a z kolei 
rozwiązania chmurowe mogą wchodzić w zakres konkretnych dostosowań.

Mirosław Rolnik
Poczta Polska SA

Ciekawe są też przykłady procesów ze sfery sprzedaży, w szczególności dóbr cennych, 
wymagających własnej oprawy, pracy nad zaangażowaniem klienta, zbudowaniem relacji itd. 
Tomasz Chudzik z Dom Development wiosnę wspomina jako czas próby dla już posiadanych 
wdrożeń: „Mieliśmy łatwość w próbowaniu cloudowych rozwiązań w ostatnim czasie. Wdrażaliśmy 
testowo rozwiązania w małych grupach, potem rozwijaliśmy produkt dla całej organizacji. Taka 
elastyczność w podejściu do wdrożeń sprawdza się u nas. (...) Chcieliśmy zastosować rozwiązania 
zdalne w procesach sprzedaży, jednak sprzedaż mieszkań wymaga celebracji procesu sprzedaży 
i bezpośredniego kontaktu z klientem. Co ciekawe, dziś to się zmieniło. Dział sprzedaży stał się 
bardziej elastyczny, a my tak naprawdę czekaliśmy na taką możliwość przetestowania rozwiązań 
chmurowych”.

Pandemia, choć jest katalizatorem zmian, weryfikuje też planowane inicjatywy chmurowe. Czasem 
w pierwszej kolejności realizowane są projekty „lżejsze”, dostosowane do zmieniającej się sytuacji  
i pojawiających się potrzeb. Większe inicjatywy chmurowe – ujęte w strategii wcześniej – wracają 
do ponownej weryfikacji, „parkują” co najmniej do czasu rynkowej odwilży. 

Firmy nie działają w próżni. Dojrzałość otoczenia jest dodatkowym aspektem, który uzasadnia 
transformację procesów lub adaptację technologii. 

Pomimo pandemii utrzymuje się opór dla nowych sposobów działania. Nie należy więc być 
zaskoczonym, że nadal push, a nie pull towarzyszy wdrażaniu nowych technologii. „Praca 
zdalna to dla nas nowość. Chociaż ta nowość wynika z charakteru naszej firmy. Większość usług 
świadczymy dla profesjonalnych firm, wprowadzenie pracy zdalnej było związane z wyzwaniem 
technologicznym, z zapewnieniem dostępu do systemów i zapewnieniem bezpieczeństwa. W tej 
chwili często mniej niż 10% osób jest w firmie stacjonarnie. Wynieśliśmy więc praktycznie firmę 
poza budynek, a mimo to systemy cały czas działają. Oczywiście, nie było tu kompromisów, jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo. Wszystkie dostępy do systemów są realizowane przez VPN, wszystkie 
urządzenia włączone do systemu są własnością firmy, dyski, na których przetwarzamy dane,  
są zaszyfrowane. Problemem bywają klienci, ponieważ połowa z nich, mimo że są nowoczesnymi  
i zaawansowanymi technologicznie organizacjami, nie zgodziła się na np. e-faktury. Skutkuje  
to tym, że nasi pracownicy muszą przyjeżdżać do biura, wystawiać i wysyłać tradycyjne faktury,  
a czasami musimy podpisywać dokumenty dla klientów ręcznie” – mówi Sławomir Panasiuk. 



WSIĄDŹ DO POCIĄGU „POSTĘP”, 
TYLKO… NIE POMYL PERONÓW
Mając na uwadze spostrzeżenia autorów Harvard Business Review dotyczące 
zmienności rzeczywistości, można, a nawet należy w owej niestabilności upatrywać 
pewną szansę dla biznesu. „Na razie nie znamy odpowiedzi na pytanie, jak długo 
trwać będzie tryb specjalny i przyśpieszona cyfryzacja. Okno, które wraz z pandemią 
otworzyło się dla wybranych projektów cyfryzacji i w obszarze chmurowym, warto 
wykorzystać. Na pewno nie będzie trwało długo, ale aktywni zdołają zdobyć wiele 
terenu i przygotować grunt pod dalszą cyfryzację. Dzisiejsze dobre doświadczenie 
musi zaprocentować w przyszłości” – uważa Tomasz Chudzik. 

Fakt ten jest dostrzeżony i zarządy podejmują próbę utrwalenia zmian dokonanych  
w czasie i trybie nadzwyczajnym. 

JAKIEJ MOCY POTRZEBUJE CYFRYZUJĄCA SIĘ FIRMA?
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W czasie pandemii zauważyliśmy szansę na przyspieszenie i przełamanie barier, które 
mentalnie przeszkadzały w większym odbiurokratyzowaniu otoczenia pomocniczego 
dla podstawowych operacji. W ramach pracy zdalnej udało się upowszechnić działanie 
bez tworzenia zbędnych dokumentów. Rozpoczęliśmy dyskusję na poziomie kadry 
zarządzającej, jak te nowe doświadczenia wykorzystać do zmian. Jest to etap trudny, 
ludzie często zwracają uwagę na rolę narzędzi w cyfryzacji, a tu przede wszystkim chodzi 
o przekształcenie myślenia, działania, procesów. Jest zrozumienie, więc to dobry czas na 
dyskusję. To nie kwestia dostarczenia IT w takim czy innym modelu, ale głębokich zmian.

Sławomir Panasiuk
KDPW



Dla branży produkcyjnej czas pandemii to m.in. kwestia utrzymania ciągłości 
działania i dostaw. Po kilku miesiącach rynek jest bogatszy w doświadczenie.  
Wie, jak wobec sytuacji nadzwyczajnej zawodzą wypracowane wcześniej schematy.  
Całe państwa stają się bezradne wobec zerwania łańcuchów dostaw. Przykład braku 
mocy produkcyjnych w zakresie produktów medycznych, ochrony osobistej działa 
ogromnie na wyobraźnię. Brak dywersyfikacji dostępu do zasobów czy całkowite 
uzależnienie od kierunku azjatyckiego odbija się czkawką. 

Podobnie rzecz ma się z IT. Brak dywersyfikacji dostaw podstawowego dzisiaj dla firm 
zasobu, jakim jest IT, może doprowadzić do poważnych reperkusji i zaburzeń  
w informatycznym krwiobiegu organizacji. 

Firmy, czy to produkcyjne, usługowe czy nawet dostarczające rozwiązania 
technologiczne realizowane poprzez chmurę, mogą stanąć wobec sytuacji, w której 
zostaną odcięte od tego zasobu. Wystarczy wspomnieć o wyroku TSUE z 16 lipca 
2020 r. nt. Tarczy Prywatności.

To nie oznacza, by chmury unikać, ale żeby mieć plan B. W firmach przemysłowych 
sposób dostarczenia czy miejsce, skąd dostarczana jest usługa, są bez znaczenia, 
dopóki usługa działa bezpiecznie, jest dostępna, skalowalna, a więc odpowiada na 
potrzeby biznesowe w najkrótszym czasie. 

Jeśli koszty są porównywalne i porównywalne są czasy dostarczania usług albo ich 
skalowania, głównym argumentem „za” staje się bezpieczeństwo, rozumiane też jako 
ciągłość i dostępność.  Dlatego rynek zna przykłady przedsiębiorstw, które odrzucały 
przymierzane do wdrożenia rozwiązanie chmurowe ze względu na nieakceptowalne 
opóźnienia. Wymogi biznesowe charakterystyczne dla branży czy danej firmy  
to próg, na którym adaptacja cloud może się zatrzymać.  
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WSZYSTKO JEST USŁUGĄ
Czy jest zatem rozwiązanie idealne? Dające przewagi w starciu z kryzysem? To raczej 
szereg opcji technologicznych, często działających w połączonym ekosystemie. 
Technologie, które nie obciążają bieżącej płynności firmy, minimalizują, a w wielu 
przypadkach po prostu zdejmują ryzyko inwestycyjne. Z drugiej zaś strony oferują 
rynkowi wszelkie atrybuty chmurowości, które obecnie ten rynek docenił i wdraża. 
Zmiana modelu konsumpcji IT w kierunku rozwiązań as a Service jest wyraźna.  
I oczekiwana przez organizacje. Latem 2019 r. HPE zrealizowało duże badanie  
„2019 As-a-Service: Driving Change Report”. Odpytywani decydenci IT z organizacji  
w Wielkiej Brytanii, USA i Niemiec zgodnie twierdzili, że sięgają po model as-a-
Service, by uwolnić innowacyjność. Czy model usługowy IT faktycznie prowadzi 
organizacje w tym kierunku? Wspomniany raport (do pobrania tutaj) potwierdza 
kierunek obrany przez HPE – rozwój modelu aaS dla całego portfolio usługowego 
firmy. Model usługowy pozwoli organizacjom na bieżąco kontrolować, czy decyzje 
biznesowe, które podejmują, są słuszne, czy przynoszą oczekiwane korzyści. Firmy 
chcą dziś wiedzieć, co można zoptymalizować, by zwiększyć osiągane korzyści.  
I wszyscy będą potrzebowali najnowszej technologii ograniczającej podejmowanie 
zbędnego ryzyka inwestycyjnego. 

Żyjemy w czasach, które są coraz większym wyzwaniem dla wszelkiej 
formy działalności – wymagają coraz wyższej efektywności i nie tolerują 
nieuzasadnionych wydatków, nieprzynoszących korzyści firmie. Coraz nowsza 
technologia, coraz popularniejsze rozwiązania chmurowe (czyli elastyczne 
rozliczenia za faktyczne wykorzystanie), coraz więcej danych zbieranych ze źródeł, 
o których wcześniej nawet nie marzyliśmy (np. z lodówek), coraz większa dynamika 
na rynku to podstawowe wymiary współczesnej gospodarki. Dodatkowo należy na 
to nałożyć – filtr niestabilności kryzysowej, by otrzymać środowisko wymagające 
szczególnej uwagi technologicznej. Obecny kryzys minie, może pojawi się następne 
wyzwanie. Technologia musi być na nie gotowa. 
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