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Zmienia się! Nowe ryzyka, nowe szanse, nowe IT 
– Iwona D. Bartczak, Fabryka i3
Szef IT powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: Jakie 
środowisko technologiczne musi stworzyć, by inni 
menedżerowie mogli działać innowacyjnie, a on sam był 
postrzegany jako sojusznik, a nie hamulcowy.

SPIS TREŚCI

Design Thinking 
– Michał Pajdak, Fabryka i3
Dlaczego współczesny CIO powinien zainteresować się Design 
Thinking, o którym mówi się, że jest poszukiwaniem środka 
pomiędzy biznesem i sztuką, strukturą i chaosem, intuicją 
i logiką…

Chmura obliczeniowa dojrzała do hybrydy 
– Robert Jesionek, Profit House
Chmura obliczeniowa to odpowiedź IT na niepewność 
i nieprzewidywalność ekonomiczną dzisiejszego świata. 
Jej dojrzalszą postacią jest formuła hybrydowa. Dlaczego 
większość firm chce do niej dążyć?
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W maju 2017 roku w Fabryce i3 (idee, innowacje, 

inwestycje) przeprowadziliśmy warsztat, próbując 

wypracować nowy model relacji IT – Biznes. 

Zaprosiliśmy prezesów, dyrektorów finansowych, 

dyrektorów operacyjnych, szefów sprzedaży, 

menedżerów informatyki, czyli najważniejsze osoby 

odpowiedzialne za rozwój firm, za dostarczanie 

wartości klientom, właścicielom i innym 

interesariuszom. Warsztat przeprowadziliśmy 

w metodyce design thinking, która szczególny nacisk 

kładzie na empatię. Jak samopoczucie, lęki i aspiracje 

człowieka, szukającego pewnego rozwiązania, 

wpływają na jego wybory, relacje czy zachowania? 

rozwiązaniem dla biznesu i dla ich osobistego 

rozwoju i kariery.

W omawianym zagadnieniu ważne jest 

samopoczucie kierownictwa, niosącego na 

barkach zadanie rozwoju biznesu, samopoczucie 

poszczególnych dyrektorów i – szczególnie 

nas interesujące w tych rozważaniach 

– samopoczucie szefa IT.

Najważniejsze trendy 
Podczas dyskusji doszliśmy do wniosku, że dla 

naszego samopoczucia – a także skuteczności 

biznesowej – najważniejsze jest właściwe 

rozpoznanie globalnych i lokalnych trendów, do 

których muszą ustosunkować się menedżerowie. 

One bowiem wyznaczają ramy naszych decyzji.

Głównym trendem jest globalizacja, a po 

nim cyfryzacja i automatyzacja/robotyzacja. 

W dalszej kolejności znalazły się: ekologia, 

Zmienia się! 
Nowe ryzyka, nowe szanse, nowe IT
Raport Fabryki i3, HPE i Betacom

Historia informatyki w firmach w Polsce to 

przede wszystkim opowieść o niezrealizowanych 

aspiracjach. Nie zmienia to faktu, że 

odegrała ogromną rolę w unowocześnianiu 

przedsiębiorstw i organizacji. Jednak czym 

innym jest historia ludzi odpowiedzialnych za 

informatykę, a czym innym historia wdrożeń 

i zastosowań tej technologii. Zastosowania i rola 

IT były i są niebagatelne, ale CIO nie doczekali 

się powszechnie miejsca w zarządach IT, co 

było marzeniem w tym środowisku 

na przełomie XX i XXI wieku. Co 

więcej, im w produktach, usługach, 

modelach biznesu, operacjach 

więcej technologii informatycznych, 

tym znaczenie szefów IT maleje, 

a zwiększa się potrzeba istnienia 

tych kwalifikacji u menedżerów 

biznesowych. Tym samym szefowie 

IT stają się coraz mniej wyjątkowi 

i unikalni w obszarze technologii, 

a wiedza ściśle techniczna 

staje się domeną dostawców. 

Upowszechniają się nowe modele 

biznesowe, takie jak outsourcing 

i cloud computing.

W firmach i korporacjach menedżerowie IT, 

CIO, czy dyrektorzy działów i departamentów 

informatycznych muszą redefiniować swoją 

rolę i aspiracje. Dziś już nie wystarczające 

jest stwierdzenie, że muszą wspierać biznes. 

Ono jest tak oczywiste, że nie byłoby o czym 

dyskutować. Ważne staje się, jakie i jak 

realizowane jest to wspieranie biznesu przez IT, 

jak ułożone są relacje z biznesem i dostawcami 

IT, co jest najbardziej optymalnym 

Gig ekonomia 
– czyli praca na żądanie, 
od projektu do projektu

Gig ekonomia (gig economy) to środowisko 

zdominowane przez model kontraktowej 

pracy tymczasowej, w którym niezależni 

pracownicy są krótkoterminowo zatrudniani 

przez organizacje do wyznaczonych 

zadań lub projektów. Nowe technologie 

teleinformatyczne umożliwiają 

wprowadzanie nowych form zatrudniania. 

Obecnie rośnie tendencja do zmieniania 

pracy kilka razy w ciągu całego życia 

zawodowego, tak więc gig ekonomię można 

uznać za ewolucję tego trendu. Słowo „gig” 

jest zapożyczeniem ze slangu muzycznego, 

oznacza wybranie się na koncert (zwykle 

muzyki hardcore lub punk), a w żargonie 

zespołów rockowych to po prostu „robota” 

czy „fucha”.

czytaj więcej: tutaj
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presja klientów na innowacje ułatwiające 

życie, indywidualizacja oferty dla klientów, 

czy też rozmywanie się granic branż, firm i ról 

w biznesie. 

Firmy ponownie definiują swój core business, 

unikatową wartość, którą dostarczają swoim 

klientom, bowiem wiele procesów i obszarów, 

które jeszcze do niedawna uważały za tylko 

swoje i oryginalne, stało się tak naprawdę 

standardowe w branży, a może w ogóle 

w gospodarce. Te standardowe procesy czy 

funkcje można powierzyć firmom zewnętrznym, 

które są w nich wyspecjalizowane. Również 

majątku nie warto posiadać na własność, 

ponieważ korzystniej jest go wypożyczyć 

lub leasingować, czy też w ogóle kupić 

wykonawstwo. Firma bez majątku, ale 

np. z przebojową marką i marketingiem będzie 

szybsza w rozwoju i bardziej rentowna niż 

firma z bagażem środków trwałych, dużą liczbą 

pracowników i złożonych procesów.

Jakie konsekwencje ma odwrót od własności 

– a może tylko od majątku trwałego i kosztów 

stałych – dla szefów rozwoju i szefów IT? 

Coś takiego dzieje się w procesach 

i rachunkach biznesowych, że nie warto 

mieć swojego majątku, a większość modeli 

rentownego biznesu buduje się na nieswoich 

zasobach, wynajętych, leasingowanych, 

wyoutsourcowanych, albo wręcz w ogóle 

pozostających z firmą w luźnym związku 

(firmy medialne Facebook czy YouTube nie 

mają żadnego własnego kontentu, potentat 

kwater do wynajęcia Airbnb nie ma żadnego 

własnego miejsca hotelowego, najpotężniejsza 

firma handlowa, Alibaba – żadnego magazynu 

z towarami). W bilansie Nike, produkującej 

obuwie sportowe, majątek trwały to 3%! Czy 

wartość firmy w istocie nie staje się wartością 

„papierową? A może coś innego zastąpiło 

majątek trwały? Jakie są konsekwencje tej 

zmiany dla strategii inwestycyjnych i rynkowych, 

dla metod zarządzania, dla rachunkowości?

Każdy menedżer musi odpowiedzieć sobie na 

to pytanie, również szef IT. 

Dla samopoczucia menedżerów ważne jest, 

że właściwie coraz efektywniej zarządzają 

zmieniającą się – w zależności od zadania 

– konfiguracją partnerów biznesowych 

i dostawców, a nie własnymi pracownikami 

i własnymi środkami produkcji. Pojawia 

się podstawowe pytanie: czy w tej sytuacji 

najważniejsza jest umiejętność budowania 

relacji, czy wręcz przeciwnie – umiejętność 

zawierania i egzekwowania umów, czy też 

– definiowania wspólnoty interesów wszystkich 

uczestników danego procesu lub zadania?

Po pierwsze, klient
Zamazywanie granic korporacji trwa od dawna. 

Początkowo odbywało się w obszarze własności 

narzędzi pracy i zatrudniania pracowników, a jego 

celem było zmniejszanie kosztów. Wydawało 

się też, że służy uwalnianiu pracowników 

najemnych, zmienianiu ich w coś w rodzaju 

partnerów korporacji. Rozbudowano różne formy 

pożyczania i pracy ludzi i narzędzi (np. leasing, 

najem, outsourcing, umowy cywilnoprawne). 

Człowiek i narzędzia mają takiego właściciela 

i pracodawcę, jaki pasuje do optymalnego 

rachunku kosztów korporacji. Ludzie w tym 

układzie pozornie często są samodzielnymi 

przedsiębiorcami, może to dotyczyć zarówno 

recepcjonisty, jak i dyrektora IT. Naprawdę ważne 

poszerzenie granic korporacji nastąpiło 

po stronie relacji z klientami. Zostali oni 

włączeni w proces tworzenia produktu, 

np. w branży informatycznej, motoryzacyjnej, 

ubezpieczeniowej, meblarskiej, każdej. I nie 

chodzi jedynie o możliwość konfigurowania 

sobie produktu, co jest wszak od dawna, tak 

jak zamówienie domu, samochodu czy mebla, 

ale o pracę koncepcyjną nad produktem dla 

szerokiego grona odbiorców, a czasem i dodanie 

konkretnej funkcjonalności. Wokół produktów 

tworzą się społeczności, które ciągle nad 

produktem pracują, ulepszają go lub modyfikują.

Klienci są włączani również w proces 

wytwórczy, np. składając samodzielnie meble 

Informatyka w świecie Idea Economy 
nie pełni jedynie roli wspierającej czy 
uzupełniającej biznes. Jest raczej centralną 
funkcją realizacji pomysłu biznesowego, 
głównym elementem spajającym model 
biznesowy. 

Innowacje, które wynikają z Ekonomii Idei, 
często powstają obok głównego nurtu 
realizacji biznesu. Nie koncentrują się na 
poprawie stanu obecnego. Odwołują się do 
problemu użytkownika czy klienta i tworzą 
rozwiązanie na nowo.

Nie musi być zastosowana specjalnie 
odkrywcza technologia. Najistotniejszy 
jest bowiem time-to-value, czyli czas od 
pomysłu do jego wprowadzenia na rynek. 
Okazuje się więc, że wszystko to, co robi 
dziś IT, jest podporządkowane 
parametrowi time-to-value. 
Obecne IT to zbiór cech 
takich jak elastyczność czy 
skalowalność infrastruktury 
IT, ale też jakość do 
ceny, które wpływają 
na czas i zakres 
realizacji pomysłów 
biznesowych.

_____ 
Robert 
Zaranowicz, 
dyrektor 
finansowy 
Havas
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czy urządzenia przysłane w częściach, ale też 

drukując dokumentację swojej przesyłki dla 

kuriera, który ją odbiera (oraz dla siebie, 

np. fakturę). Gdy do powszechnego użytku wejdą 

drukarki 3D, pewnie sporo produktów będziemy 

otrzymywali jako program komputerowy 

i surowiec do drukarki i samodzielnie będziemy 

sobie je drukowali-produkowali. Zapewne 

będziemy mogli samodzielnie modyfikować 

te produkty stosownie do naszych potrzeb 

i pomysłów. Ciekawe, co w istocie będziemy 

kupować: filiżankę czy ideę filiżanki, sokowirówkę 

czy funkcję otrzymywania soku z owoców? 

Na ile będziemy autorami produktów, które 

będziemy używać? Do czego ograniczymy rolę 

ich producentów?

Te zmiany są bardzo ważne, rozszerzają granice 

firm, ale najważniejsze jest to, że przesuwają to 

miejsce w łacuchu wartości, gdzie ta wartość 

w największej części powstaje. 

To z kolei oznacza, że uważność i skuteczność 

menedżerów IT również musi się przesunąć w to 

miejsce. Dzisiaj on w dużej mierze partneruje nie 

tyle menedżerowi biznesowemu, ile klientowi 

swojej firmy. A już na pewno musi mieć  

go w zasięgu swojej aktywności.

Każdy menedżer pretendujący do miana lidera 

rozwoju biznesu musi dokładnie rozpatrzeć 

się, które z tych nieuniknionych i narastających 

trendów mają największe znaczenie w jego 

branży i dostosować się do nich. I jeszcze 

znaleźć jakiś sposób wyróżnienia się z tych 

wszystkich, którzy podążają tą samą ścieżką.

Innowacja jako obowiązek 
czy szansa?
Obecnie w Polsce innowacja 

i innowacyjność jest dominującą 

narracją, co oczywiście nie znaczy, 

że rzeczywiście działamy twórczo, że 

tworzymy innowacje, że innowacje 

napędzają nasz biznes, że z innowacji 

mamy nowe przychody. Zastraszająco 

dużo jest w „przemyśle” innowacyjnym 

schematyzmu, rutyny, centralizacji, 

powierzchowności. Ale czasem ważniejsza jest 

narracja niż fakty. Jeśli jestem szefem obszaru, 

np. szefem IT, to będę się musiał uporać 

z chęcią moich kolegów w biznesie do bycia 

innowacyjnym. Czasem będzie to autentyczne, 

a nie „pod publiczkę” i na zamówienie zarządów. 

Co wtedy powinien zrobić szef IT? 

Dezintegracja przedsiębiorstwa
Opisane wyżej zmiany w modelach 

wymuszają coraz większą i niżej 

schodzącą specjalizację. Obserwujemy 

nasilający się trend dezintegracji 

tradycyjnego przedsiębiorstwa, 

czyli takiego, które ma różne działy: 

strategiczne, pomocnicze, dodatkowe. 

Ta dezintegracja przebiega na kilku 

płaszczyznach. 

Po pierwsze, wyprowadzane są na 

zewnątrz wszystkie funkcje i obszary, które 

nie są strategiczne, a w których ktoś na 

rynku specjalizuje się, więc robi daną rzecz 

lepiej i taniej. A czasem od razu kupuje 

się usługi, nawet nie próbując budować 

takiego zasobu wewnątrz firmy. I staje się 

dyskusyjne co jest funkcją strategiczną, co jest 

produktem, jeśli nawet sprzedaż i innowacje są 

na zewnątrz. Ale o tym już pisałam wyżej.

 

Po drugie, w korporacjach wielooddziałowych, 

globalnych, z tychże krajowych oddziałów 

wyciąga się niektóre procesy i je centralizuje 

w centrach usług wspólnych, własnych lub 

cudzych. Nawet kosztem elastyczności 

i rentowności tych lokalnych biznesów! Ale 

globalnie się opłaca, zwłaszcza że w centrali 

firmy pozostaje ekspert obszaru trzymający rękę 

na pulsie. I znowu kluczem efektywności tych 

centrów jest specjalizacja.

 

Po trzecie, owi wyspecjalizowani dostawcy 

usług schodzą jeszcze niżej w tej specjalizacji, 

zlecając czynności w obsługiwanym procesie 

kolejnym jeszcze bardziej wyspecjalizowanym 

poddostawcom, a ci jeszcze niżej.

Po czwarte, nawet zwykłe standardowe 

produkty, jak okna czy pokrycia dachowe, 

Szef IT powinien kreować swoją pozycję w firmie, 

odpowiadając sobie i innym na pytanie: „Jakie 

muszę stworzyć środowisko informatyczne 

w mojej organizacji, aby inni menedżerowie mogli 

działać innowacyjnie, a ja sam był przez nich 

postrzegany jako sojusznik, a nie hamulcowy?”. 

Innowacja jest przede wszystkim odpowiedzią 

na potrzeby i zmiany postawy klienta firmy 

(konsumenta). Zauważmy, że to jest zupełnie 

inna rola niż strażnik bezpieczeństwa i ciągłości, 

wymagająca innych zasobów i innego nastawienia. 
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W tym kontekście pojawia się pytanie, czyje 

interesy w istocie reprezentuje uczciwy szef 

IT? Firmy, właścicieli, zarządu, dominującego 

działu, dostawcy? Bo bywają to różne interesy. 

I wtedy wracamy do początku naszego 

raportu. Szef IT w starej odsłonie tej roli nie 

ma racji bytu w dzisiejszych czasach. Nie 

zrealizuje zadania wsparcia biznesu.

nabywają cech z innej branży, 

np. informatycznej czy energetycznej, stając 

się produktami innowacyjnymi. Przekraczają 

granice swojej branży. I znowu – tych 

innowacyjnych cech może im dostarczyć 

tylko firma wyspecjalizowana w tej niszowej 

dziedzinie. Znowu specjalizacja. 

Specjalizacja zdaje się jednym z kluczy obecnej 

przebudowy modeli biznesowych. Co ona 

powoduje? I znowu, po pierwsze, po drugie, … 

Po pierwsze, specjalizacja pozwala na 

automatyzację, na zastosowanie maszyn 

i sztucznej inteligencji. Nie powiedzie się 

zapewne skopiowanie w maszynie inteligencji 

człowieka czy skopiowanie skomplikowanych 

procesów zarządzania np. bezpieczeństwem 

czy marketingiem, ale spokojnie można 

powierzyć komputerom poszczególne 

fragmenty procesów czy czynności, i to się 

już dzieje. Pozostaje zarządzanie zespołem 

tych maszyn, a to może robić człowiek 

wraz z odpowiednim informatycznym 

narzędziem. Zatem specjalizacja 

przyspiesza automatyzację.

 

Po drugie, gospodarka jako sieć wielu 

mocno wyspecjalizowanych usług 

stworzyła całkiem nowe – wielkie! 

– możliwości dla małych firm. Jeden 

człowiek z dobrym pomysłem i dostępem 

do internetu jest w stanie skonfigurować 

potrzebny mu zestaw usług 

– za małe pieniądze lub w ogóle bez pieniędzy, 

bo wiele usług w małym zakresie jest 

dostępnych bezpłatnie – które pozwolą mu 

rozwinąć całkiem dużą intratną działalność, 

lokalnie lub globalnie.

 

Po trzecie, natomiast korporacjom taka 

gospodarka pozwala na niemożliwą dotąd 

elastyczność, ponieważ w zależności od 

strategicznej decyzji „w co idziemy” – jaki 

produkt, jacy klienci, jaki obszar geograficzny 

– po takie zasoby z rynku sięga. Zmiana jest 

prosta, bo nie musi sprzedawać jakiegoś 

majątku a nabywać nowy, czy zwalniać 

jednych a zatrudniać drugich, kogoś do czegoś 

przekonywać albo zawierać kompromisy. 

Po prostu rozwiązuje i zawiera umowy 

z dostawcami, a ci dostawcy odpowiednio 

ze swoimi dostawcami, a ci ze swoimi itd. 

Uwolnij potencjał infrastruktury dzięki 
rozwiązaniu Intel® Rack Scale Design
Intel® RSD stanowi uzupełnienie wirtualizacji, chmury obliczeniowej i innych metod 

zorientowanych na oprogramowanie. Rozwiązanie w dynamiczny sposób łączy zasoby sprzętowe 

pod kątem potrzeb związanych z obciążeniem, a jednocześnie umożliwia obsługę tych obciążeń 

na poziomie czysto sprzętowym – z wykorzystaniem pojedynczej konsoli zarządzania.

SPRZĘT: Intel® RSD dodaje możliwość dynamicznego łączenia fizycznych zasobów sprzętowych 

w najbardziej optymalne konfiguracje, dopasowane do poszczególnych obciążeń. Zdolność 

„łączenia w locie” eliminuje czasochłonne zadania administratorów centrum danych związane 

z ręcznym przydzielaniem sprzętu. Dzięki temu, gdy zasoby obliczeniowe, pamięci masowej 

i sieci pozostają niewykorzystane, można je łatwo ponownie przydzielić.

OPROGRAMOWANIE: Intel® RSD to rozwiązanie oparte o nowoczesny otwarty standard API 

RESTful, coraz powszechniej 

wdrażany w branży. Korzystanie 

z otwartego standardu pozwala 

„uwolnić” użytkowników od 

rozwiązania jednego dostawcy. 

Za pomocą oprogramowania 

referencyjnego Intel® RSD typu 

open source producenci OEM 

mogą dostarczać dodatkowe 

innowacje i różnicować swoje 

produkty w sposób wykraczający 

poza możliwości standardowych 

interfejsów API.

Czytaj więcej: tutaj
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Cyfryzacja zmienia modele biznesowe, sprawiając, 

że wartość dla klienta jest wypracowywana bądź z jego 

udziałem, bądź w wyniku przetworzenia ogromnych 

zasobów danych, dotyczących działalności klienta oraz 

otoczenia wpływającego na jego biznes. To między 

innymi powoduje, że takie firmy jak nasza, zajmujące się 

rekrutacją, są w istocie firmami technologicznymi.

_____ 

Gracjan Fiedorowicz, CFO w Grupie Pracuj SA

Obserwuję pewną harmonię między tym, jak się zmienia technologia IT i możliwości 

zarządzania rozwiązaniami IT a tym, jak ewoluuje rola szefa IT w firmach i organizacjach. 

Wydaje mi się, że z jednej strony te zmiany technologii, np. cloud computing, umożliwiają 

CIO sformułowanie tej nowej roli, bardziej adekwatnej do potrzeb współczesnej firmy, 

a z drugiej – ułatwiają wywiązanie się z zadań, które biznes wyznacza IT. 

Dostrzegam, że dzisiaj dyrektor IT staje się brokerem, który wybiera na 

rynku usługi i dostawców rozwiązań, aby zaspokoić potrzeby biznesu. 

Zarządza relacjami między zewnętrznymi dostawcami a wewnętrznymi 

interesariuszami w firmie. Oczywiście, pilnuje również standardów 

i pewnej dyscypliny technologicznej, aby zapewnić bezpieczeństwo 

swojej organizacji. 

Nie ma jednego lidera zmian w firmie, nie jest nim też CIO, są 

nim naprzemiennie różne osoby w zależności od tego, na jaki 

obszar spojrzymy. A właściwie należałoby powiedzieć, że 

liderem zmiany jest potrzeba, klient, regulacja. Podążając 

za nią, buduje się konkurencyjną firmę.

_____ 

Tomasz Głażewski, dyrektor, Centrum Kompetencyjne 

Rozwiązań Infrastrukturalnych w Betacom

Im wyższa specjalizacja firm, tym łatwiejsza 

ta zmiana. Ale ponieważ więcej podmiotów 

angażuje, działających w rozproszeniu, to 

powiedzie się to pod warunkiem, że jest 

supersprawna platforma koordynacji owych 

dostawców i umów do aktualnego planu 

strategicznego. Czyli informatyka. 

Można spodziewać się, że w takiej gospodarce 

jeszcze silniejszy będzie mechanizm 

samoregulacji, wolnego rynku. Ale można też 

myśleć, że wręcz przeciwnie, bo korporacje 

wymyślają sposoby przechwytywania marży 

swoich poddostawców. Szef IT otrzymuje nowe 

wielkie zadanie, uczestnictwa w tym wielkim 

strategicznym zadaniu! Znowu ma szansę 

powalczyć o miejsce w czołówce strategów 

firmy.

Zbroja i zwinność
Dobrym uzupełnieniem naszej debaty są wyniki 

badania przeprowadzonego przez wydawnictwo 

Business Dialog w pierwszej połowie 2017 r. wśród 

150 menedżerów IT „Między dziedzictwem IT 

a wymaganiami biznesu”. Zastanawiające jest to, że 

podobne badanie było wykonane w 2010 r. i wyniki 

nie odbiegały od tegorocznych. Czyli szefowie IT 

stoją w miejscu ze swoimi problemami!

szefów IT uczestniczących 

w badaniu odpowiedziało, że główną 

cechą współczesnego biznesu, 

która stawia nowe wyzwania przed 

IT, jest szybkość zmian w biznesie 

i otoczeniu biznesu, a zatem 

konieczność modyfikacji form 

działania.

szefów IT biorących udział 

w badaniu odpowiedziało, że dwie 

najważniejsze cechy ich firmy 

odzwierciedlające dynamikę biznesu, 

to macierzowa struktura organizacji 

i zwiększenie się liczby i rangi 

projektów.

szefów IT uczestniczących 

w badaniu odpowiedziało, że 

zasoby technologiczne ich 

organizacji obejmują wiele aplikacji 

niezbędnych, ale niekoniecznie 

zintegrowanych, często 

spontanicznie przygotowanych 

przez użytkowników, trudnych do 

kontroli.

Czy zatem może dziwić odpowiedź, że 

największym ograniczeniem efektywności 

działania działu IT – obok niechęci 

użytkowników do zmian i uczenia się (75%) są 

niedostateczne zasoby kadrowe, aby sprostać 

wymaganiom biznesu na czas 

(64% odpowiedzi)? 

82%

43%

50%
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Nad czym się zatem zastanawiają szefowie IT? 

Nawet mając świadomość opisanych wyżej 

wielkich trendów i zmian w modelach biznesu, 

muszą zejść na poziom spraw codziennych, 

rutynowych, nieodzwierciedlających ich aspiracji, 

możliwości intelektualnych i biznesowych. 

Zastanawiają się nad takimi sposobami 

integracji zasobów technologicznych, które 

pozwolą pogodzić wymagania biznesu z małymi 

budżetami i skromnymi kadrami. 

Zastanawiają się także nad tym, jak prowadzić 

projekty. Ale nie jak nimi zarządzać, bo tę 

umiejętność albo opanowali, albo mają 

profesjonalnych menedżerów projektów. 

Zastanawiają się, jak projekty prezentować 

zarządom, aby uzyskały akceptację, by nie 

narazić, doprowadzić je do końca. Czy zgodnie 

ze sztuką zarządzania, czy zgodnie ze sztuką 

dyplomacji, czy zgodnie z własnymi interesami? 

Bo zarząd jest zupełnie nieczuły na problemy 

operacyjne IT (brak kadr, niskie budżety, 

trudności technologiczne, niesprecyzowane 

wymagania biznesu, kwestie bezpieczeństwa), 

nawet jak je rozumie, to i tak nie pomoże. Tylko 

wymaga i chce mieć.

Zastanawiają się, jak wybrnąć z zapętlenia 

interesów różnych działów, które przeszkadza im 

w działaniu (11% odpowiedzi), a w które wikłają 

się tym bardziej, im bardziej organizacja ma 

charakter macierzowy (wielu szefów).

Jeśli szef IT chce zmniejszyć swoje frustracje, 

a zwiększyć poczucie wpływu i sukcesu, musi 

podążać za logiką najważniejszych trendów, czyli 

być twórcą i zarządcą platformy koordynującej 

liczne sojusze, usługi dostawców, relacje, 

partnerstwa, które zawiera firma rozwijając się, 

konkurując na rynku. Natomiast nie powinien 

być dostawcą usług IT dla biznesu, bo z tego 

zadania nie ma szans wywiązać się dobrze, 

i też nie ma potrzeby, aby to robił. IT jest dzisiaj 

wmontowane w każdą operację, produkt, proces. 

Dla szefa IT jest to ogromna szansa wejścia na 

poziom strategiczny, ale nie przez zarządzanie 

tym komponentem informatycznym, lecz 

powiązaniami między tymi komponentami, 

harmonijnie z aktualnymi celami i zadaniami 

firmy, będąc członkami zespołów biznesowych 

(a nie departamentów specjalistycznych).

_____ 
Iwona D. Bartczak

— 14 —Intel® i logo Intel® są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Nowe IT. Strategie na czas zmiany

— 13 — Intel® i logo Intel® są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.



jak sobie radzą z trudnościami, czy są one 

dla nich ważne i jakie stosują usprawnienia. 

Obserwacje mogą być inspiracją do tworzenia 

nowych produktów lub usług. 

Drugim etapem jest dokonanie syntezy 

informacji z pierwszego etapu empatii 

i zdefiniowanie, co właściwie jest problemem, 

który chcemy rozwiązać. Podczas tego 

etapu często korzysta się z metod redefinicji 

problemu, metody 5 x dlaczego, kaizen, 

diagramu Ishikawy. 

Trzeci etap to nieograniczone generowanie 

pomysłów rozwiązujących problem, 

wykorzystujący zaplecze merytoryczne 

projektantów. Należy wspierać w szczególności 

pomysły rozwiązujące zdefiniowany problem 

w sposób nieszablonowy. Na tym etapie stosuje 

się metodę burzy mózgów, kolorowe karteczki, 

które mogą posłużyć do odwzorowania 

np. procesu postępowania użytkownika. 

Niepowtarzalność metody Design Thinking 

opiera się na czwartym etapie, czyli 

budowaniu prototypów. Metoda ta polega 

na zwizualizowaniu pomysłów, w celu 

przedstawienia ich ocenie i pozyskania 

informacji zwrotnej od użytkowników. 

Zasada budowania prototypów opiera się na 

wykorzystaniu dostępnych i tanich surowców, 

takich jak karton, styropian, kartki, klej itp. 

To metoda twórczego rozwiązywania 

problemów, która po raz pierwszy została 

zdefiniowana w latach 60. w Stanach 

Zjednoczonych. Metoda ta została bardzo 

spopularyzowana w świecie biznesu przez 

firmę IDEO, którą założył w 1991 r. David Kelley, 

związany z Uniwersytetem Stanforda. 

Celem podejścia Design Thinking jest 

dostarczanie innowacyjnych rozwiązań 

poprzez wykorzystywanie specyficznych 

metod pracy, pobudzających kreatywność na 

podstawie głębokiego zrozumienia problemów 

i potrzeb użytkowników. Wszystkie działania 

przekładane są później na schemat biznesowy.

Ponieważ jest to metoda twórcza i dodatkowo 

uniwersalna, może być stosowana zarówno 

w małym, początkującym start-upie, jak 

i w dużych korporacjach.

Podstawowym założeniem Design Thinking 

jest koncentracja na użytkowniku, głębokie 

zrozumienie jego uświadomionych 

i nieuświadomionych potrzeb bezpośrednio 

u źródła. To wszystko w ramach 

interdyscyplinarnego zespołu, który umożliwia 

spojrzenie na problem z wielu perspektyw, 

a także częste eksperymentowanie, testowanie 

hipotez, budowanie prototypów i zbieranie 

informacji zwrotnych od użytkowników. 

Design Thinking opiera się na praktykach 

płynnego przechodzenia z fazy mówienia 

do robienia. 

Bez względu na linearny zapis procesu, 

pozwala na rozpoczęcie pracy w dowolnym 

etapie. Należy jednak pamiętać, że metoda nie 

kończy się na przejściu 5 etapów, ale podstawą 

są wielokrotne powtórzenia (interakcje). 

Metodę Design Thinking można 
podzielić na 5 głównych faz. 
Pierwsza faza to empatia, w której dosłownie 

wchodzimy w skórę użytkownika. Kluczowe 

jest rozpoznanie ukrytych i intuicyjnych 

motywacji, które mają wpływ na ludzkie 

wybory i zachowania. W tym celu używa się 

takich narzędzi, jak mapy empatii, ankiety 

rozpoznawczej, obserwacji użytkowników 

w ich naturalnym miejscu przebywania, analizy 

środowiska. Jeśli przyjrzymy się dyskretnie 

zachowaniu użytkownika, możemy poznać, 

Design Thinking
Michał Pajdak, Fabryka i3
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Wszystko to w celu możliwie najlepszej 

symulacji rozwiązania, przy jednoczesnym 

minimalizowaniu kosztów. 

Piątym etapem jest testowanie, które zaczyna 

się od zdefiniowania parametrów odbioru 

i testowania prototypu wyłącznie w środowisku 

i przez docelowych użytkowników. 

W zależności od informacji zwrotnej 

i obserwacji, możemy wracać 

dowolnie do poprzednich etapów 

metody i tak wielokrotnie, aż do 

momentu, kiedy uznamy, że prototyp 

gotowy jest do produkcji finalnej. 

W internecie dostępne są 
liczne warianty metody wraz 
ze szczegółowo opisanymi 
ćwiczeniami i zasadami 
postępowania. 

Podsumowując, metoda Design 

Thinking dopasowuje się do 

zmieniającej rzeczywistości. Odwołuje 

się do empatii i obserwacji dynamicznie 

zmieniającego się użytkownika w jego 

naturalnym środowisku. Ogranicza przez 

to podejście teoretyczne, oparte na 

doświadczeniu wąskiej grupy projektantów, 

skupia się na zdefiniowaniu problemu 

i jego rozwiązaniu. Jest metodą efektowną, 

dostarczającą zaskakujących rozwiązań. 

A przede wszystkim ogranicza koszty 

i minimalizuje końcową porażkę, poprzez 

przeprowadzenie licznych iteracji. 

Wszystko to pod warunkiem postępowania 

według powyższych zasad. 

_____ 
Michał Pajdak, Fabryka i3
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Chmura obliczeniowa 
dojrzała do hybrydy 
Robert Jesionek, Profit House

Cloud computing, czyli chmura obliczeniowa, 

wciąż jest na topie zainteresowań menedżerów. 

I wcale nie chodzi wyłącznie o menedżerów 

IT. Oni oczywiście bardzo interesują się tym 

tematem, ale wartość wynikająca z chmury 

dotyka całego biznesu. Powód, dla którego 

chmura okazała się atrakcyjna biznesowo, 

od lat jest dość klarowny. Mówiąc w dużym 

skrócie: to odpowiedź IT na niepewność 

i nieprzewidywalność ekonomiczną dzisiejszego 

świata. To zrealizowana w praktyce idea, by 

płacić tylko za to, czego się rzeczywiście używa. 

Dawno już minęły czasy (choć niestety wielu 

z nas wciąż je pamięta), gdy CIO przy akceptacji 

CEO i CFO, zauroczeni pewnego rodzaju 

gadżetami informatycznymi, dopuszczali 

realizację nieprzemyślanych inwestycji 

w narzędzia, które szybko okazywały się 

niepotrzebne, zakupione na wyrost, albo też 

nikt nie wiedział, jak z nich korzystać. Dziś takie 

rzeczy zdarzają się niewspółmiernie rzadziej, 

a informatyka dojrzała do tego, by być usługą, 

co bardzo często daje szanse na pominięcie 

ogromnych inwestycji w sprzęt i infrastrukturę 

IT, a zajęcie się tym, co konkretnej firmie 

przynosi największy zysk. Specyfikę informatyki 

usługowej trafnie określa krótkie zdanie używane 

często przez propagatorów chmury: Używasz 

tego, czego potrzebujesz, płacisz za to, czego 

używasz. Tony Scott, CIO w firmie Microsoft, 

słusznie powiedział kilka lat temu: „Sądzę, że 

za 5 lat nie będzie już nikogo, kto by się upierał 

przy utrzymywaniu własnego systemu poczty 

elektronicznej. To byłoby trochę jak prowadzenie 

własnej elektrowni i tłumaczenie, że jest mi ona 

niezbędna, bo muszę mieć nieprzerwany dostęp 

do prądu”. 

Rynek mówi chmurze – sprawdzam! 
Na przestrzeni ostatnich lat chmura się 

zmieniła, dojrzała tak samo jak firmy, które 

z niej korzystają, oraz jak oczekiwania wobec 

niej. Jeszcze do niedawna wśród korzyści z jej 

stosowania podkreślano przede wszystkim 

znaczne oszczędności finansowe oraz szybkość 

wdrożenia. Obecnie mówi się najczęściej 

o prostszej możliwości współdzielenia zasobów, 

ich większej elastyczności, dostępności do 

danych, możliwości szybkiego reagowania, 

czy w końcu – last but not least – możliwości 

przeniesienia odpowiedzialności poza IT. Bo to 

bardzo istotna kwestia i warta osobnej dyskusji, 

że dzięki chmurze biznes zyskuje większą 

niezależność względem IT. 

Oczywiście za chmurą wciąż stoją jakieś 

obawy, choć trzeba uczciwie przyznać, że 

są one coraz mniejsze. Szefowie IT czasami 

widzą w chmurze (tak jak w outsourcingu) 

zagrożenie dla swojego bytu lub pozycji 

w organizacji. Często mówią: Nasze tradycyjne 

Chmura publiczna, prywatna czy hybrydowa 
 – która najlepsza dla Twojego biznesu?
Platformy cloud pomagają rozwiązywać problemy z elastycznością 

i zmiennym zapotrzebowaniem na moce obliczeniowe. Dlatego też 

chmura w ciągu ostatnich kilku lat zyskuje coraz więcej zwolenników. 

Czytaj więcej: tutaj
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Stabilność – mając możliwość interakcji 

między publicznymi i prywatnymi 

usługami chmurowymi, można 

zachować u siebie najważniejsze zasoby 

i funkcjonalności.

Elastyczność – na skalowalności 

i elastyczności chmury hybrydowej 

najwięcej skorzystają firmy, których 

produkty i usługi często się zmieniają.

Bezpieczeństwo – chmura hybrydowa 

pozwala czerpać korzyści z zalet 

usług chmury publicznej, zachowując 

jednocześnie zaufane dane w prywatnej 

chmurze.

Warto podkreślić, że chmura 

wnosi do firm zmianę także 

w sferze zarządzania i organizacji 

działu IT. Mówi o tym Tomasz 

Głażewski, dyrektor Centrum 

Kompetencyjnego Rozwiązań 

Infrastrukturalnych w Betacom 

SA: „Zmiana sposobu realizacji 

biznesu, którą obserwujemy 

w ostatnich latach i co do której 

spodziewamy się, że będzie 

coraz większa, wymusza zmianę 

sposobu realizacji usług przez 

IT. IT będzie odpowiedzialne 

za zbudowanie pewnego mixu 

produktów i usług, które są świadczone dla 

biznesu, i wybranie tych właściwych do realizacji 

funkcji biznesowych. Można powiedzieć, 

że IT będzie brokerem usług IT, pełniąc 

coraz mniejszą rolę w zakresie zarządzania, 

a częściej wybierając usługi i dostarczając je do 

użytkownika końcowego”.

Garść faktów 

Polacy wraz z całym światem polubili chmurę, 

często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. 

Prywatnie korzystamy przecież z coraz większej 

liczby aplikacji cloudowych, nawet o tym nie 

myśląc i nie poddając tych faktów refleksji. Ale 

statystyki mówią, że w biznesie wcale nie jest 

IT jest wystarczające, dobrze funkcjonuje i jest 

bezpieczne, mamy nad nim kontrolę. Boją się, 

że trudności związane z integracją „starego 

i nowego” okażą się kłopotem. Mają (mniej 

lub bardziej uzasadnione) obawy związane 

z uzależnieniem się od jednego dostawcy 

chmury. Podkreślają (niekiedy słusznie i nie 

jest to żadną tajemnicą), że cloud computing 

to w sumie wcale nie taka oszczędność jak jest 

napisane w ulotce reklamowej. Argumentem 

„na nie” – ostatecznym, a czasami wręcz 

magicznym jest zagrożenie dla bezpieczeństwa 

informacji. Tylko, że również ta kwestia staje się 

coraz mniej rzeczywista. W praktyce okazuje 

się bowiem, że bezpieczeństwo funkcjonowania 

w chmurze oferowanej przez rzetelną (!) firmę 

jest dużo większe, niż bezpieczeństwo, jakie jest 

w stanie zapewnić sobie niejedna organizacja we 

własnym zakresie. Cloud oczywiście może być 

niebezpieczny, ale by tak nie było, w większości 

wypadków wystarczy trzymać się prostych 

zasad zawartych np. w Dekalogu chmuroluba 

propagowanym przez GIODO. 

Hybryda – dojrzała forma chmury 

Przez długi czas uważano, że chmura prywatna 

jest pewnego rodzaju wstępnym etapem na 

drodze dojrzewania do chmury publicznej. Ale to 

błędne rozumowanie. Doświadczenie pokazało, 

że najlepszym rozwiązaniem jest łączenie 

obu możliwości, tych wynikających z chmury 

prywatnej i zarazem z publicznej. Tak powstała 

praktyka chmury hybrydowej. To do takiej 

postaci dąży większość firm i takie praktyki stają 

się modelowe dla większości przedsiębiorstw. 

Jak podkreśla Ewa Zborowska, analityczka 

z IDC Poland w jednym ze swych artykułów: 

„Nieustająco możemy spotkać się z sytuacjami, 

gdy dla danej aplikacji najlepszym środowiskiem 

będzie chmura publiczna, chmura prywatna, czy 

własne data center, ale dla całości zasobów IT 

w organizacji użytkownicy wybierają hybrydę, 

jako model najlepiej spajający potrzebne 

elementy infrastruktury. Bez rozwiązań 

hybrydowych IT w wielu firmach składałoby 

się z osobnych wysp, nie stanowiąc spójnie 

działającego systemu”.

Wydaje się to kwestią niezwykle istotną i wartą 

podkreślenia: wszystko to, co firma przenosi do 

chmury, wciąż pozostaje częścią infrastruktury 

wdrażanej w prywatnym centrum danych. 

Nic nie ginie, wszystko ze sobą współistnieje. 

Taki jest sens istnienia chmury hybrydowej. 

Co przemawia za tym, by wybrać właśnie taki 

model zarządzania? 

Poniżej przytaczam 3 kluczowe argumenty 

wymienione przez Stefana Kaczmarka na blogu 

„Hybrydowe IT”:

2.

3.

Wartości chmury akcentuje Radosław Pyrka, Chief 

Information Officer & Board Member w ProService 

Finteco sp. z o.o.: „Wśród wielu wartości bardzo ważna 

jest szybkość modyfikacji środowiska hostingowego. 

Z punktu widzenia mojej firmy jest to najistotniejsza 

wartość cloud computingu. Dla organizacji, które 

są dynamiczne i potrzebują dynamicznych zmian 

w zakresie środowiska, szybkość ta jest kluczowa, 

bo dzięki niej infrastruktura nie ogranicza możliwości 

biznesu i realizacji pomysłów biznesowych, które 

chcemy zrealizować. 
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Najważniejsze strategie %

niższe koszty 55

wsparcie strategii cyfrowej 

przedsiębiorstwa informatyzacja 

/cyfryzacja 

49

przyspieszenie reakcji działu IT na 

potrzeby biznesu, rynku, użytkowników; 

większą zwinność działu IT w reagowaniu 

na zmiany

48

maksymalizacja wykorzystania zasobów IT 48

skrócenie czasu dostarczania aplikacji 35

koszty operacyjne (OPEX) zamiast 

nakładów inwestycyjnych (CAPEX)
16

promowanie dostępu do aplikacji 

w formie nabywanych zewnętrznie usług, 

nieuruchamianych wewnętrznie 

(może być też nazywane chmurą)

8

ograniczenie zjawiska ‚Shadow IT’ 7

efektywniejsze wykorzystanie usługi SaaS 

w centrach biznesowych 
5

to popularna praktyka. Według ostatnich badań 

GUS, zaledwie 8% polskich przedsiębiorstw 

korzysta z usług w chmurze obliczeniowej, 

a 39% planuje lub rozważa możliwość wdrożenia 

takich platform. Mało, bo 5-7% największych 

przedsiębiorstw z rankingu Global 2000 korzysta 

z aplikacji biznesowych w chmurze. W tym 

gronie są takie polskie firmy, jak: PKN Orlen, 

PZU, PGE, PKO BP. Statystyki rosną, bo – co 

warto dodać – w 2013 r. zaledwie 1% organizacji 

korzystało z cloud computingu. Ale to wciąż 

wątłe dane. Aby je odrobinę pogłębić, można 

przyjrzeć się z bliska firmom w Polsce.

Zimą i wiosną 2017 r. firma Profit House, 

na zlecenie HPE oraz przy współpracy 

i zaangażowaniu firmy Betacom przeprowadziła 

sondaż dotyczący korzystania z chmury. 

Wynika z niego, że 100% działów IT korzysta 

z usług chmurowych (wyjątek stanowi jedynie 

IaaS, gdzie jest mowa o 89%). Natomiast 

nieco inaczej wygląda sytuacja w działach 

biznesowych, gdzie deklaracje korzystania 

z chmury składa mniejsza liczba respondentów 

(na poziomie 20–30%). W grupie badanych firm 

niewiele ponad połowa zaznaczyła, iż polityka 

bezpieczeństwa ich firmy pozwala na zakup 

rozwiązania w chmurze publicznej. Druga 

część to organizacje, które na pracę w chmurze 

publicznej się nie decydują. Grupy te jednak są 

do siebie wynikowo bardzo zbliżone (51 i 49%).

Ilustracja:

Priorytety w rozwoju środowiska IT 
– najważniejsze strategie firm

Wśród priorytetów dla nowych strategii badane 

firmy wskazują przede wszystkim te, które 

świadczą o ich dążeniu do optymalizacji kosztów 

i doskonaleniu sprawności organizacyjnej. 

Istotne miejsce zajmują wskazania ściśle 

związane z chmurą obliczeniową.

 

Źródło: „IT nowej generacji. Chmura hybrydowa w odpowiednich 
proporcjach”. Raport z sondażu zrealizowanego przez Profit House 

na zlecenie HPE, przy współpracy z firmą Betacom.  

Sondaż HPE i Betacom pokazuje także, że 

im większa firma, z bardziej rozbudowaną 

infrastrukturą, tym częściej musi stawić czoła 

szybkiemu wzrostowi liczby maszyn wirtualnych, 

który utrudnia zarządzanie środowiskiem 

i jego kontrolę. Przykładowo, w firmach do 

250 pracowników praktycznie nie dostrzega 

się takiego problemu, podczas gdy 27% 

przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 1000 

pracowników staje przed takim wyzwaniem.

Natomiast niezależnie od posiadanych zasobów, 

branży, zakresu terytorialnego działalności, 

większość firm (67%) przyznaje, że zarządzanie 

infrastrukturą IT staje się coraz bardziej złożone 

i wymaga większego zaangażowania zasobów. 

Jedynie 17% firm ma przynajmniej po części 

opracowaną konkretną politykę dotyczącą 

usług przetwarzania w chmurze. Częściej niż 

przeciętnie polityka ta została choćby po części 

opracowana w firmach:

• powyżej 1000 pracowników (44%),

• mających powyżej 20 serwerów (60%),

• mających powyżej 40 maszyn wirtualnych  

 (48%).

Pomimo że firmy, które mają możliwość zakupu 

rozwiązania w chmurze publicznej i częściej niż 

przeciętnie mają taką politykę przynajmniej po 

części opracowaną (44%), to nadal większość 

tego typu przedsiębiorstw nie ma jasnych 

procedur w tym zakresie.

Podsumowując…  

Firmy coraz częściej szukają rozwiązań, które 

połączą ich własną infrastrukturę IT z zasobami 

w chmurze. Jest to tańsze, wygodniejsze, 

bardziej bezpieczne, niż poprzestawanie na 
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wyłącznie fizycznych rozwiązaniach IT.  

Chmura hybrydowa nie powoduje utraty 

zasobów ani nie oznacza, że pieniądze, 

które firma zainwestowała do tej pory 

w tzw. tradycyjne IT, zostaną wyrzucone 

w błoto. Hybryda zwiększa bezpieczeństwo, 

elastyczność, dostępność do danych, a mimo 

to organizacje mają wciąż pewien dystans 

do wdrażania rozwiązań cloudowych. Tyle 

w ogromnym skrócie mówią fakty, statystyki, 

obserwacje. A co na to nasz trochę nieufny 

rynek? Porozmawiajmy o tym za rok…
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