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– Na ile in for ma ty ka za czy na być rze czy wi stą

po trze bą w sek to rze biz ne su i w sfe rze pu -

blicz nej? Py tam przede wszyst kim o bar dziej

za awan so wa ne roz wią za nia, jak np. sys te my

kla sy ERP.

– Już ja kiś czas te mu in for ma ty ka prze kro czy ła

gra ni cę, za któ rą prze sta ła być mod na, a sta ła

się nie zbęd na. Do sko na le wi dać to na przy kła -

dzie bran ży bu dow la nej. Kie dy trzy la ta te mu

na stał kry zys, za in te re so wa nie ta ki mi sys te ma -

mi by ło zni ko me. Obec nie sys te my po zwa la ją -

ce roz li czać kosz ty in we sty cji są ty mi, któ re

bran ża bu dow la na wdra ża i któ rych po szu ku je.

Wy ni ka to przede wszyst kim z te go, że aby być

kon ku ren cyj nym trze ba ryn ko wi wy raź nie po -

wie dzieć, dla cze go da na in we sty cja kosz tu je

okre ślo ne pie nią dze. Bez te go mo gą prze trwać

na ryn ku tyl ko bar dzo du że fir my, któ re re ali zu -

ją ogrom ne in we sty cje, przy du żych mar żach.

Gdzie brak kil ku na stu mi lio nów nie ro bi na nich

wra że nia. Ale one sta no wią wy ją tek.

To, na co war to zwró cić uwa gę, to fakt, że ta ki -

mi roz wią za nia mi, jak ERP, BI czy obieg do ku -

men tów, in te re su ją się co raz mniej sze fir my.

Jesz cze dwa, trzy la ta te mu tak nie by ło.

Obec nie wi dać wy raź nie, że in for ma ty ka

scho dzi „w dół”.

W przy pad ku sfe ry pu blicz nej, od bior ca mi

za awan so wa nych roz wią zań sta ją się np.

wyż sze uczel nie. One tak że ro zu mie ją do -

sko na le, że wal cząc o stu den ta mu szą

nie tyl ko do brze za rzą dzać so bą, ja ko

przed się bior stwem, ale tak że uła twić

stu den to wi ży cie. Stąd po trze ba

wdra ża nia w szko łach wyż szych

sys te mów, od ERP po cząw szy

po elek tro nicz ny dzie ka nat czy
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elek�tro�nicz�ną� re�kru�ta�cję.� De�cy�du�ją� się� na to

w pierw�szej�ko�lej�no�ści�uczel�nie�pry�wat�ne,�ale�za ni�-

mi�po�dą�ża�ją�pu�blicz�ne.�Nie�jest�już�bo�wiem�tak,�że

stu�dent� wy�bie�ra� uczel�nię� pry�wat�ną� po�nie�waż� nie

do�stał� się� na pu�blicz�ną.� Te�raz� stu�dent� wy�bie�ra,

na ja�kiej�uczel�ni�chce�stu�dio�wać,�a to,�czy�jest�pry�-

wat�na,�czy�pu�blicz�na,�ma�zna�cze�nie�dru�go�rzęd�ne.

Ge�ne�ral�nie� moż�na ob�ser�wo�wać� wzrost� po�zio�mu

na�ucza�nia�na uczel�niach�pry�wat�nych.�Dla�te�go� i te

pu�blicz�ne�mu�szą�kon�ku�ro�wać�z pry�wat�ny�mi.

In�for�ma�ty�zu�ją�się�rów�nież�szpi�ta�le.�Tu�roz�po�czął�się

pro�ces� prze�kształ�ca�nia� jed�no�stek� w spół�ki� pra�wa

han�dlo�we�go,� a sa�mo�rzą�dy� za�czy�na�ją� roz�li�czać

szpi�ta�le� z ich� dzia�łal�no�ści. I po�ja�wia� się� pro�blem.

Sze�reg� sys�te�mów� ERP� do�sto�so�wa�nych� tyl�ko

do szpi�ta�li�nie�spraw�dzi�się.�Bo�szpi�tal� to�nie�tyl�ko

część�„bia�ła”,�me�dycz�na,�ale�wła�śnie�przed�się�bior�-

stwo.�Nie�ba�wem�oka�że�się,�że�trze�ba�bę�dzie�w wie�-

lu� wy�pad�kach� wy�mie�niać� tam� sys�te�my� ERP,� by

wspie�ra�ły�styk�z czę�ścią�me�dycz�ną,�ale�rów�nież�po�-

zwa�la�ły� ogar�nąć� ca�łość,� tak�że� tę� eko�no�micz�ną,

szpi�ta�la�ja�ko�przed�się�bior�stwa.

– Wspo ma ga nie za rzą dza nia wy da je się na tu ral -

nym roz wią za niem wspie ra ją cym mia sta czy re -

gio ny. Tym cza sem na dal w Pol sce wy ko rzy sta -

nie ERP do wspo ma ga nia za rzą dza nia mia stem

jest wy jąt kiem, a nie nor mą...

–�Rze�czy�wi�ście,�za�po�trze�bo�wa�nie�na ta�kie�sys�te�my

w mia�stach�czy�re�gio�nach�jest�re�la�tyw�nie�nie�wiel�kie.

Wy�ni�ka�to�z dwóch�przy�czyn.�Jed�ną�jest�nie�wiel�ka

ofer�ta�ryn�ku.�Trud�no�zna�leźć�sys�te�my�ERP�do�sto�so�-

wa�ne�do spe�cy�fi�ki�mia�sta.�Ale� to�wy�ni�ka�z dru�giej

pod�sta�wo�wej�przy�czy�ny.�To�brak�opi�sa�nia�po stro�-

nie�miast�pro�ce�sów�biz�ne�so�wych.�Pro�wa�dzi�my�roz�-

mo�wy� z wie�lo�ma�mia�sta�mi� czy� re�gio�na�mi� i w ich

trak�cie� brak� ta�kie�go� opi�sa�nia� pro�ce�sów� nie� jest

ukry�wa�ny.�To�po�wo�du�je,�że�trud�no�do�sto�so�wać�roz�-

wią�za�nia� pro�jek�to�wa�ne� dla� przed�się�bior�stwa

do spe�cy�fi�ki�mia�sta.�Stąd�brak�ofer�ty.

Da�je�się� jed�nak�za�uwa�żyć�co�raz�więk�sze�za�in�te�re�-

so�wa�nie. I je�śli�te�pro�ce�sy�zo�sta�ną�opi�sa�ne�lub�bę�-

dzie�my�mie�li�moż�li�wość�sa�mi�opi�sa�nia�tych�pro�ce�-

sów�pod�czas�jed�ne�go�z pro�jek�tów,�to�fir�ma�ta�ka�jak

na�sza� szyb�ko� od�po�wie� kon�kret�nym� pro�duk�tem.

Ma�my�już�do�świad�cze�nie�np.�z mo�du�ła�mi�po�dat�ko�-

wy�mi.�Jed�nak�firm�IT�nie�stać�na to,�by�przy�go�to�wy�-

wać�roz�wią�za�nia�„na pół�kę”.�Dla�te�go�pro�blem�sła�-

bej�ofer�ty�znik�nie�w mo�men�cie,�kie�dy�to�mia�sta�czy

re�gio�ny�bę�dą�w sta�nie�opi�sać�pro�ce�sy�i tym�sa�mym

po�zwo�lą�bran�ży�na stwo�rze�nie�de�dy�ko�wa�nych�so�-

bie�pro�duk�tów.

– Co raz czę ściej mó wi się o BI, czy li bu si ness in -

tel li gen ce. Na ile pol skie pod mio ty in we stu ją

w te roz wią za nia. Cze go jesz cze po trze bu je pol -

ska go spo dar ka i sfe ra pu blicz na w ob sza rze IT?

–�Obec�nie�w Pol�sce�ok. 10�pro�cent�firm�wy�ko�rzy�-

stu�je�BI. I bę�dzie�to�ro�sło,�po�nie�waż�w przy�pad�ku

firm�kon�ku�ren�cja�nie�śpi.�Roz�wią�za�nia�BI�po�zwa�la�-

ją�uzy�skać�prze�wa�gę�kon�ku�ren�cyj�ną.�Co�do bra�-

ków...� Wy�ni�ka�ją� one� z re�al�nych� po�trzeb.� Moż�-

na jed�nak� zwró�cić� uwa�gę� na kil�ka� spraw.� Du�żo

za�le�ży�od po�szcze�gól�nych�branż. I tak,�w sfe�rze

pro�duk�cji�to�sys�te�my�opty�ma�li�zu�ją�ce�pro�ce�sy�pro�-

duk�cji.�Nie�tyl�ko�wspo�ma�ga�ją�ce�za�rzą�dza�nie�pro�-

ce�sa�mi,�ale�tak�że�po�zwa�la�ją�ce�mie�rzyć�i nad�zo�ro�-

wać�kosz�ty�i ja�kość.�W tym�wy�pad�ku�czę�sto�na�si

klien�ci� po�trze�bu�ją� ta�kich� roz�wią�zań,� po�nie�waż

ocze�ku�ją�te�go�ich�kon�tra�hen�ci�z in�nych�kra�jów,�dla

któ�rych�w Pol�sce� pro�wa�dzi� się� pro�duk�cję.� Chcą

mieć� pew�ność� co� do ja�ko�ści� i chcą� sys�te�mów,

któ�re�po�zwo�lą� ją�utrzy�mać�na pod�sta�wie�mie�rze�-

nia�wskaź�ni�ków.�

W przy�pad�ku�firm�han�dlo�wych,�bez�wąt�pie�nia�istot�-

ne�jest�te�raz�do�po�sa�że�nie�ich�w roz�wią�za�nia�po�zwa�-

la�ją�ce�głę�biej�wejść�im�w In�ter�net.�Nie�cho�dzi�o skle�-

py�in�ter�ne�to�we,�któ�rych�jest�już�mul�tum,�ale�o sys�te�-

my� po�zwa�la�ją�ce� w sie�ci� in�te�gro�wać,� ze�sta�wiać

pro�duk�ty�i usłu�gi.�

W przy�pad�ku�ma�łych�firm�wi�dzi�my�po�trze�bę�sto�so�-

wa�nia� na więk�szą� ska�lę� sys�te�mów� obie�gu� do�ku�-

men�tów�czy�kon�tro�li�pro�ce�sów�biz�ne�so�wych.�Z na�-

szych�ob�ser�wa�cji�wy�ni�ka�bo�wiem,�że�pra�cow�ni�cy�są

źle�kon�tro�lo�wa�ni�i w po�pra�wie�te�go�pro�ce�su�drze�mią

re�zer�wy�efek�tyw�no�ści�firm.

Wresz�cie�w sfe�rze�pu�blicz�nej�jest�to�kwe�stia�okre�śla�-

nia� wspo�mi�na�nych� wcze�śniej� pro�ce�sów� biz�ne�so�-

wych�i na ich�pod�sta�wie�wdra�ża�nia�roz�wią�zań.

– Na szcze blu sa mo rzą dów trwa wie le po waż -

nych pro jek tów te le in for ma tycz nych. Na szcze -

blu cen tral nym te pro jek ty wciąż się nie uda ją.

Z cze go wy ni ka ta ka sy tu acja?

–� Rze�czy�wi�ście,� np.� w Łódz�kiem� uczest�ni�czy�my

w po�stę�po�wa�niach�na Re�gio�nal�ny�Sys�tem�In�for�ma�-

cji� Me�dycz�nej.� Pra�cu�je�my� z wyż�szy�mi� uczel�nia�mi

na te�re�nie�Pol�ski.�Na szcze�blu�cen�tral�nym�by�ły�za�-

po�wie�dzi�wie�lu�pro�jek�tów.�Na�dal�jed�nak�pod wzglę�-

dem�ko�mu�ni�ka�cji� or�ga�nów�wła�dzy�pań�stwo�wej� ze

spo�łe�czeń�stwem� in�for�ma�cyj�nym� je�ste�śmy� w ty�le

za kra�ja�mi�sta�rej�Unii,�ale�nie�tyl�ko...

Tu� przy�czyn� te�go� sta�nu� rze�czy� upa�try�wał�bym

w dwóch�ob�sza�rach.�Pierw�szy,�to�zło�żo�ność�tych

roz�wią�zań�cen�tral�nych.�Dru�gi,�to�kwe�stia�prze�ło�że�-

nia�się�ich�po�wo�dze�nia�na spra�wy�wy�bor�cze.�O ile

w mia�stach,�gmi�nach�fakt�wdro�że�nia�sys�te�mu�ko�-

mu�ni�ka�cji�urzę�du�z miesz�kań�ca�mi�zo�sta�nie�od ra�-

zu�od�no�to�wa�ny� i sko�ja�rzo�ny�z pre�zy�den�tem�mia�-

sta� czy�bur�mi�strzem,�o ty�le� na szcze�blu� cen�tral�-

nym� wdro�że�nie� np.� pl.ID� nie� bę�dzie� sta�no�wić

pod�sta�wy� de�cy�zji� o wy�bo�rze� tej� czy� in�nej� par�tii

do par�la�men�tu.�Dla�te�go�w ad�mi�ni�stra�cji�cen�tral�nej

czę�sto� brak� de�ter�mi�na�cji� i chę�ci� po�dej�mo�wa�nia

de�cy�zji� do�ty�czą�cych� du�żych� pro�jek�tów� IT.� Tym

bar�dziej�że�zwią�za�ne�jest�to�z wy�dat�ko�wa�niem�du�-

żych�pie�nię�dzy.
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