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Konkurencyjność w DNA

Obserwując firmy z sektora MŚP, 
które podjęły się cyfrowej transformacji 
w ramach projektu FIRMOWE (R)EWOLUCJE, 
można z pełnym przekonaniem powiedzieć, 
że konkurencyjność mają w genach. Wspólnym 
mianownikiem wszystkich firm jest podobne 
rozumienie zmiany, jaka dokonuje się na rynku 
oraz jej wpływu na konieczność transformacji 
ich biznesów. W rezultacie każda z nich jasno 
zdefiniowała swoje cele biznesowe, a szybkość 
reakcji na zmiany otoczenia i błyskawiczne 
dostosowanie do potrzeb klientów firmy 
wskazywały jako główne priorytety. Cyfryzacji 
swoich biznesów dokonali oni w oparciu  
o technologie mobilne i chmurowe, osiągając 
większą sprawność biznesową i jednocześnie 
zwiększając swoją zdolność do konkurowania.

Podczas rozmowy podsumowującej 
projekt wprowadzania nowych technologii 
w zwycięskich firmach, właścicielka jednej  
z nich podzieliła się swoją dewizą mówiąc: „(…) 
w biznesie kieruję się zasadą małych kroków 
– nieśpiesznych, ale bardzo przemyślanych. 
Podobnie jest z wprowadzaniem technologii. 
Najpierw powiązaliśmy wprowadzenie 
rozwiązań z naszymi celami biznesowymi, 
a potem zaangażowaliśmy w to zespół”.

 
W tych słowach zawarta jest swoista 

recepta dla przedsiębiorstw, które zastanawiają  
się,   lub  właśnie  rozpoczynają swoje 
przejściew tryb cyfrowy. Technologie stają 
się użyteczne w rękach przedsiębiorców, 
którzy mają jasny cel swoich działań 
i zmotywowany zespół, który chce 
je wykorzystywać dla realizacji tych celów.

Małe zwycięstwa każdego dnia

Z badań przeprowadzonych przez 
Ipsos MORI dla Microsoft w 2016 roku 
wśród pracowników i właścicieli polskich 
firm z sektora MŚP wynika, że 80% z nich 
potwierdziło pozytywny wpływ inwestycji 
w narzędzia IT na optymalizację procesów 
biznesowych. 57% przyznało również, 
że dostrzega wpływ cyfryzacji na rozwój 
nowych źródeł przychodów dla biznesu. 
Poważnie brzmiące statystyki mają 
jednak wyraz w codziennych działaniach 
każdej firmy. Optymalizacja procesów 
biznesowych to przecież nic innego jak 
możliwość szybkiego przygotowania oferty 
dla klienta jeszcze podczas trwającego 
spotkania, błyskawiczny dostęp do 
danych o projekcie podczas wykonywania 
pomiarów budowlanych, planowanie pracy 
inżynierów we wspólnym kalendarzu, czy 
rozmowa przez komunikator z potencjalnym 
kandydatem do pracy. To wszystko przykłady 
konkretnego wykorzystania technologii. 



Przemysław Szuder 
Dyrektor Działu 
Small & Medium Business Solutions and Partners
w polskim oddziale Microsoft.



Jak powiedział inny uczestnik rewolucji – 
„to małe zwycięstwa, które dostrzegamy 
każdego dnia”. 

Rewolucja cyfrowa idzie „z dołu”

Transformacja społeczna związana 
ze sposobem wykonywania obowiązków 
zawodowych rozgrywa się na naszych 
oczach. O jej efektach przesądzi jednak 
zmiana mentalności menedżerów. 
Ze wspomnianych wcześniej badań wynika, 
że dla 74% przedstawicieli MŚP zdalna 
praca z dowolnego miejsca bez ograniczeń 
w dostępie do informacji ma zdecydowany 
wpływ na podniesienie ich produktywności. 
Pytani o tę samą kwestię szefowie firm, 
wskazują, że zapewnienie wygodnego 
dostępu do danych z dowolnego miejsca jest 
ważne jedynie dla połowy z nich. Możemy 
zaobserwować wyraźny rozdźwięk pomiędzy 
potrzebami pracowników, a postrzeganiem 
wagi tego zjawiska przez właścicieli i szefów 
firm. Obserwacja małych przedsiębiorstw 
w trakcie ich cyfrowej zmiany pokazała 
wyraźny trend, że liderami pozytywnych 
zmian są bardzo często pracownicy 
operacyjni, dla których technologia stanowi 
nie tylko narzędzie pracy, ale również daje 
silną motywację do działania i większego 
zaangażowania na rzecz pracodawcy. 
To sami pracownicy wywołują naturalną 
chęć do poprawy środowiska pracy i stylu 

pracy, z korzyścią dla całej firmy. Właśnie z tej 
energii mogą skorzystać przedsiębiorstwa.

Czas na cyfrową zmianę

Otoczenie funkcjonowania MŚP w Polsce 
ulega ciągłym zmianom. Oczekiwania 
klientów nieustannie rosną, a przyszłość jest 
coraz trudniejsza do określenia. Oznacza 
to konieczność stałego monitorowania 
i analizy warunków prowadzenia biznesu 
i konkurowania na rynku. Obok nastawienia 
na rozwój w dłuższej perspektywie 
czasowej, elastyczność, szybkość działania 
i dostosowanie do oczekiwań nabywców, 
a także konkurowanie jakością to elementy, 
które odróżniają cyfrowe firmy od tych 
o profilu analogowym. Ich sukces rynkowy 
wynika z umiejętności definiowania 
ambitnych celów oraz ich sprawnej realizacji. 
Sztuka polega na sięgnięciu po odpowiednie 
narzędzia cyfrowe, które przyspieszą drogę 
na szczyt. W Microsoft z dumą tworzymy 
produkty i usługi, które w rękach klientów 
stają się narzędziami zwiększającymi ich 
sprawność operacyjną i stymulującymi 
rozwój.
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XXI wiek przynosi przedsiębiorcom 
prawdziwą cyfrową rewolucję. Rozwiązania 
w chmurze, mobilność i praca grupowa to jej 
główne wymiary, które zmieniają życie firm 
i redefiniują ich dotychczasowe strategie 
rozwoju. Postępująca cyfryzacja powoduje że 
znikają, jedna po drugiej, bariery ograniczające 
szybki rozwój biznesu a globalizacja staje 
się faktem. Z drugiej strony gospodarka 
staje się coraz bardziej konkurencyjna bo 
przedsiębiorcy, korzystając z dobrodziejstw 
rozwoju technologii informatycznych,  
w szybki sposób poprawiają swoją 
efektywność i coraz częściej decydują się  
na ekspansję międzynarodową. 

 
Po pierwsze: chmura

 Szeroka dostępność rozwiązań  
w chmurze otwiera nowy rozdział w rozwoju 
gospodarki. Aplikacje, dane i kompletne 
rozwiązania utrzymywane w chmurze 
oferują niespotykany dotychczas poziom 
bezpieczeństwa, zmniejszają bariery 
wejścia związane z wysokimi inwestycjami 
w IT oraz oferują zupełnie nową jakość 
w zakresie skalowalności i elastyczności 

Cyfryzacja pracy  
i gospodarki może być źródłem 
wzrostu naszej produktywności

infrastruktury informatycznej. Przedsiębiorcy 
mogą wreszcie w pełni skupić się na swojej 
działalności podstawowej, bo rozwiązania 
w chmurze wspierają ich rozwój dostarczają 
narzędzie podnoszące efektywność pracy  
a przy tym są konkurencyjne cenowo. Co jest 
niezwykle ważne rozwiązania w chmurze 
są dopasowane do firm każdej wielkości 
- od małej działalności gospodarczej po 
korporacje o światowym zasięgu. 

 

50% małych i średnich firm 
w Polsce korzysta z co najmniej jednego 
rozwiązania chmurowego.

68% korzystających na co 
dzień z rozwiązań chmurowych twierdzi, 
że są one niezbędne lub bardzo przydatne  
w codziennej pracy.

71%  pracowników z sektora 
usług deklaruje, że są zwolennikami 
rozwiązań chmurowych.

Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie Onex Group

Marcin Kuśmierz
Prezes Zarządu home.pl 

   





Przemysław Szuder,
Dyrektor Działu 

Small & Medium Business Solutions and Partners
w polskim oddziale Microsoft.

Po drugie: mobilność

Rozwiązania mobilne w istotny 
sposób zwiększają efektywność  
i konkurencyjność małych firm. Telefonia 
komórkowa wykreowała cyfrową rewolucję  
o globalnym zasięgu i stworzyła zupełnie 
nowy standard komunikacji w czasie 
rzeczywistym. Małe firmy stały się jednym  
z głównych beneficjentów zmian w gospodarce 
i jej transformacji ku rozwiązaniom cyfrowym. 
Przedsiębiorcy zyskali narzędzia dzięki którym 
są w stałym kontakcie ze swoim klientami  
i partnerami biznesowymi oraz mogą 
budować swoją przewagę konkurencyjną. 

Dostęp do danych firmowych przez 
urządzenia mobilne, z dowolnego miejsca 
i w dowolnym czasie stają się rynkowym 
standardem bez którego trudno wyobrazić 
sobie funkcjonowanie nowoczesnej firmy. 
Mobilność oferuje nam możliwość stałego 
podążania za naszymi klientami i partnerami. 
To bezpośrednio wpływa na efektywność  
i tempo rozwoju gospodarki.

90%  małych i średnich 
przedsiębiorstw pozytywnie ocenia przydatność 
nowych technologii w codziennej pracy

Główne korzyści z rozwiązań chmurowych według 
przedsiębiorców:

łatwy kontakt z każdą osobą  
w firmie 

łatwość przechowywania  
i przetwarzania danych 

dostęp do danych na 
wszystkich urządzeniach 
mobilnych 

możliwość pracy zdalnej

52% 
41%
38%   

34%

Rozwiązania w chmurze, mobilności 
i praca grupowa redefiniują pojęcie 
efektywności. Dzięki nim efektywność 
biznesu i pośrednio całej gospodarki może 
wzrastać w niespotykanym dotychczas 
tempie. Czy tak się stanie? Tak o ile małe firmy 
będą bardziej otwarte na wykorzystywanie 
nowoczesnych rozwiązań, będą podejmowały 
"ryzyko" szybkiego korygowania 
dotychczasowych strategii i  zdecydują się 
na ekspansję rynkową. Cyfrowa gospodarka 
i konkurencyjność gospodarki globalnej są 
w kontrze do konserwatywnego podejścia 
części przedsiębiorców. Tempo zmian  
w biznesie, walka o zdobycie klienta i jego 
utrzymania nigdy w przeszłości nie były na 
tak wysokim poziomie. Przedsiębiorcy nie 
tylko mogą ale wręcz muszą inwestować  
w innowacyjność by rozwijać się i wygrywać 
walkę konkurencyjną. 

60% stron internetowych 
polskich firm z sektora MŚP posiada wersję 
mobilną lub responsywną

Po trzecie: praca grupowa

Nowoczesne firmy coraz częściej 
wykorzystują narzędzia do pracy grupowej. 
Łatwiej, taniej i bardziej efektywnie jest 
pracować wspólnie na dokumentach  
i komunikować się w czasie rzeczywistym 
wymieniając swoje pomysły i uwagi. Korzyści 
wynikających z zastosowania narzędzi 
do pracy grupowej jest wiele - pracownicy 
podnoszą swoją produktywność, firmy 
zyskują elastyczność i generują oszczędności 
wynikające z lepszego wykorzystania czasu. 
Wydaje się, że "tradycyjny" obieg dokumentów, 
polegający na fizycznym przenoszeniu 
dokumentów z pokoju do pokoju lub wysyłania 
ich pocztą elektroniczną, wkrótce odejdzie 
do lamusa. Przedsięborcy coraz częściej 
dostrzegają że bez narzędzi wspierających 
pracę grupową tracą czas i pieniądze.  

12 – 14 godz.  zauważalny wzrost 
aktywności na stronach mobilnych

Strona mobilna świetnie współgra  
z portalami społecznościowymi

Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl

60%
ŚREDNIE 
PRZEDSIĘBIORSTWA

48%
MAŁE 

PRZEDSIĘBIORSTWA 65%
MIKRO
PRZEDSIĘBIORSTWA

Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie Onex Group
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Jak budować zdolność firmy do konkurowania?
Firmy cyfrowe vs firmy analogowe.

dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek 
Główna Ekonomistka Konfederacji Lewiatan             

Polska gospodarka rośnie coraz wolniej

Polska gospodarka jest jedną 
z najdynamiczniej rozwijających się 
gospodarek w Unii Europejskiej. Szybciej 
od nas w ostatnich latach rozwijała się tylko 
gospodarka Słowacji. Niestety jednak we 
wszystkich gospodarkach tempo wzrostu 
PKB maleje, co dotyczy również Polski.

Problem także w tym, że polska gospodarka 
ma ciągle dużo do nadrobienia – PKB per capita 
to tylko 68% średniego PKB per capita dla UE281. 
Czechy i Słowacja mają wyższy od nas dochód 
na głowę mieszkańca (Czechy 85% średniego 
PKB per capita dla UE28, Słowacja 77%), Węgry 
porównywalny z nami. W całej UE niższy od 
polskiego poziom PKB per capita ma tylko 
Bułgaria, Chorwacja, Łotwa i Rumunia. PKB rósł 

szybko, bo zwiększaliśmy produktywność 
posiadanych zasobów, w tym wydajność 
pracy, bazując przede wszystkim na rezerwach 
prostych. Ten czas skończył się, bo skończyły 
się rezerwy proste. Polska gospodarka 
i przedsiębiorstwa w niej funkcjonujące 
muszą zwiększać inwestycje o charakterze 
modernizacyjnym, inwestować w innowacje 
oraz zmieniać modele biznesowe i opierać 
je na korzystaniu z nowych technologii,  
w tym technologii informatycznych. Świat 
się bowiem szybko zmienia. W niebywałym 
tempie rośnie  gospodarka cyfrowa, firmy 
tworzą swoje wirtualne odpowiedniki,  
a często w całości przenoszą się  
w przestrzeń wirtualną, jeśli ich oferta rynkowa 
na to pozwala. Polskie firmy tkwią jeszcze  
w tradycyjnym świecie, chociaż konsumenci 
bardzo szybko stają się e-konsumentami. 

Dla utrzymania wzrostu gospodarczego 
na poziomie 3,5-4% niezbędny jest dalszy 
wzrost produktywności posiadanych 
zasobów. Nie uda się to jeżeli będziemy 
wykorzystywać te zasoby w dotychczasowy, 
tradycyjny sposób.
 

1 Na podstawie http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1 
2 Wydatki sztywne – wydatki z budżetu państwa wynikające ze zobowiązań 
nałożonych na państwo w drodze ustaw, np. dotacje dla FUS i KRUS, wydatki 
na obronę narodową, czy ostatnio wprowadzone wydatki Rodzina 500+
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Jak budować zdolność firmy do konkurowania? Cyfrowe przedsiębiorstwa vs firmy analogowe 
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Problemem jest niski poziom inwestycji

Przejście do gospodarki o wyższej 
produktywności wymaga inwestycji. Tymczasem 
polska gospodarka charakteryzuje się niskim 
poziomem nakładów na inwestycje oraz ich 
tradycyjną strukturą tych inwestycji.

W Polsce stopa inwestycji (udział inwestycji 
w PKB) to 20%. Tymczasem w krajach, które 
wchodziły z nami w 2004 r. do UE udział inwestycji 
w PKB jest wyższy, podobnie jak w niektórych 
krajach starej UE, w tym w Niemczech. 

Negatywny wpływ na skłonność  
do inwestowania mają czynniki zewnętrzne,  
w tym trwające do dziś konsekwencje kryzysu 
finansowego, a także osłabienie gospodarcze 
w Chinach, Indiach, Brazylii i Rosji. Zwiększają 
one ryzyko inwestycji, ale dotyczy to wszystkich 
krajów, nie tylko w Polsce.

 

W Polsce wpływ na niski poziom 
inwestycji mają przede wszystkim czynniki 
wewnętrzne. W przypadku inwestycji 
finansowanych z pieniędzy publicznych 
problemem jest wysoki udział wydatków 
sztywnych2 w wydatkach z budżetu państwa, 
który nie pozostawia zbyt wiele środków na 
inwestycje.

W przypadku inwestycji przedsiębiorstw 
problemem jest niestabilność warunków 
funkcjonowania i ciągła zmienność regulacji. 
Przede wszystkim jednak słabość kapitałowa 
firm, która ogranicza im możliwość 
korzystania z zewnętrznego finansowania.  
A bez korzystania z kapitałów obcych trudno 
realizować większe inwestycje rozwojowe. 
Od czasu akcesji Polski do UE inwestycje 
wspierane są przez fundusze unijne, bez nich 
poziom inwestycji byłby zapewne niższy. 

Drugi problem to struktura inwestycji - 
ciągle dużo inwestujemy w budynki i budowle 
- około 60% całości nakładów na inwestycje. 
W przypadku firm średnich i dużych na ten 
cel jest przeznaczanych 40% nakładów 
inwestycyjnych3. Tymczasem potrzebne 
są także inwestycje w nowe technologie,  
w tym nakłady na technologie informacyjno-
komunikacyjne.

2 Wydatki sztywne – wydatki z budżetu państwa wynikające ze zobowiązań 
nałożonych na państwo w drodze ustaw, np. dotacje dla FUS i KRUS, 
wydatki na obronę narodową, czy ostatnio wprowadzone wydatki Rodzina 
500+. 
3 Na podstawie http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/
informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-
nr-22016,4,49.html
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… szczególnie - niski poziom inwestycji 
przedsiębiorstw

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw 
to połowa całości nakładów inwestycyjnych 
w polskiej gospodarce, czyli ok. 10% PKB. 
Ponad 50% to inwestycje dużych firm. 
Przedsiębiorstwa mikro i małe inwestują 
łącznie jedynie 2,6-3,0% PKB. To mało. 

Średnio jedno mikroprzedsiębiorstwo 
przeznacza na inwestycje w ciągu roku 
15-17 tys. zł, a na jednego pracującego 
7-9 tys. zł. Wartość inwestycji w małych 
firmach jest wielokrotnie większa, ale na 
jedną osobę pracującą jest to tylko 14-16 
tys. zł w skali roku. Więcej  przeznaczają 
rocznie na inwestycje firmy średnie –  
18-22 tys. zł na jednego pracownika oraz 
firmy duże – 26-37 tys. zł na jednego 
pracownika.

Przy takiej wartości inwestycji 
trudno myśleć o tworzeniu nowych  
i jednocześnie nowoczesnych miejsc 
pracy. „W 2014 r. kapitał na pracującego 
w Polsce wynosił poniżej 47 tys. euro 
wobec 135 tys. euro w Niemczech”4, 
czyli wartość brutto środków trwałych 
przypadająca na jednego pracującego 
to w Polsce 200 tys. zł, a w Niemczech 
3 razy więcej. Przy czym zróżnicowanie 
między firmami o różnej wielkości jest 
bardzo duże. W mikroprzedsiębiorstwach 
wartość środków trwałych brutto na 
jednego pracującego to 67 tys. zł,  
a w firmach dużych – 5,5 razy więcej 
(ponad 370 tys. zł)5.
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Aby osiągnąć poziom firm 
niemieckich, a tym samym potencjalnie 
porównywalną zdolność do konkurowania 
na rynku globalnym, przedsiębiorstwa 
działające w Polsce musiałyby 
przeznaczać na inwestycje wielokrotnie 
więcej niż robią to dzisiaj. Jest to mało 
realne, bowiem ponoszone nakłady 
inwestycyjne to obecnie średnio 3/4 
wypracowanych przez firmy dochodów. 
Zyski musiałyby być kilkakrotnie wyższe, 
aby przedsiębiorstwa miały zdolność 
do istotnego zwiększenia nakładów na 
inwestycje.

Jedyne, co przedsiębiorstwa mogą 
zrobić przy uzyskiwanym poziomie 
dochodów z działalności, to zmienić 
strukturę inwestycji i w większym stopniu 
inwestować w nowe technologie, w tym 
ICT. 

Konsekwencje niskiego poziomu 
inwestycji przedsiębiorstw

Niezbyt wysoki poziom inwestycji 
przedsiębiorstw przekłada się na 
relatywnie słabe techniczne uzbrojenie 
pracy i znikomą jego poprawę z okresu na 
okres, a tym samym na niewielki wzrost 
wydajności pracy. Dodatkowy wzrost 
jej wydajności pracy przedsiębiorstwa  
uzyskują dzięki poprawie organizacji  
i warunków pracy, poprawie relacji w 
firmie, a także wydłużając czas pracy6. 
Polska jest w grupie 6 krajów UE, w 
których pracuje się najdłużej. Co ciekawe, 
we wszystkich krajach „nowej” UE pracuje 
się krócej niż w Polsce.

4 A.Łaszek, Jakie reformy musimy przeprowadzić, by dogonić Zachód?, FOR, 
2015
5 Na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r., GUS]
6 Nie zwiększa się liczba zatrudnionych, a rośnie produkcja
7 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem160&plugin=1

Łącząc nakłady na inwestycje z poprawą organizacji 
pracy i zatrudniając pracowników w nadgodzinach udało 
się przedsiębiorstwom działającym w Polsce od momentu 
wejścia do UE zwiększyć wydajność pracy o 25%7 w stosunku 
do średniej dla UE28. Ale ciągle jest to tylko 75% tej średniej. 
Niska wydajność pracy w porównaniu do konkurentów na 
rynkach UE zmusza do konkurowania cenami i powoduje, 
że tak praca, jak i kapitał jest w Polsce słabo  opłacany. 
I wpadamy w błędne koło - niski zwrot na zainwestowanym 
kapitale ogranicza firmom możliwości inwestowania, 
a niski poziom inwestycji ogranicza możliwości wzrostu 
wydajności pracy.
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Nie da się osiągać dalszego wzrostu 
wydajności pracy w Polsce bez zwiększania 
inwestycji i zmiany ich struktury. Dzisiaj 
bowiem w coraz mniejszym stopniu 
wydajność zależy od liczby godzin pracy, 
a w coraz większym od technicznego 
uzbrojenia pracy, nie ilości a jakości 
i nowoczesności, także od kompetencji 
pracowników, czyli od wiedzy, umiejętności 
i chęci ich wykorzystania. Muszą one 
uwzględniać umiejętność korzystania 
z nowych technologii. 

Wzrost nakładów inwestycyjnych jest 
zatem niezbędny. Ważne jest jednak to w co 
firmy inwestują i będą inwestować. Tym 
bardziej, że kapitał, którym przedsiębiorstwa 
dysponują nie pozwala na istotny wzrost 
inwestycji i wymusza selektywne podejście 
do obszarów inwestycji. 

Inwestycje w nowe technologie oraz 
maszyny i urządzenia pozwalające na ich 
zastosowanie to klucz do sukcesu. Należy 
jednak pamiętać, że nawet najbardziej 
zaawansowana obrabiarka sterowana 
numerycznie wyprodukuje tylko to, do 
czego została stworzona. Natomiast 
inwestycje w technologie informacyjno-
komunikacyjne, komputery i specjalistyczne 
oprogramowanie oraz aplikacje 
i profesjonalne korzystanie z Internetu 
i usług online pozwalają na wejście w świat 
właściwie nieograniczonych możliwości. 
Dają one nie tylko możliwości wytwarzania  
i dostarczania na rynek produktów i usług, 
ale inspirują, doskonalą komunikację 
z interesariuszami, pozwalają na budowanie 
relacji niedostępnych przy tradycyjnych 
metodach.

 

Inwestycje przedsiębiorstw w technologie 
informacyjno-komunikacyjne

 
Wartość brutto nakładów 

przedsiębiorstw na technologie 
informacyjno-komunikacyjne8 to 3,5-4,5% 
wartości nakładów inwestycyjnych 
firm na aktywa trwałe ogółem9,10. 
Jeżeli inwestycje w środki transportu 
to 12-13% nakładów inwestycyjnych 
przedsiębiorstw ogółem11, to 3,5-4,5% 
nakładów inwestycyjnych lokowanych 
w ICT nie wydaje się być niskim poziomem. 
Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że 
tylko 1/3 firm inwestuje w ICT. Należy 
jednak pamiętać, że osiągniemy tylko 
nieznaczny wzrost produktywności, 
kupując środek transportu o lepszych 
parametrach technicznych. Znaczny 
wzrost produktywności możemy osiągnąć 
natomiast, inwestując w technologie

8  Nakłady inwestycyjne na zakup sprzętu informatycznego lub 
telekomunikacyjnego i leasing finansowy urządzeń ICT
9 Na podstawie: Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)
komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach 
domowych, GUS, kolejne lata; http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-
informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-
telekomunikacyjnych-w-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-
domowych-w-2015-r-,3,13.html 
10 Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych 
w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych, GUS, 
kolejne lata – badanie tylko dla firm małych, średnich i dużych. 
Mikroprzedsiębiorstwa nie są objęte analizą GUS
11 Na podstawie: Biuletyn statystyczny, GUS, kolejne lata; http://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-
spoleczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-22016,4,49.html#

Jak budować zdolność firmy do konkurowania? Cyfrowe przedsiębiorstwa vs firmy analogowe 
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
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informacyjno-komunikacyjne, w tym 
m.in. w komputery i specjalistyczne 
oprogramowanie oraz aplikacje 
i profesjonalne korzystanie z Internetu 
i usług online. 

Średnia liczba firm inwestujących 
w ICT w sektorze MŚP nie oddaje 
silnych zróżnicowań między grupami 
firm o odmiennej wielkości. W grupie 
firm małych (10-49 zatrudnionych) 
tylko 28% podmiotów inwestuje  
w ICT, w ponad dwukrotnie większy jest 
udział inwestujących w ICT w grupie 
firm średnich (50-249 zatrudnionych)  
i ponad trzykrotnie większy w grupie firm 
dużych (od 250 zatrudnionych). W efekcie 
tylko 10% całej wartości nakładów 
inwestycyjnych brutto na ICT przypada 
na firmy małe, natomiast 65-75% na 
firmy duże. Wydawałoby się, że to przede 
wszystkim firmy małe (i mikro) powinny 
inwestować w technologie informacyjno-
komunikacyjne, bowiem koszt tych 
inwestycji jest relatywnie niski, niższy 
od kosztu inwestycji w nowoczesny 
aparat wytwórczy. Charakteryzują się 
one niższym ryzykiem i zdecydowanie 
krótszym okresem zwrotu. Poza tym 
w grupie firm małych (i mikro) relatywnie 
dużo jest przedsiębiorstw usługowych, 
a w takich przedsiębiorstwach inwestycje 
w ICT powinny być podstawą. Jest 
jednak jeden warunek - przedsiębiorcy 
i ich pracownicy muszą wiedzieć, jaki 
jest potencjał technologii informacyjno-
komunikacyjnych i rozumieć jak ten 
potencjał może zostać wykorzystany 
przez ich firmy.

Wydaje się, że małe przedsiębiorstwa inwestujące 
w ICT to rozumieją. Wskazuje na to średnia wartość 
inwestycji w ICT przypadająca na 1 pracującego (1,3-
1,7 tys. zł rocznie) – jest ona porównywalna do średniej 
wartości inwestycji w ICT przypadającej na 1 pracującego 
w firmach średnich i niewiele niższa od tych inwestycji 
w firmach dużych.

Zaskakuje jednak co innego – niska wartość 
inwestycji w ICT przypadająca na 1 zatrudnionego 
niezależnie od wielkości firmy. Skala inwestycji na 
poziomie 1,5-2 tys. zł rocznie na jednego zatrudnionego 
wskazuje, że „informatyczne uzbrojenie pracy” zmienia się 
w niewielkim stopniu i bardziej wymuszane jest postępem 
technicznym w produkcji sprzętu informatycznego 
i telekomunikacyjnego niż rosnącym wykorzystywaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. A przecież 
możliwości biznesowe, jakie dają technologie ICT są 
nie do przecenienia. Mogą to potwierdzić firmy, które 
wykorzystują je do rozmaitych zastosowań w biznesie – 
obsługują klientów przez Internet, wystawiają e-faktury,
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korzystają ze stron w mediach społecznościowych 
do komunikowania się z interesariuszami, prowadzą 
portale on-line dla klientów, zarządzają zasobami 
korzystając z odpowiedniego oprogramowania, 
zarządzają relacjami z klientem czy własnymi 
procesami.

Inwestycje przedsiębiorstw w ICT, szczególnie 
inwestycje firm mikro i małych mogą wesprzeć 
wzrost tych firm. Pozwalają zwiększyć ich 
produktywność i wydajność pracowników, stworzyć 
szanse na rozwój w obszarach, które bez technologii 
informatycznych byłyby dla tych firm niedostępne, 
takich jak: nowe produkty i usługi, nowe rynki 
i klienci, czy nowe procesy biznesowe. Inwestycje 
te pozwoliłyby również na podniesienie jakości 
miejsc pracy, jakości zatrudnienia i automatycznie 
przekładałyby się na wzrost wartości dodanej 

 

wytwarzanej przez przedsiębiorstwa, czyli na 
wzrost PKB i PKB per capita, który ciągle jest 
niski.

Czy polskie przedsiębiorstwa z sektora mikro, 
małych i średnich firm (MMŚP) są cyfrowe?12

Przedsiębiorstwa z sektora MMŚP 
znajdują się w fazie „odkrywania” technologii 
informatycznych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę  
7 prostych zastosowań ICT w biznesie:

obsługa klientów przez Internet z 
wykorzystaniem poczty elektronicznej,
wykorzystywanie stron w mediach 
społecznościowych,
prowadzenie portalu on-line dla klientów,
wykorzystywanie portalu dla klientów na 
urządzenia mobilne,
wystawianie e-faktur,
zarządzanie zasobami z wykorzystywaniem 
odpowiedniego oprogramowania,
wykorzystywanie chmury przechowywania 
danych, kontaktu z klientami. 

Okazuje się, że co najmniej 3 z tych technologii 
wykorzystuje niespełna 40% MMŚP, w tym 35,2% 
firm mikro, 58,5% firm małych i 69,3% firm średnich. 
Ale wszystkie 7 technologii wykorzystuje tylko 1,1% 
MMŚP. Jednocześnie z żadnej z tych technologii 
nie korzysta prawie ¼ MMŚP, w tym ponad 25% firm 
mikro.

Polskie przedsiębiorstwa z sektora MMŚM nie 
są zatem jeszcze cyfrowe, ale powoli dostrzegają 
biznesowy potencjał tkwiący w korzystaniu 
z technologii informatycznych. Warto je w tym 
wspierać, szczególnie firmy mikro i małe. O średnich 
przedsiębiorstwach można bowiem już powiedzieć, 
że są cyfrowe.

12 Na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez Konfederację Lewiatan 
„Monitoring kondycji sektora MMŚP w 2014 r.” Badanie przeprowadzone na próbie 
1111 przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 1 pracownika i nie więcej niż 249 
pracowników. Realizacja wywiadów CBOS.
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W przypadku firm mikro i małych problem 
po części tkwi w sposobie myślenia, co wynika 
z opinii takich jak: „nie wiem po co te nowinki, 
nie widzę potrzeby ich zastosowania w biznesie, 
do tej pory dawałem radę bez nich to i dalej dam 
radę”. Ale gdy „dotkną” one biznesowo technologii 
informatycznych i zobaczą tego efekty – przy 
relatywnie niewielkich nakładach – rosnącą 
liczbę klientów, usprawnienie zarządzania firmą, 
większą wiedzę o rynku, konkurencji, trendach 
w ich branży, etc., to szybko wejdą na drogę do 
cyfryzacji.

Do czego polscy e-adepci i firmy cyfrowe 
wykorzystują technologie informatyczne?

Ponad 50% MMŚP obsługuje klientów 
przez Internet z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej. Z jednej strony to dużo, z drugiej 
– takie zastosowanie ICT wydaje się już dzisiaj 
oczywistością. Ale jak widać dla prawie 45% firm 
mikro, małych i średnich oczywistością nie jest.

Oczywistością wydaje się także posiadanie 
własnej strony internetowej – nie ma firmy 
w Internecie, to nie istnieje ona biznesowo.  
A jednak dla ponad 50% MMŚP to nie jest 
oczywiste.

 
Nadal bardzo mało przedsiębiorstw korzysta 

z chmury (11,7%). Tymczasem w przypadku mikro 
i małych firm wydaje się to rozwiązanie efektywne, 
bo nie wymaga posiadania rozbudowanej 
infrastruktury informatycznej i zatrudniania 
specjalistów do zarządzania nią.

MMŚP nie dostrzegają jeszcze zmian, jakie 
dokonują się u ich klientów, którzy coraz częściej 
korzystają z urządzeń mobilnych. W konsekwencji 
firmy tam właśnie powinny za nimi podążać 
i kierować swoją komunikację. Większość 
przedsiębiorstw nie dostrzega również potencjału 
portali społecznościowych, a to tam „siedzą” ich 
obecni i potencjalni klienci. 

Pozytywnie natomiast należy ocenić skalę 
wykorzystywania odpowiedniego oprogramowania 
do zarządzania zasobami w firmie – ponad 40% 
MMŚP już rozumie wartość takiego zastosowania 
technologii informatycznych.

Najbardziej zaawansowane w korzystaniu 
z technologii ICT są firmy średnie. W nich, 
w największym stopniu (ponad 80% firm) korzysta się 
z odpowiedniego oprogramowania do zarządzania

wystawianie e-faktur

wykorzystywanie chmury do
przechowywania danych

i kontaktu z klientami
portal on-line dla klientów

100

80

60

40

20

0

mikro

15



Jak budować zdolność firmy do konkurowania? Cyfrowe przedsiębiorstwa vs firmy analogowe 
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

zasobami, a także obsługuje klientów przez Internet 
z wykorzystaniem poczty elektronicznej. A z drugiej 
strony, podobnie jak mniejsze firmy, przedsiębiorstwa 
średnie niestety powoli wdrażają rozwiązania 
chmurowe.

Mikroprzedsiębiorstwa natomiast radzą sobie 
całkiem dobrze z obsługą klientów przez Internet, 
a nawet z wystawianiem e-faktur. Ale to w tej grupie 
firm jest najwięcej do zrobienia i im biznesowe 
wykorzystanie technologii cyfrowych może przynieść 
największą korzyść.

Kim są firmy analogowe, e-adepci i firmy cyfrowe?

Mimo, że cyfryzacja polskich firm mikro i małych 
postępuje bardzo powoli to jest wśród nich grupa firm 
cyfrowych, czyli organizacji, które korzystają w biznesie 
z co najmniej trzech technologii informatycznych13. 
Warto zatem przyjrzeć się wszystkim przedsiębiorstwom 
mikro i małym. Może analiza ich „CV” pozwoli wskazać 
przyczyny negatywnego u jednych i pozytywnego 
u drugich stosunku do korzystania z technologii ICT, 
braku apetytu lub wyższego apetytu na korzystanie 
z technologii informatycznych.

Na pewno skłonność do korzystania z ICT 
wiąże się z wielkością firmy – im mniejsza firma, tym 
mniejsza skłonność do korzystania z technologii 
informatycznych. W grupie mikroprzedsiębiorstw 
ponad 25% to firmy analogowe, natomiast wśród firm 
małych niechętnych cyfrowości jest „tylko” 8,8%. 
Zapewne jednak na stopień wykorzystania technologii 
informatycznych wpływ ma wiele innych czynników, 
nie tylko wielkość firmy mierzona liczbą zatrudnionych. 
Warto przyjrzeć się niektórym z nich.

Wiek firmy, czyli liczba lat działania firmy na 
rynku, okazuje się mało istotny dla skłonności 
do cyfryzacji. Tak wśród firm analogowych, 
jak i wśród e-adeptów i firm cyfrowych ponad 30%  

to przedsiębiorstwa działające na rynku ponad 20 
lat. Ale tyle jest ich też w całej populacji badanych 
firm. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wśród 
ponad 20-latków e-adeptów i firm cyfrowych jest 
nieco więcej niż w grupie firm analogowych (po ok. 
35% wobec 30,6%). Jednocześnie przedsiębiorstwa 
działające na rynku 1-5 lat są nadreprezentowane 
w grupie firm analogowych (prawie 21% wobec 
17,2% udziału w całej populacji badanych firm) 
i niedoreprezentowane w grupie firm cyfrowych 
(12,8% wobec 17,2% udziału w populacji). A wydawać 
by się mogło, że „młode” firmy będą bardziej 
cyfrowe, niż firmy starsze, bo powstawały w czasie, 
gdy technologie cyfrowe były powszechne na 
rynku, a ich właściciele wykorzystywali je zapewne 
w życiu pozazawodowym. Ten relatywnie niski 
poziom cyfryzacji firm działających na rynku 1-5 lat 
może wynikać z tego, że firmy będące w początkowej 
fazie działalności gospodarczej nie dysponują zbyt 
dużymi zasobami kapitału, a jednocześnie mają 
bardzo wiele potrzeb inwestycyjnych i jak widać 
inwestycje w ICT nie są priorytetem. Szkoda, bowiem 
w początkowym okresie działalności firmy poszukują 
klientów i rynków zbytu, a technologie informatyczne 
są do tego naprawdę dobrym narzędziem. 

Pozostałe elementy CV firm mikro i małych – 
branża, w której działa firma, jej lokalizacja, a także 
wykształcenie właścicieli i osób zarządzających mają 
znacznie większy wpływ na skłonność do korzystania 
z technologii informatycznych niż wiek firmy. Firmy 
cyfrowe lokują się przede wszystkim w przemyśle, 
a także w sekcji działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna. Działają w metropoliach, ale także 
w miastach średniej wielkości. Dominują  w regionie 
Centralnym, a więc w regionie dobrze rozwiniętym. 
Apetyt na cyfrowość jest też tym większy im bardziej 
wykształceni są właściciele firm i osoby zarządzające 
nimi.

Na drugim, analogowym biegunie znajdują się 
przede wszystkim firmy handlowe, firmy działające  
w dużych miastach, ulokowane w regionach 
Wschodnim i Południowym, których właściciele 
i osoby zarządzające mają przeciętnie niższe 
wykształcenie niż właściciele i zarządzający firmami 
cyfrowymi.

Związek między skłonnością do korzystania 
z technologii informatycznych a wykształceniem 
można wyjaśnić chociażby większą wiedzą 
osób z wyższym wykształceniem o możliwych 
zastosowaniach ICT. Trudno jednak znaleźć 
uzasadnienie dla różnic w korzystaniu z ICT między 
branżami. Specyfika branżowa ma i powinna 
mieć znaczenie przy definiowaniu celów i zadań, 
które można realizować, korzystając z technologii 
cyfrowych, ale nie powinna mieć wpływu na apetyt 
na korzystanie z ICT. Podobnie trudno wyjaśnić 
różnice w skłonności do korzystania z technologii 
informatycznych w różnych regionach Polski, a także 
w miejscowościach o różnej wielkości. Dostęp do ICT 
nie stanowi dzisiaj problemu. A jednak - w regionie 
wschodnim prawie 27% firm mikro i małych to firmy 
analogowe, a w regionie centralnym stanowią one 
„tylko” 14%. Jednocześnie prawie 56% firm w regionie 
centralnym to firmy cyfrowe. Poziom rozwoju obu 
regionów jest oczywiście istotnie różny i zapewne 
tu należy szukać przyczyn różnic w skłonności do 
korzystania z technologii informatycznych. Widać 
jednak wyraźnie, że nawet jeżeli firmy nie mają 
problemu z dostępem do ICT, to otoczenie w którym 
działają mobilizuje je do informatycznej aktywności, 
albo na taką mobilizację nie oddziałuje.

13 Przyjęto podział MMŚP na 3 grupy: (1) firmy analogowe, to firmy nie korzystające 
z żadnej z 7 technologii, o które przedsiębiorstwa były pytane w badaniu Monitoring 
kondycji sektora MMŚP w 2014 r., (2) e-adepci, to firmy które wykorzystują max. 2 z 7 
technologii oraz (3) firmy cyfrowe, które wykorzystują co najmniej 3 z 7 technologii.
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Z tych samych powodów zapewne firmy mikro 
i małe działające w metropoliach są bardziej otwarte 
na korzystanie z technologii informatycznych – 
„tylko” 8,5% to firmy analogowe, a ponad 57% to firmy 
cyfrowe. Ciekawe jednak, że w dużych miastach (100-
499,9 tys. mieszkańców) relatywnie dużo jest firm 
analogowych (prawie ¼) i relatywnie mało (40%) firm 
cyfrowych. Podobnie jest na obszarach wiejskich, 
ale w tym przypadku łatwiej jest o wyjaśnienie. Firmy 
funkcjonujące na obszarach wiejskich mogą być 
bowiem w większym stopniu niż firmy funkcjonujące 
w większych miastach skoncentrowane na lokalnej 
działalności, skierowanej do znanej grupy odbiorców, 
mogą także nie być nastawione na rozwój, a po prostu 
na zapewnienie pracy i dochodów członkom rodziny. 
Stąd ich niska skłonność do cyfryzacji. Jednak brak 
apetytu na korzystanie z technologii informatycznych 
przez firmy działające w dużych miastach jest trudny 
do wyjaśnienia.

Ciekawe różnice występują także między 
firmami rodzinnymi14 i nierodzinnymi w podejściu do 
korzystania z technologii informatycznych – wśród firm 
rodzinnych większy odsetek korzysta z ICT niż wśród 
firm nierodzinnych. Można założyć, że to sukcesorzy, 
młode pokolenie wchodzące do firm zachęca swoich 
rodziców – właścicieli firm do większej otwartości na 
nowe technologie, a właściciele chętnie oddają ten 
obszar w ręce sukcesorów.

Firmy cyfrowe i analogowe są różne. Korzystanie 
z technologii informatycznych pozostawia różnice 
branżowe, lokalizacyjne oraz w wykształceniu. 
Jednocześnie jednak pozwala na wyrównanie 
szans rozwojowych oraz na budowanie przewag 
konkurencyjnych, które nie byłyby osiągalne bez 
wykorzystania ICT. Powoduje to sytuację, że 
niezależnie od branży, w której firmy działają, gdzie 
są ulokowane, jaki poziom wykształcenia mają 
ich właściciele i menedżerowie – wiedza o rynku, 
o obserwowanych na nim trendach rozwojowych 
oraz dostęp do klientów będą takie same. Tylko 
od właścicieli i osób zarządzających firmą będzie 
zależało jak tę wiedzę wykorzystają.

Jakie są firmy analogowe, e-adepci i firmy cyfrowe?

Firmy cyfrowe działają przede wszystkim 
w przemyśle i w sektorze działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna, w metropoliach, ale też 
w miastach średniej wielkości, a ich właściciele 
i zarządzający legitymują się wyższym 
wykształceniem. Są też większe od firm 
analogowych. Firmy analogowe to przede wszystkim 
mikroprzedsiębiorstwa, firmy handlowe, działające 
na obszarach wiejskich, ale też w dużych miastach, 
a większość właścicieli i zarządzających ma 
wykształcenie średnie.

Nie mówi to jednak nic o modelach biznesowych 
firm cyfrowych i analogowych, o tym co jest ich 
celem, w jaki sposób ten cel realizują, w jaki sposób 
budują przewagę konkurencyjną na rynku i jaką rolę 
odgrywają w tym technologie informatyczne. Czy to 
one, sposób ich wykorzystania, wpływają na biznes, 
pozwalają zmieniać cele firm i metody ich osiągania, 
czy też to modele biznesowe określają potrzebę 
korzystania z technologii informatycznych?

Cele biznesowe - zachowawcze czy rozwojowe?

Przedsiębiorstwa korzystające z technologii 
informatycznych są bardziej nastawione na rozwój 
niż firmy analogowe i e-adepci.  Świadczą o tym cele 
strategiczne, które mikro i małe firmy analogowe 
oraz cyfrowe sobie stawiają. Wśród mikro i małych 
firm cyfrowych większość (2/3) to przedsiębiorstwa 
nastawione na cele rozwojowe – wzrost udziału 
w rynku, wzrost sprzedaży, a także wzrost zysku 
i budowanie wartości firmy w długim okresie.  
W grupie firm analogowych większość (2/3) 
nastawiona jest na cele zachowawcze – utrzymanie 
się na rynku, zapewnienie pracy i dochodu 
właścicielowi i członkom jego rodziny. Wśród 
e-adeptów nieznaczną przewagę mają także firmy 
nastawione zachowawczo do rynku i rozwoju.

W grupie firm analogowych celem 
najważniejszym dla prawie 60% populacji jest 
utrzymanie się na rynku. Wzrost sprzedaży jest 
kluczowym celem dla 16%. W grupie firm cyfrowych 
jest także liczna, bo 30% grupa firm nastawionych 
na utrzymanie się na rynku. Ale kolejne 30% firm 
cyfrowych koncentruje się na wzroście sprzedaży, 
a jeszcze kolejne 30% - na wzroście udziału w rynku 
i wzroście zysku.

18,9 36,3 44,8

14,2 35,2 50,6

e- adepci

14 Badanym przedsiębiorstwom nie została przedstawiona definicja firm rodzinnych, bo 
jest ich wiele (ponad 60). Respondenci – właściciel firm byli proszeni o samookreślenie 
czy uważają swoją firmę za rodzinną. Pozytywnie odpowiedziała 1/3 badanej populacji.
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wzrost zysku (11,8%)

e - adepci

Można zatem założyć, że istnieje związek 
między celem strategicznym, który firmy realizują 
oraz ich skłonnością do korzystania z technologii 
informatycznych. Jednak nie jest on bezwzględny, 
bowiem tak wśród firm realizujących cele zachowawcze 
(utrzymanie się na rynku, zapewnienie pracy i dochodu 
właścicielowi i jego rodzinie), jak i wśród firm 
koncentrujących się na celach rozwojowych są firmy 
cyfrowe. Jednocześnie wśród firm nastawionych 
prorozwojowo są firmy niekorzystające w ogóle 
z technologii informatycznych, co musi dziwić.

jest nastawiona na ekspansję, ich modele biznesowe 
opierają się na przetrwaniu. Te firmy zapominają 
jednak, że przetrwanie także wymaga wsparcia 
chociażby w utrzymaniu rynku, w zarządzaniu 
kosztami, w rozumieniu zmian zachodzących 
w branży, w której działają. Jeśli tego nie będą robić, 
nie przetrwają. Rozumieją to, bo jakość produktów 
i jakość obsługi klienta jest dla nich priorytetem. Ale 
ciągle dużo jest wśród przedsiębiorstw analogowych 
firm, które budują swoja pozycję na rynku w oparciu 
o cenę.

Firmy cyfrowe sięgają po narzędzia 
informatyczne by lepiej, skuteczniej i efektywniej 
realizować swoje cele rozwojowe. Trudno sobie 
dzisiaj wyobrazić wykorzystywanie pojawiających 
się szans rynkowych bez wsparcia ze strony narzędzi 
informatycznych i technologii cyfrowych.

Konkurencja w oparciu o cenę czy inne czynniki?

Od kilku lat MMŚP budują swoją pozycję 
konkurencyjną nie na cenie, a na jakości produktów 
i usług15. Czynnikiem kluczowym dla budowania 
pozycji na rynku jest dla 46% firm właśnie jakość 
produktów i usług. Swoje przewagi konkurencyjne 
w oparciu o cenę buduje „zaledwie” 15% MMŚP, co 
oczywiście nie oznacza, że cena nie ma znaczenia 
dla firm inaczej definiujących swoje modele 
biznesowe. Ma, ale nie kluczowe. Podobny odsetek 
firm (15%) konkuruje jakością obsługi klientów.

Oznacza to, że tak w grupie firm analogowych, 
jak i wśród e-adeptów i firm cyfrowych dominują 
przedsiębiorstwa koncentrujące się na jakości 
produktów i usług, w oparciu o jakość budujące 
swoją pozycję konkurencyjną na rynku. Jednak 
więcej firm analogowych niż firm cyfrowych 
czy e-adeptów głównie w cenie widzi swoje 
szanse biznesowe. Nie zmienia to faktu,

że 44% firm analogowych nastawiona jest na 
konkurowanie jakością produktów i usług. 
Zastanawiające jest jednak jak tworzą one tę jakość 
jeśli … są analogowe. Nawet po to, aby dowiedzieć 
się czego potrzebują klienci, jakiej jakości oczekują 
i czym ona ma się charakteryzować warto korzystać 
z technologii informatycznych.

Ciekawe jest także to, że dla relatywnie dużej 
grupy firm analogowych (17%) kluczem do sukcesu 
rynkowego jest jakość obsługi klienta. Tu także 
narzędzia ICT byłyby bardzo przydatne, bo pozwalają 
na stały kontakt z klientami, dostarczanie im na 
bieżąco informacji, a jednocześnie pozwalają 
pozyskiwać informacje od klienta dotyczące 
chociażby oceny jakości obsługi. Zapewne mikro 
i małe firmy analogowe nastawione na jakość obsługi 
klienta rozumieją to w sposób dość tradycyjny.

Przedsiębiorstwa cyfrowe także budują 
przewagę konkurencyjną nie na cenie, a na jakości. 
Technologie informatyczne im w tym na pewno 
pomagają. Jednak dla relatywnie dużej grupy firm 
cyfrowych konkurowanie to wąska specjalizacja 
i „szycie produktów i usług na miarę”. Trudno sobie 
wyobrazić skuteczność modelu biznesowego 
opartego na konkurowaniu wąską specjalizacją 
i „szyciem na miarę” bez korzystania z technologii 
informatycznych. Firmy z tak zdefiniowaną metodą 
oddziaływania na rynek muszą stale ten rynek 
monitorować. Analizować konkurencję, to co dzieje 
się w świecie naukowym, być też w bezpośrednim 
kontakcie z klientami. Muszą swoją ofertę

Istniejąca zależność między celami strategicznymi 
firm a ich apetytem na cyfrowość każe zastanowić się 
nad kierunkiem tej relacji – czy to także cele rozwojowe 
definiują stosunek firm do korzystania z technologii 
informatycznych, czy też technologie informatyczne 
pozwalają firmom inaczej patrzeć na możliwości 
rozwojowe. Wszystko wskazuje na to, że jest tak, 
i tak. Mikro i małe firmy chcąc się rozwijać sięgają 
świadomie po narzędzia ICT. Z drugiej strony „odkrycie” 
tych narzędzi dla własnego biznesu powoduje, że firmy 
zaczynają dostrzegać znacznie więcej biznesowych 
możliwości niż dotychczas.

Zapewne jednak spora część firm analogowych 
nie sięga po narzędzia informatyczne, bo nie 

15 Na podstawie wyników badań sektora MMŚP „Monitoring kondycji sektora MMŚP” 
prowadzonych przez Konfederację Lewiatan od 2001 r. Wskazują one, że co najmniej od 
2010 r. MMŚP nastąpiła zmiana w modelach biznesowych wielu firm i zaczęły się one 
koncentrować w budowaniu pozycji konkurencyjnej na jakości produktów i usług a nie 
na cenie.
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Tak też jest z inwestycjami w technologie 
informatyczne. Własna strona internetowa, portal on-
line dla klientów, specjalistyczne oprogramowanie 
pozwalające na zwiększenie efektywności 
zarządzania zasobami, komunikowanie się 
z interesariuszami przez portale społecznościowe 
– wszystko to wymaga odpowiednich kompetencji. 
Dlatego zapewne wśród firm cyfrowych więcej 
jest tych, które za priorytet biznesowy uznają 
inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników. 

Technologie informatyczne prowadzą zatem 
w firmach cyfrowych, a tym samym w całej 
gospodarce, do zwiększonych inwestycji firm 
w pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji 
oraz kompetencji. Opłaca się to zatem zarówno 
pracownikom, jak i firmom oraz całej gospodarce,  
bo rośnie wydajność pracy.

Potrzeba innowacji czy dystans do nich? 

Ponad 3/4 MMŚP uważa, że inwestycje 
w innowacje są niezbędne, jeżeli firma chce skutecznie 
konkurować na rynku polskim, a prawie 2/3 – jeśli 
firma chce konkurować na rynkach zagranicznych. 

Ponad 60% MMŚP uważa, że inwestycje w innowacje 
byłyby im przydatne. Najwięcej „fanów” inwestycji 
w innowacje jest w grupie firm cyfrowych, co 
nie dziwi, bowiem inwestycje w technologie 
informatyczne są innowacjami dla firm realizujących 
te inwestycje. Ciekawe natomiast, że także wśród 
firm analogowych, a więc firm, które w ogóle nie 
korzystają z ICT, są także firmy - i to niemało,  
bo ponad 40%, które widzą sens inwestycji  
w innowacje, a dodatkowo także te inwestycje 
realizują.

Ponad 20% firm analogowych wprowadziło 
w badanym okresie na rynek innowacje produktowe, 
a ponad 11% innowacje  marketingowe. Zastanawiające 
jest jak tego dokonały bez korzystania z technologii 
informatycznych. Możliwe, że były to innowacje 
produktowe o charakterze ulepszeń, a innowacje 
marketingowe były np. zmianami w wyglądzie 
produktu, czy jego opakowaniu, które jednak nie 
były „konsultowane” z szerokim gronem obecnych 
i potencjalnych klientów. Dobrze oczywiście, że 
firmy wprowadzają innowacje, ale można założyć, że 
byłoby to dla nich łatwiejsze i obarczone mniejszym 
ryzykiem, jeśli korzystałyby z nowych technologii 
i narzędzi informatycznych.
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produktową kierować na rynek w sposób 
zindywidualizowany, do „oznaczonego” klienta. Wydaje 
się to niemożliwe bez narzędzi informatycznych. Ryzyko 
utraty klientów jest wtedy duże, i co więcej, stale będzie 
rosło. 

Przyszłość rynków, niezależnie od tego jakich 
produktów czy usług dotyczą, charakteryzuje 
indywidualizacja oferty, specjalizacja, tworzenie oferty 
„na miarę” i ciągła zmienność. Trudno będzie się do tego 
dostosować bez korzystania z ICT oraz bez inwestycji 
w rozwój zawodowy pracowników.

Inwestowanie w pracowników czy akceptacja ich 
rotacji?

Większość, bo 76% wszystkich MMŚP uważa, 
że nie można sobie pozwolić na rotację pracowników 
i należy inwestować w ich rozwój zawodowy.  
To zrozumiałe, jeśli firmy chcą zwiększać wydajność 
pracy i swoją produktywność. Jednak inwestowanie 
w rozwój zawodowy pracowników ma sens wtedy, gdy 
ta inwestycja może być wykorzystana, czyli wtedy, gdy 
przedsiębiorstwa modernizują się oraz inwestują, co 
z kolei oznacza, że potrzebują nowych kompetencji.

ANALOGOWE e-ADEPCI CYFROWE

63,6 % 75,8 % 77,6 %
inwestowanie w pracowników inwestowanie w pracowników inwestowanie w pracowników

INWESTOWANIE 
W PRACOWNIKÓW
CZY AKCEPTACJA 
ROTACJI 
PRACOWNIKÓW?
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Jak budować zdolność firmy do konkurowania? Cyfrowe przedsiębiorstwa vs firmy analogowe 
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
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Jak budować zdolność firmy do konkurowania? Cyfrowe przedsiębiorstwa vs firmy analogowe 
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

ANALOGOWE e-ADEPCI CYFROWE

6,3 % 12,1 % 26,9 %
TAK

14,5 % 21,5 % 40,7 %
TAK

ale może także nowej „segmentacji” klientów, 
nowej polityki cenowej, nowej koncepcji promocji. 
Wsparciem w tych działaniach na pewno jest 
korzystanie z technologii informatycznych.

Firmy cyfrowe charakteryzują się większą 
skłonnością do innowacji i potwierdzają to w swoich 
działaniach. Trudno nie wiązać tego z ich apetytem 
na korzystanie z technologii informatycznych, które  
same są inwestycjami w innowacje, ale 
też służą wdrażaniu innych innowacji. 

Firmy analogowe też inwestują w innowacje, ale 
zarówno deklarowana jak i realna skłonność do 
innowacji jest u nich mniejsza. Być może rozpoczęcie 
korzystania z ICT ma szanse przełamać ich opór do 
innowacji w ogóle.

Firmy cyfrowe są silniej nastawione na innowacje 
– tak w sferze deklaracji (przydatność inwestycji 
w innowacje), jak i w sferze realnej. Prawie 50% firm 
cyfrowych wprowadziło bowiem w badanym okresie 
innowacje produktowe i niewiele mniej – innowacje 
marketingowe. Już sam fakt, że innowacjom 
produktowym towarzyszą innowacje marketingowe 
świadczy o świadomym podejściu do wdrażania 
innowacji. Nowe czy ulepszone produkty wymagają 
bowiem nowej komunikacji z rynkiem, a więc nie tylko 
zmian w wyglądzie produktów, czy ich opakowaniu, 

CZY EKSPORT 
JEST/BYŁBY
SZANSĄ 
ROZWOJOWĄ

EKSPORTERZY

TAKTAK

TAK TAK
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Jak budować zdolność firmy do konkurowania? Cyfrowe przedsiębiorstwa vs firmy analogowe 
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Otwarte na świat czy dostrzegające swoje szanse na 
rozwój jedynie na polskim rynku? 

Przedsiębiorstwa z sektora MMŚP generalnie 
nie są zbyt otwarte na świat – niespełna 10% to 
eksporterzy. Tylko 24% MMŚP widzi w eksporcie swoją 
szansę rozwojową. Jednak w grupie firm cyfrowych 
jest ponad 4 razy więcej eksporterów niż w grupie firm 
analogowych i ponad 2 razy więcej niż wśród e-adeptów.

Firmy inwestujące w ICT i umiejętnie wykorzystujące 
narzędzia informatyczne są obecne częściej na rynkach 
zagranicznych niż firmy analogowe, bo dzięki nowym 
technologiom mają łatwy i relatywnie tani dostęp do 
tych rynków. Co więcej, to często klienci i potencjalni 
partnerzy biznesowi sami ich znajdują – bo firma ma 
stronę internetową, bo strona ta jest w wersji angielskiej, 
bo firma jest obecna na portalach społecznościowych 
i skutecznie wykorzystuje technologie cyfrowe do 
swojego rozwoju. Wszystko wskazuje też na to, że 
firmy cyfrowe będą coraz częściej wychodzić poza 
rynek polski. Internet globalizuje biznes i sprawia, że 
dobra, należycie zaprezentowana i pozycjonowana 
oferta polskiej firmy może być atrakcyjna i łatwa do 
znalezienia dla klientów z rynków zagranicznych. Z taką 
firmą będzie zapewne można się komunikować nie 
tylko przez pocztę elektroniczną, ale także przez portale 
społecznościowe, czy sklep on-line dla klientów.

Firmy analogowe, nie mając takich narzędzi nie 
mogą być skuteczne w komunikowaniu się z innymi 
rynkami. Trudno sobie wyobrazić te 6% analogowych 
eksporterów bez możliwości kontaktu z klientami 
choćby za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szanse 
na utrzymanie rynków zewnętrznych będą szybko 
malały, jeśli firmy te nie zaczną korzystać z technologii 
informatycznych. Badania mikro i małych firm 

wskazują, że przedsiębiorstwa korzystające 
z technologii informatycznych są bardziej nastawione 
na rozwój niż firmy analogowe i e-adepci. Budują 
swoją przewagę konkurencyjną na jakości, wąskiej 
specjalizacji i „szyciu produktów i usług na miarę”. 
Inwestują też w rozwój zawodowy pracowników 
oraz w innowacje, są otwarte na świat i ze światem 
handlują. Pomaga im w tym ICT, ale też na nich to 
„wymusza”. Należy bowiem pamiętać, że technologie 
informatyczne to narzędzia. Nie one wyznaczają cele 
rozwojowe, nie one określają czynniki, na których 
firma chce budować swoją pozycję konkurencyjną 
na rynku. Pomagają jednak te cele realizować  
i wspierają sprawność operacyjną przedsiębiorstw 
oraz wydajność pracy.

Dowody na to przynoszą FIRMOWE 
(R)EWOLUCJE oraz historie transformacji cyfrowej 
firm, które im się poddały, zmieniając model swojego 
działania na bardziej cyfrowy, a w efekcie wydajny  
i konkurencyjny.
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Sztuka klonowania
w cyfrowym świecie

Cyfrowa transformacja 
3D Plan realizowana 
w ramach projektu 
Firmowe (R)ewolucje.

 Czym jest dla mnie 
mobilność? To zdolność 
wirtualnego klonowania, 
możliwość bycia w kilku 
miejscach jednocześnie 

dzięki Internetowi 

– mówi Marcin Drutel, właściciel 3D Plan. 
Jego ośmioosobowa firma działa w branży 
usług projektowo-inżynieryjnych. Świadczy 
ona usługi m.in. inwentaryzacji budowlanej, 
termowizji oraz projektowania. Projekty 
realizowane przez 3D Plan są niezbędne 
do odwzorowania np. stanu faktycznego 
budynku, co ma kluczowe znaczenie m.in. 
przy przebudowie konstrukcji, wyliczeniu 
opodatkowania, administrowaniu budynkiem, 
wycenie budynku przy sprzedaży, czy aranżacji 
wnętrza. Projekty są również wykorzystywane 
przy weryfikacji zagospodarowania terenu.

Inżynierowie 3D Plan prowadzą 
pomiary praktycznie na terenie całego 
kraju. Pracują w ciągłym ruchu, działając 
zdalnie, wspólnie z klientem. Po dokonaniu 
pomiarów, projekt jest natychmiast wysyłany 
na wspólny dysk w chmurze, dzięki czemu 
efekty są od razu dostępne dla inżynierów 
pracujących w biurze. Zarys projektu 
powstaje na urządzeniu 2w1, takim jak tablet 
z klawiaturą lub laptopie jeszcze na miejscu 
prowadzenia prac obliczeniowych. Pozwala to 
natychmiast wychwycić błędy i zweryfikować 
je z klientem. Dotychczas inżynierowie 
korzystali z drukowanych projektów, 
które były uzupełniane podczas wizyty 
u klienta i przekazywane współpracownikom 
następnego dnia do dalszego opracowania. 
Obecnie wyniki pomiarów są udostępniane 
elektronicznie bezpośrednio po ich wykonaniu, 
a w biurze inny pracownik firmy przejmuje 
dalszą część pracy. Zapisywanie projektów, 
danych oraz różnego rodzaju plików na 
wirtualnym dysku pozwala na szybki dostęp 
i bieżące nanoszenie niezbędnych poprawek 
nawet wówczas, gdy inżynierowie dokonują 
pomiarów w terenie, inwentaryzują budynki, 
czy pracują na budowie.



https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=26989


„Właśnie w ten sposób jesteśmy w stanie 
zaoszczędzić czas i skrócić cały proces projektowy 
o kilka dni. Dzięki cyfryzacji prac, mamy precyzyjną 
informację, kiedy zostały wykonane pomiary  
i kto się nimi zajmował. Wszystko jest sprzężone 
z kalendarzem, dzięki czemu wiadomo, który 
inżynier wprowadził kolejne poprawki. To ogromne 
ułatwienie w sytuacji, gdy muszę zarządzać 
ośmioosobowym zespołem konsultantów, 
działających jednocześnie w kilku miejscach  
w Polsce – dodaje Marcin Drutel. 

„Sprawozdanie z prac dostaję na skrzynkę 
elektroniczną. Po weryfikacji natychmiast trafia 
ono do klienta”.

Urządzenie mobilne zamiast papieru

W ramach codziennych obowiązków 
pracownicy często wyjeżdżają na 
inwentaryzację oraz budowy, co powoduje ich 
rzadką obecność w biurze. Właściciel firmy 
miał świadomość, że pracownicy nie muszą 
być uwiązani do biurek, żeby efektywnie 
wykonać swoje obowiązki. 

„Ta praca wymaga częstych wyjazdów, 
a wiadomo, że nie możemy być w wielu miejscach 
na raz. Chcieliśmy stać się bardziej mobilni 
i przyspieszyć pracę. Dzięki chmurze i usługom 
Office 365 zyskujemy czas na pozyskiwanie nowych 
zleceń i wykorzystujemy lepiej pracę naszych 
ludzi. To był nasz główny cel, zanim podjęliśmy się 
cyfrowej rewolucji” – dodaje Marcin Drutel. 

Zwykle podczas inwentaryzacji budynków 
inżynierowie chodzą z blokami rysunkowymi. 
Obecnie wykorzystują do tego tablety 
i smartfony.  Dodatkowo  komunikator ułatwia 
komunikację i wymianę danych między

pracownikami a klientami. Urządzenia 
mobilne z zainstalowanym oprogramowaniem 
CAD stanowią niezbędną pomoc i poręczne 
narzędzie do pracy w terenie. Dodatkowo 
przechowywanie projektów w wirtualnej 
chmurze umożliwia szybki dostęp do 
materiałów i opisów technicznych. Powoduje 
to ogromne oszczędności związane 
z wydrukami, niższymi kosztami przejazdów, 
czy komunikacji. 

„Obecnie, wersja elektroniczna projektu trafia 
drogą elektroniczną do zamawiającego. Jeśli 
pojawią się uwagi z jego strony, wprowadzamy 
je natychmiast na projekt elektroniczny. Dopiero 
finalną i zaakceptowaną wersję przygotowujemy 
w formie wydruku. Kiedyś wszystkie korekty były 
wprowadzane ręcznie na papierze, co nie tylko 
wiązało się z wydatkami, ale również wydłużało 
cały proces w nieskończoność” – komentuje 
Marcin Drutel. 

Cyfrowa przewaga

Kluczowym elementem w biznesie 
usług projektowych jest szybkość i dobra 
komunikacja z klientem.W efekcie wpływa to 
na wyższy stopień rekomendacji dla firmy. 
Właśnie w taki sposób firma pozyskuje nowe 
zlecenia. Zdalny dostęp do plików z projektami 
na serwerze, błyskawiczna informacja dla 
klienta o postępach prac czy rzetelne raporty 
to elementy, które wpływają na jakość obsługi 
i zapewniają klientowi przejrzysty obraz 
działań.

„Klient wie za co płaci. Staramy się, by 
nasi klienci byli zawsze świetnie poinformowani  
o postępach prac. W  ten sposób pokazujemy, że
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Przekazanie odpowiedzialności za 
wprowadzenie technologii samym pracownikom 
okazało się strzałem w dziesiątkę. „Dla młodego 
zespołu wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań 
było bardzo naturalne i łatwe do zaszczepienia 
w nowych warunkach ” – zwraca uwagę Marcin 
Drutel. „Projektowi cyfrowej zmiany musi 
towarzyszyć otwartość na pracowników, ich 
potrzeby, uwagi i kolejne inicjatywy. Jeżeli 
sami znaleźli rozwiązanie danego problemu 
to zazwyczaj ono działa. Dzięki tym zmianom 
nasza wydajność wzrosła”. 

20-30% oszczędności

Technologia pozwala oszczędzić czas, 
który pracownicy mogą przeznaczyć na analizę 
nowych klientów czy zmian prawnych, które 
często przeradzają się w nowe zlecenia. Dzięki 
obniżce kosztów, firma zyskała również większą 
elastyczność cenową. Cyfrowe narzędzia 
poprawiły także motywację pracowników, którzy 
dzięki wygodnym urządzeniom mobilnym mogą 
pracować „w ruchu” i zyskują czas.

„Po wprowadzeniu urządzeń przenośnych 
i usług Office 365 pracownicy nie wyobrażają 
sobie powrotu do starych rozwiązań. Zyskaliśmy 
20-30% więcej czasu na nowe projekty i pracę 
koncepcyjną. Każde pół godziny na myślenie 
to dla mnie nowe projekty w perspektywie 
kolejnych miesięcy. Teraz przed nami projekt 
wprowadzenia oprogramowania do wizualizacji 
3D. Otwieramy kolejny etap cyfrowej rewolucji” 
– podsumowuje rozmowę Marcin Drutel.

są dla nas ważni. Dzięki technologiom znacząco 
podnosimy jakość obsługi. Klient traktuje taką usługę 
jako bardziej wartościową dla niego, a my jako wartość 
dodaną dla klientów” – podkreśla Marcin Drutel.

Analizując projekt wprowadzenia technologii 
mobilnych i usług chmurowych, właściciel 
przyznaje, że główna korzyść dotyczy obszaru 
zarządzania projektami. Zmiana była możliwa 
dzięki funkcji kalendarza, który natychmiast stał 
się podstawowym narzędziem pracy. Marcin 
Drutel zwraca również uwagę, że najtrudniej 
było porzucić dotychczasowe przyzwyczajenia  
i utarte standardy. Wcześniej w firmie 
obowiązywał kalendarz biurkowy, gdzie każdy 
zapisywał wyjazdy czy urlopy. Okazywało się 
jednak, że w wielu przypadkach ręczne zapisy 
wprowadzały w błąd. Obecnie firma prowadzi 
plany w kalendarzu elektronicznym, do którego 
można wprowadzić informacje o zleceniach 
i wyjazdach w dowolnym momencie oraz 
przyporządkować je do klientów.

„Największe wyzwanie przy wprowadzaniu 
innowacyjnych technologii polega na pokonaniu 
barier mentalnych. Świadomość ryzyka może 
blokować podjęcie decyzji, zwłaszcza, że w małych 
firmach perspektywa działań kończy się na 
rozliczeniach za kolejny miesiąc. Ciężko wprowadzić 
nowe rozwiązanie, jeśli nie masz pewności jak 
działa, jakie stoją za tym koszty i często nie ma 
się kogo poradzić. Do projektu przekonała mnie 
młodsza kadra, która wyczuła szanse wynikające 
ze stosowania technologii. Kiedy dostrzegłem 
pierwsze konkretne korzyści, dalsza zmiana 
okazała się bardzo prosta” – mówi Marcin Drutel.
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W poszukiwaniu talentów, 
czasu i wyższej produktywności

Cyfrowa transformacja 
FIT Specialist Recruitment 
realizowana w ramach 
projektu Firmowe (R)ewolucje.

 Dopasowanie i sprawność to 
słowa nie tylko nawiązujące do 

naszej nazwy, ale również wartości, 
które wprowadzamy w życie 

każdego dnia. 

– mówi Małgorzata Tylec-Gusakov, 
właścicielka FIT Specialist Recruitment, 
wyjaśniając źródła nazwy swojej firmy. 

 Stworzyliśmy firmę po to, by 
pomagać w doborze doskonałych 

osób do pracy. Musimy 
błyskawicznie poznać i zrozumieć 

każdą organizację, by dopasować do 
niej najlepszych pracowników. Bez 

właściwych ludzi i technologii byłoby 
to niemożliwe. 

FIT Specialist Recruitment  
to prężnie działająca  i rozwijająca się 
firma headhunterska, która zatrudnia 
obecnie kilkunastu młodych i gotowych do 
wielkich wyzwań konsultantów. Przez 5 lat 
działalności firma wypracowała silną pozycję  
w pozyskiwaniu kandydatów na specjalistyczne 
stanowiska z obszaru doradztwa prawnego 
i podatkowego, finansów oraz IT i nowych 
technologii. 

Czas i szybka reakcja na zapytania 
klientów jest jednym z czynników budowania 
przewagi na zatłoczonym rynku usług 
rekrutacyjnych. Drugim elementem jest 
bezpieczeństwo i poufność informacji, które 
w przypadku usług rekrutacji pracowników 
na najwyższe stanowiska kierownicze mają 
szczególne znaczenie. 

Biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia mobilnego i dynamicznego 
środowiska pracy, przyspieszenia procesów 
obsługi klientów przy jednoczesnej pełnej 
ochronie informacji, FIT Recruitment 
zdecydował się na wprowadzenie technologii 
chmurowych Microsoft i wykorzystanie 
urządzeń mobilnych w realizacji codziennych 
zadań.



https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=26973


Praca na „szóstym” biegu

Specyfika rynku rekrutacji polega na tym, 
że klienci bardzo często zlecają poszukiwania 
pracowników kilku firmom rekrutacyjnym 
jednocześnie.

„Kto pierwszy wygra rywalizację, czyli pozyska 
odpowiedniego kandydata, ten wygrywa” – mówi 
Małgorzata Tylec-Gusakov. „Z konkurencją 
wygrywamy właśnie szybkością wykonania zadania, 
dostarczając przy tym wysokiej jakości kandydatów 
i całą usługę. Technologia daje szansę połączenia 
szybkości z najwyższą jakością”.

Firma działa według metody Direct Search 
– bezpośrednich poszukiwań kandydatów. 
Konsultanci firmy muszą dotrzeć do osób, które 
aktywnie nie szukają pracy, ale bardzo często  
są najlepszymi kandydatami na potencjalne 
stanowisko. Telefon i usługi w chmurze 
zapewniające dostęp do kluczowych informacji, 
stanowią w związku z tym podstawowy pakiet 
narzędzi codziennej pracy.

„W tej pracy błyskawiczne pozyskanie właściwych 
informacji jest czymś niezbędnym – podkreśla 
Małgorzata Tylec-Gusakov. „Potrzebujemy 
dostępu do danych w niestandardowym czasie, poza 
tradycyjnymi godzinami pracy, w różnych miejscach. 
Naszym celem jest dopasowanie do potrzeb firm 
i kandydatów – szukamy narzędzi, które nam to 
umożliwią”.

Jednym z warunków najwyższego poziomu 
obsługi klientów jest szybka informacja zwrotna 
dla klientów, którzy oczekują natychmiastowego 
dostarczenia np. CV, czy raportu tuż po 
spotkaniu. Praca konsultantów firmy jest bardzo 
mobilna, co powoduje, że często umawiają 
się oni na spotkania w różnych miejscach.

W trakcie jego trwania mają możliwość pobrania 
potrzebnego dokumentu wprost z chmury  
w dowolnym momencie przez telefon, tablet, czy 
laptop. Mają możliwość redakcji dokumentu na 
miejscu i uzyskania uwag kolegów działających 
w biurze oraz szybkiego przesłania klientowi 
gotowego dokumentu bez starty czasu na 
dojazdy, przeszukiwanie informacji w różnych 
miejscach.

„Nasi kandydaci to profesjonaliści, których czas 
szanujemy. Często spotykamy się z nimi poza biurem. 
Chmura pozwala przyspieszyć obieg informacji, 
zarówno w naszej firmie, jak i w kontakcie z klientem” – 
przekonuje Małgorzata Tylec-Gusakov. „Szczególnie 
pomocna okazała się możliwość natychmiastowego 
udostepnienia wszystkim pracownikom wyników 
spotkania z kandydatem lub klientem po chwili od 
jego zakończenia”.
 

Dzięki chmurze i Office 365 informacje 
są dostępne na wspólnym dysku wirtualnym 
OneDrive, do którego mają dostęp odpowiednie 
osoby pracujące przy projekcie. Dzięki możliwości 
wspólnej pracy na jednym dokumencie, gotowy 
raport dla klienta powstaje o wiele szybciej, niż 
w sytuacji gdyby każdy działał oddzielnie. „Co 
więcej, dzięki możliwości weryfikacji dokonanej przez 
wielu pracowników, poprawia się również jakość 
analizy. Mamy pewność, że nikt nie został pominięty 
w całym procesie” – dodaje Małgorzata Tylec-Gusakov.

Jeden zespół, jedna platforma

Obok umiejętności wyszukania i selekcji 
kandydatów bardzo istotne w codziennej 
pracy konsultanta jest również sprawne 
przeprowadzenie całego procesu rekrutacji. 

Pracownicy muszą nie tylko szybko znaleźć 
kandydatów, ale sprawnie się z nimi umówić. 
Często jest tak, że kandydaci nie mogą dotrzeć 
do biura ze względu na miejsce zamieszkania, 
czy wykonywania swoich obowiązków. „Wówczas 
niezbędny okazuje się Skype, który skraca dystans nie 
tylko fizycznie, ale również umożliwia dobre poznanie 
kandydata, jego reakcji, zachowań, podobnie jak 
podczas klasycznego spotkania” – podkreśla 
Małgorzata Tylec-Gusakov. 

Wprowadzenie jednej zintegrowanej 
platformy chmurowej zapewniło lepszą 
czytelność danych, większą przejrzystość pracy 
konsultantów i lepsze narzędzia do zarządzania 
projektem. W rezultacie daje to możliwość 
weryfikacji pracy zespołu i dokonywania 
ciągłych usprawnień w procesie. Konsultanci 
FIT są zobowiązani do wpisywania bieżących 
informacji o statusie projektu. Zintegrowane 
kalendarze pokazują, kiedy odbywają się 
kolejne spotkania i rozmowy, jacy konsultanci 
są zaangażowani w projekt i jaki jest moment 
dostarczenia stosownych informacji.

„Technologia pozwala zorganizować dzień 
pracy całkowicie poza biurem” – dodaje Małgorzata 
Tylec-Gusakov. „Odwiedzając klienta w innym 
mieście, podczas jazdy pociągiem weryfikuję raport, 
sprawdzam stan realizacji innych projektów i skalę 
zaangażowania pracowników w projekty. Na bieżąco 
odpowiadam na zapytania na poczcie elektronicznej. 
Klient uzyskuje błyskawicznie informacje, a ja mam 
pewność, gdzie znajdują się konsultanci i jakie 
zdania wykonują. Mam czas dla klienta, pracowników  
i siebie”. 
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Bezpieczeństwo informacji to bezpieczeństwo 
biznesu

Z punktu widzenia firmy rekrutacyjnej 
kluczowym wymogiem wobec technologii 
jest bezpieczeństwo i zachowanie całkowitej 
zgodności z wytycznymi GIODO. Firma, jako 
właściciel danych, musi mieć pewność, że 
technologie chmurowe są w pełni bezpieczne 
i dają odpowiednią ochronę i właściwy poziom 
zgodności z regulacjami. „Dane osobowe są 
szalenie ważne. Przetwarzamy dane sensytywne, 
informacje o motywacjach, wrażliwe i poufne dane 
o zarobkach. Musimy mieć prawnie zabezpieczone 
procesy” – mówi właścicielka firmy.

Firma przechowuje w swoich bazach bardzo 
wrażliwe dane, które wymagają szczególnego 
poziomu ochrony. Jak podkreślają pracownicy 
firmy, kluczowe jest by technologie chmurowe 
spełniały wszelkie normy ochrony danych 
osobowych oraz zachowania prywatności. Z jednej 
strony technologia musi zapewniać szybkość  
i precyzję w odnajdywaniu danych zgromadzonych 
w zaawansowanych bazach złożonych z wielu 
rekordów, z drugiej musi zapewniać najwyższy 
poziom bezpieczeństwa. W naszym biznesie 
to podstawa. „Technologie chmurowe, które 
wprowadziliśmy, w tym Office 365 dają gwarancję, 
że nasze dane są chronione na wyższym 
poziomie. Co więcej, bardzo często dostajemy od 
klientów narzędzia weryfikacji kandydatów, testy 
umiejętności, czy analizy, które są wymagane  
w ich organizacji. Dzięki technologii rozwiązania 
te współpracują ze sobą. Działamy wówczas bliżej 
klientów i w zgodzie z ich wytycznymi”. 

Cyfrowa transformacja zależy od ludzi

„W biznesie kieruję się zasadą małych kroków – 
nieśpiesznych, ale bardzo przemyślanych. Podobnie jest 
z wprowadzaniem technologii. Najpierw powiązaliśmy 
wprowadzenie rozwiązań z naszymi celami biznesowymi, 
a potem zaangażowaliśmy w to zespół. Dopiero 
wówczas zdecydowaliśmy się na realizację projektu”.

Zespół FIT to przede wszystkim osoby młode 
i właśnie one okazały się liderami zmian. Jak 
podkreśla właścicielka firmy, technologia jest 
dla młodych osób czymś naturalnym. Daje im 
nie tylko narzędzia, ale również motywacje do 
działania. To sami pracownicy wywołali naturalną 
chęć do poprawy środowiska pracy. Właśnie z tej 
pasji skorzystała cała firma.

Specyfika firm rekrutacyjnych polega na 
tym, że pracownicy często prowadzą rozmowy 
z kandydatami poza tradycyjnymi godzinami 
pracy, czyli po 17.00. Powoduje to, że właśnie 
wtedy muszą mieć oni dostęp do odpowiednich 
informacji i narzędzi komunikacji poza biurem. 
Okazało się, że spójne środowisko pracy mobilnej 
z domu zostało bardzo pozytywnie odebrane 
przez pracowników, którzy nie musieli zostawać  
w biurze do późnych godzin.

„Z pewnością technologia wspiera możliwość 
wyniesienia firmy na wyższy poziom rozwoju. A jeśli 
rozwiązania takie jak tablety i smartfony z Windows 
wyposażone w Office 365 wspierają rozwój biznesu, 
to nie należy na nich oszczędzać, ponieważ zwrot z tej 
inwestycji jest dostrzegalny praktycznie od ręki. Mowa 
tu nie tylko o niższych kosztach komunikacji, dostępu 
do informacji, ale oszczędności czasu, wyższym 
poziomie bezpieczeństwa danych i satysfakcji 
pracy zespołu. To wartości, których nie zmierzymy, 
ale z pewnością wpływają na wyniki całej firmy”.
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Transformacja firmy
– ZEMO wypływa na szerokie wody

Cyfrowa transformacja 
ZEMO realizowana 
w ramach projektu 
Firmowe (R)ewolucje.

 Mało kto podejmuje 
się zleceń, które 
my realizujemy 

z przyjemnością 

– mówi Łukasz Nowak, manager projektu 
inwestycyjnego w firmie ZEMO. „Obecnie 
większość właścicieli jednostek pływających 
woli kupić nowy sprzęt niż remontować stary. My 
nie boimy się nawet najtrudniejszych projektów. 
Posiadamy wiedzę i umiejętności, dzięki którym 
możemy naprawić jednostki będące w bardzo złym 
stanie technicznym i sprawić, że znów wypłyną na 
szerokie wody” – dodaje.

Firma ZEMO specjalizuje się w remontach 
jednostek pływających. Do najczęściej 
wykonywanych napraw należą m.in. prace 
elektromechaniczne i elektryczne oraz 
regeneracja maszyn i urządzeń okrętowych. 
Standardy wykonywanych prac są niezwykle 
wysokie, ponieważ każdą naprawę musi 

zatwierdzić klasyfikator, bez którego zgody 
jednostka nie trafi z powrotem na wodę. 

ZEMO rozszerza obecnie zakres usług  
o rejsy turystyczne i imprezy okolicznościowe. 
Firma posiada dwie jednostki pływające, które 
są kompleksowo remontowane. Priorytetem 
jest wprowadzenie do oferty rejsów przed 
rozpoczęciem sezonu letniego. Oznacza 
to, że specjaliści z firmy ZEMO pracują 
niezwykle intensywnie, a każde opóźnienie 
może skutkować utratą potencjalnych zleceń. 
Jednocześnie firma zdecydowała się na 
zwrot ku nowym technologiom co wpłynęło 
na wzrost efektywności oraz umożliwiło 
uporządkowanie dotychczasowych działań. 

ZEMO zatrudnia przede wszystkim 
inżynierów oraz mechaników okrętowych. 
Firma korzysta również z pomocy 
emerytowanych specjalistów, czerpiąc z ich 
doświadczenia w dziedzinie naprawy jednostek 
pływających. W najbliższej przyszłości ZEMO 
planuje rozbudowanie zespołu o kapitanów, 
oficerów i obsługę wodolotów. 
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Przepływ informacji na wodzie

„W naszej firmie powiedzenie czas to 
pieniądz traktujemy dosłownie. Każdy dzień 
postoju jednostki w porcie wiąże się z ogromnymi 
kosztami” – mówi Łukasz Nowak. „W przeszłości 
wielokrotnie opóźnienia wynikały z braku 
płynnego przepływu informacji” – dodaje. 

Wdrożenie w firmie technologii mobilnych, 
w tym urządzeń 2w1 typu tablet Windows  
z klawiaturą oraz smartfonów Lumia zmieniło 
ten stan rzeczy. Obecnie pracownicy ZEMO 
korzystający z aplikacji i usług dostępnych  
w ramach Office 365 na urządzeniach przenośnych 
mogą na bieżąco sprawdzić jaka jest dostępność 
części niezbędnej do wykonania naprawy. 
Informacje przekazują kierowcy, który jeszcze tego 
samego dnia dokonuje zakupu. Przestoje w pracy 
wynikające z nieporozumień czy błędnego zakupu 
zostały właściwie całkowicie wyeliminowane.  

„Nasza praca stała się bardziej efektywna. 
Obecnie możemy szybciej realizować poszczególne 
naprawy, dzięki czemu przyjmujemy więcej 
zamówień. Udało nam się skrócić czas potrzebny 
na realizację zlecenia o 70%” – tłumaczy Łukasz 
Nowak. „Pracownicy wysyłają zdjęcie lub konkretny 
link, dzięki czemu szybkość wymiany informacji 
wzrosła czterokrotnie” – dodaje. Początkowo 
nie wszyscy pracownicy byli entuzjastycznie 
nastawieni do zmian, obawiając się, że będą 
mieli przez to więcej pracy. „Najtrudniejszy był 
pierwszy krok i podjęcie decyzji o wprowadzeniu 
nowych technologii do codziennego życia naszej 
firmy. Gdy już wprowadziliśmy dokumenty  
w formie cyfrowej wszyscy docenili zalety tego 
rozwiązania” – wyjaśnia Łukasz Nowak. 

Płynny dostęp do danych

Kolejnym problemem paraliżującym 
niegdyś pracę firmy był brak zdalnego dostępu 
do dokumentacji. Pracownicy ZEMO gromadzili 
dane w segregatorach, które zabierali ze sobą na 
remontowaną jednostkę. Niejednokrotnie dokumenty 
te ulegały zniszczeniu, zabrudzeniu czy wręcz gubiły 
się, co skutkowało opóźnieniami w realizacji zleceń. 

„Kiedy nowy mechanik przystępuje do naprawy 
statku brak dokumentacji jest ogromnym problemem. 
Dojście do tego jaki jest stan faktyczny zajmuje czas, który 
moglibyśmy poświęcić na naprawę” – wyjaśnia Łukasz 
Nowak.

Wdrożenie usług chmurowych Microsoft 
umożliwiło skatalogowanie danych oraz zachowanie 
ciągłości pracy. Pracownicy ZEMO mogą obecnie  
w łatwy sposób sprawdzić jaka jest historia napraw  
w danej jednostce. Mechanicy wykonują zdjęcia starej 
części przed demontażem, a następnie fotografują 
nowo zamontowany element, dzięki czemu każdy 
kto przystępuje do kolejnej naprawy dysponuje 
kompletem informacji. Dokumentację uzupełniają 
skanami dokumentów w tym certyfikatów, kart 
katalogowych czy atestów. Specjaliści z firmy 
ZEMO na bieżąco nanoszą poprawki do schematów, 
które są widoczne dla całego zespołu. Dodatkowo 
mechanicy zaznaczają miejsca potencjalnie 
narażone na awarię, dzięki czemu kolejni specjaliści 
mogą szybko zlokalizować źródło usterki. 

Krok do nowoczesności

W najbliższych miesiącach firma ZEMO planuje 
rozpoczęcie kampanii marketingowej. Mając 
świadomość, że klienci poszukują informacji przede 
wszystkim w internecie, ZEMO zamierza stworzyć 
atrakcyjną i przejrzystą stronę www, na której znajdą 
się wszystkie potrzebne informacje.  

„Planujemy stworzenie prezentacji firmy  
w aplikacji Sway. Oglądaliśmy na szkoleniu Microsoft 
przykładowe produkcje i zrobiły one na nas ogromne 
wrażenie. Prezentacje są proste, a jednocześnie 
niezwykle atrakcyjne. Jestem przekonany, że taka forma 
przekazania informacji trafi do naszej grupy docelowej” – 
mówi Łukasz Nowak. 

Innym projektem, nad którym pracuje 
ZEMO jest wdrożenie arkusza w programie Excel 
zliczającego zużycie poszczególnych części 
jednostek pływających. Umożliwi to wymianę 
części zanim ulegnie ona zużyciu. Jest to niezwykle 
ważne, gdyż awarie poszczególnych elementów 
często pociągają za sobą kolejne usterki, których 
usunięcie wiąże się z wyłączeniem jednostki  
z ruchu na długie dni, a nawet tygodnie. 

„Nasz mechanik codziennie będzie wpisywał 
parametry maszynowni, takie jak czas pracy czy spalanie. 
Program sam wyliczy ile roboczogodzin pracowała dana 
część i kiedy trzeba będzie ją wymienić” – wyjaśnia 
Łukasz Nowak.

Ostatnim projektem na liście firmy ZEMO 
jest zorganizowanie pracy zespołu wykorzystując 
aplikację SharePoint. Pracownicy będą otrzymywali 
poszczególne zadania oraz będą mogli sprawdzać 
co w danym momencie robią ich koledzy. Wdrożenie 
uporządkuje pracę firmy oraz poprawi terminowość 
realizowanych zleceń.

„Nasi klienci oczekują szybkich napraw. Chcąc 
wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom musimy jak najlepiej 
zorganizować naszą pracę. Urządzenia mobilne 
wyposażone w usługi Microsoft oferują olbrzymie 
możliwości. Nieskorzystanie z nich byłoby wręcz 
nierozsądne” – podsumowuje Łukasz Nowak.
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Prezentacja
finalistów projektu



3D Plan
 
Profil firmy: 3D Plan działa w branży usług projektowo-inżynieryjnych. Firma 
świadczy usługi m.in. w zakresie inwentaryzacji budowlanej, termowizji oraz 
projektowania. Działania realizowane przez 3D Plan są niezbędne do odwzorowania 
stanu faktycznego budynku, co ma kluczowe znaczenie m.in. przy przebudowie 
konstrukcji, wyliczeniu opodatkowania, administrowaniu budynkiem, jego wycenie 
przy sprzedaży, czy aranżacji wnętrza. 

Cyfrowa transformacja: Inżynierowie 3D Plan prowadzą pomiary na terenie całego 
kraju, pracują w ciągłym ruchu działając zdalnie, wspólnie z klientem. Pracownicy 
zgodnie twierdzą, że praca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii jest 
szybsza i łatwiejsza. Po dokonaniu pomiarów, projekt jest natychmiast wysyłany na 
wspólny dysk w chmurze, dzięki czemu efekty są od razu dostępne dla inżynierów 
pracujących w biurze. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii pracownicy 
firmy zyskali 20-30% więcej czasu na nowe projekty i pracę koncepcyjną.

„Dzięki chmurze zyskujemy czas na pozyskiwanie nowych zleceń i wykorzystujemy lepiej 
pracę naszych ludzi. To był nasz główny cel, zanim podjęliśmy się cyfrowej rewolucji” 
– Marcin Drutel, 3D Plan

Arlan
 
Profil firmy: Arlan zajmuje się kreowaniem przestrzeni prywatnej, komercyjnej 
i publicznej. Działając od 1998 roku firma zrealizowała spektakularne inwestycje 
i wykonała wiele zleceń o dużym stopniu złożoności. Jednym z nich był projekt 
parku o powierzchni 12,5 ha dla miasta Kirkuk w Iraku.  

Cyfrowa transformacja: Najistotniejszą korzyścią z przeprowadzenia cyfrowej 
transformacji w firmie Arlan jest dostęp do wszystkich materiałów z każdego 
miejsca, w którym przebywają aktualnie członkowie zespołu. Nie trzeba tracić 
czasu na powrót do biura, spotkania firmowe, każdorazowe zgrywanie zdjęć ze 
smartfona, przepisywanie notatek i ankiet, czy powtórnej wizyty u klienta w celu 
prawidłowego skalowania map. Wiele procesów odbywa się zdalnie, dzięki czemu 
firma może działać sprawniej i wydajniej oraz dalej się rozwijać. 

„Prowadząc firmę musisz mieć głowę w chmurach (tych przenośnych i tej wirtualnej), 
ale nogi na ziemi. FIRMOWE (R)EWOLUCJE dały nam solidną podstawę i motywację  
do dalszego rozwoju” 
– Jarosław Małecki, Arlan 

FIT Specialist Recruitment
 
Profil firmy: FIT Specialist Recruitment to firma rekrutacyjna, która zatrudnia 
kilkunastu młodych i gotowych do wielkich wyzwań konsultantów. Przez 5 lat 
działalności firma wypracowała silną pozycję w pozyskiwaniu kandydatów na 
specjalistyczne stanowiska z obszaru doradztwa prawnego i podatkowego, 
finansów oraz IT i nowych technologii. Firma działa według metody Direct Search, 
polegającej na bezpośrednich poszukiwaniach kandydatów.  

Cyfrowa transformacja: Mając na uwadze konieczność zapewnienia mobilnego 
i dynamicznego środowiska pracy, przyspieszenia procesów obsługi klientów, 
przy jednoczesnej pełnej ochronie informacji, FIT Recruitment zdecydował się 
na wprowadzenie technologii chmurowych Microsoft i wykorzystanie narzędzi 
mobilnych w realizacji codziennych zadań. Dzięki możliwości wspólnej pracy 
na jednym dokumencie, gotowy raport dla klienta powstaje o wiele szybciej, niż  
w sytuacji gdyby każdy działał oddzielnie.

FuroSzron
 
Profil firmy: FuroSzron to inicjatywa dwóch przyjaciół (Daniela i Tomka), którzy 
pewnego marcowego wieczoru wpadli na pomysł serwowania szronu z elektrycznego 
mikro foodtrucka. Szron to połączenie świeżego śniegu, powstałego ze szlifowania 
lodowych brył, z dodatkiem naturalnych syropów i musów owocowych, polany 
słodkim, gęstym mleczkiem.

Cyfrowa transformacja: Mobilność to kwintesencja branży, w której działa 
FuroSzron. Sprzedaż lodów za każdym razem w innym miejscu i możliwość szybkiej 
komunikacji z klientami to dwie najważniejsze cechy nowoczesnego foodtrucka. 
Nawet w tak małym biznesie, kluczem do sukcesu jest wysoka produktywność 
czyli efektywność wszystkich procesów związanych z zamawianiem towaru. Liczy 
się także sprawna obsługa fanów zimnych przekąsek.

Prezentacja finalistów projektu FIRMOWE (R)EWOLUCJE
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Hamak – Tur
 
Profil firmy: Hamak – Tur powstał po to, by wychowywać przez sport. W trakcie 
organizowanych przez firmę wyjazdów uczestnicy odtwarzają atmosferę i ducha 
wioski olimpijskiej. Organizatorzy pokazują, jak przez sport kształtować właściwe 
postawy, takie jak współpraca w zespole, zdrowa rywalizacja, czy umiejętność 
zdobywania najwyższych szczytów.  

Cyfrowa transformacja: Dzisiaj Hamak – Tur to uznany organizator wyjazdów 
turystycznych dla młodzieży. Dzięki nowym technologiom opiekunowie będący 
na wyjeździe mogą brać udział w wirtualnych spotkaniach kadry, podczas których 
przekazywane są informacje o sytuacji na poszczególnych obozach. W najbliższym 
czasie firma planuje zapewnić rodzicom możliwość obserwowania swoich dzieci 
podczas aktywności sportowych poprzez stronę www.

„Mobilności nie wiążę tylko z informatyką, ale również postawą życiową, która oznacza 
dynamikę, działanie i osiąganie celów”
– Marek Wołkowycki, Hamak – Tur

Model Med
 
Profil firmy: Model Med to klinika Chirurgii Plastycznej i Chirurgii ręki obecna na 
warszawskim rynku medycznym od prawie 20 lat. Połączenie praktyki, wiedzy  
i doświadczenia stanowi gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług. Zespół 
kliniki składa się z lekarzy o wieloletnim doświadczeniu. Firma oferuje wszechstronne 
wsparcie zarówno na etapie konsultacji, diagnostyki jak i bezpiecznego wykonania 
niezbędnego zabiegu w sali operacyjnej.  

Cyfrowa transformacja: Model Med było niegdyś firmą analogową. Firmę ograniczały: 
papierowa rejestracja pacjentów, dokumentacja medyczna, czy nieefektywna 
komunikacja. Właściciele postanowili zmienić ten stan rzeczy i zdecydowali się 
na cyfrową transformację, jakiej dokonali w wyniku FIRMOWYCH (R)EWOLUCJI, 
wprowadzając urządzenia mobilne i usługi chmurowe do swojej firmy. Dzięki integracji 
dotychczasowych technologii z rozwiązaniami Microsoft praca w Model Med stała się 
bardziej efektywna. 

Pan Hipcio
 
Profil firmy: Pan Hipcio to studio dziecięce, w którym odbywają się zajęcia dla 
pociech w wieku przedprzedszkolnym i wczesnoprzedszkolnym. Starsze dzieci 
uczęszczają na lekcje języka angielskiego prowadzone metodą Helen Doron. 
Obecnie jest to jedna z największych szkół językowych na warszawskim Żoliborzu.  

Cyfrowa transformacja: Nauka przez zabawę jest o wiele ciekawsza. Urządzenia 
mobilne nie tylko ułatwiają komunikację, ale również pozwalają poznawać języki 
obce. Dzięki nowym technologiom nauczyciele na bieżąco umieszczają w chmurze 
informacje o realizowanym materiale czy zadaniach domowych. Natomiast rodzice, 
mając dostęp do aktualizowanych danych, mogą śledzić postępy w nauce swoich 
dzieci.

Pracownia Protetyczna Urszula Jaśkiewicz
 
Profil firmy: Laboratorium zajmujące się wykonywaniem prac protetycznych dla 
gabinetów stomatologicznych specjalizuje się w wykonywaniu protez zębowych na 
zamówienie, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Cyfrowa transformacja: Wdrożenie nowoczesnych technologii w pracowni protetycznej 
przede wszystkim przyśpieszyło kontakt z klientem. Dodatkowo dzięki urządzeniom 
mobilnym możliwe jest tworzenie dokumentacji uzębienia pacjenta w formie zdjęć, 
umieszczanych następnie w chmurze i dostępnych z każdego urządzenia i na kolejnych 
etapach pracy z pacjentem. Z materiałów korzystają lekarze i protetycy, co znacznie 
poprawia efektywność ich pracy.
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Prezentika
 
Profil firmy: Agencja kreatywna PREZENTIKA tworzy profesjonalne prezentacje 
na potrzeby biznesu. Wśród klientów znajdują się korporacje oraz prężne firmy, 
często liderzy swoich branż. Prezentacje tworzone są z pasją zgodnie z hasłem 
„Pokaż co masz do powiedzenia”. Koniec z nudnymi prezentacjami, PREZENTIKA 
przygotowuje firmową prezentację do A do Z. Opracowuje treść, szablon  
i zaprojektuje poszczególne ekrany. Wszystko na najwyższym, światowym 
poziomie. 

Cyfrowa transformacja: W małych firmach nie można pozwolić sobie na stratę czasu. 
Pracownicy PREZENTIKI wciąż szukają sposobu na zwiększenie produktywności. 
W świecie, w którym zmiany technologiczne postępują niezwykle szybko, kontakt 
z klientem musi odbywać się za pośrednictwem nowoczesnych form komunikacji 
i wymiany danych. Cyfrowa transformacja ma sprawić, że klienci chcąc cokolwiek 
zaprezentować: usługę, produkt czy ideę pomyślą „zrobi to dla nas PREZENTIKA”.

„Mobilność pozwala zyskać czas, którego tak bardzo nam brakuje”
– Tomasz Górecki, www.prezentika.pl

Sales For
 
Profil firmy: Sales For specjalizuje się w doradztwie personalnym, rekrutacji oraz 
selekcji personelu do pracy w Polsce i za granicą. Firma prowadzi nowoczesny 
portal, na którym publikowane są ogłoszenia z ofertami pracy oraz blog z licznymi 
radami. Do największych sukcesów Sales For można zaliczyć współpracę z liderami 
branż takich jak: medyczna, informatyczna, farmaceutyczna czy logistyczna.  

Cyfrowa transformacja: Wprowadzając nowe technologie firma chciała uzyskać 
możliwość łatwego i szybkiego kontaktu z kontrahentami, niezależnie od ich 
lokalizacji. Intuicyjny interfejs urządzeń oraz aplikacji Office 365 sprawił, że 
wdrożenie przebiegło szybko i sprawnie. Dzięki spójnemu systemowi i możliwości 
przechowywania danych w chmurze codzienna praca stała się łatwiejsza i bardziej 
przyjemna.

„Każda firma, której działalności pozwala na wykonywanie swojej pracy po za biurem 
powinna rozważyć wprowadzenie rozwiązań mobilnych i usług w chmurze, takich jak Office 
365” 
– Krzysztof Matyja, Sales For 

SP Ewa Banasiuk
 
Profil firmy: SP Ewa Banasiuk to rodzinna firma prowadząca sklep specjalizujący 
się w sprzedaży piwa i wina. Firma oferuje szeroki wybór piwa pochodzącego 
głównie z browarów regionalnych, niszowych i kontraktowych.  

Cyfrowa transformacja: Nowoczesne rozwiązania sprawiają, że firma znajduje się 
bliżej potrzeb klienta. Właściciele planują podróże po świecie w celu nawiązania 
kontaktów biznesowych z producentami i importerami alkoholi. Niemniej istotne jest 
sprawne funkcjonowanie sklepu internetowego i terminowa realizacja zamówień. 
Aby firma dalej się rozwijała, właściciele muszą pracować, wykorzystując wydajne 
urządzenia mobilne, na których będą mieć ciągły dostęp do dokumentów, dzięki 
usłudze w chmurze Office 365. W wyniku FIRMOWYCH (R)EWOLUCJI i cyfrowej 
transformacji, jaką firma przeszła będzie to możliwe. 

ZEMO – Zakład Elektromechaniki Ogólnej
 
Profil firmy: Firma ZEMO specjalizuje się w remontach jednostek pływających. 
Standardy wykonywanych prac są niezwykle wysokie, ponieważ każdą naprawę 
musi zatwierdzić Urząd Morski, bez którego zgody jednostka nie trafi z powrotem 
na wodę. ZEMO zatrudnia przede wszystkim inżynierów oraz mechaników 
okrętowych.

Cyfrowa transformacja: Dzięki cyfrowej transformacji pracownicy ZEMO korzystają 
z aplikacji chmurowych na urządzeniach przenośnych. Mogą na bieżąco sprawdzić 
jaka jest dostępność części niezbędnej do wykonania naprawy, sprawniej 
komunikować się między sobą oraz wysyłać materiały do klienta. Czas potrzebny 
na realizację zlecenia udało się skrócić aż o 70%. 
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