
Nauka pływania w chmurze 

Na zajęciach z kreatywnego myślenia wykładowca pyta się studentów: Czy potrafią Państwo pływać? 

Część z nich potwierdza, a część odpowiada, że nie potrafi. Wykładowca zadaje kolejne pytanie: A czy 

głębokość wody ma znaczenie? Najpierw prosi o odpowiedź tych, którzy stwierdzili, że nie potrafią 

pływać. Ci z pełnym przekonaniem twierdzą, że oczywiście ma. Później kieruje to pytanie do studentów 

potrafiących pływać – a Ci z kolei zdecydowanie twierdzą, że nie ma znaczenia – ku oczywistemu 

zdziwieniu tych pierwszych… - Każdy, kto posiada umiejętność pływania wie, że pływa się blisko 

powierzchni wody, więc głębokość nie powinna mieć żadnego znaczenia – podsumowuje wykładowca. 

Witamy w roku 2021. Na początek warto sobie zadać pytanie, czego nauczył nas 2020? Tak, nauczył 

nas swoistego „pływania w chmurze”. Tak w największym uogólnieniu należałoby opisać zjawisko 

hybrydowej pracy, w której szybciej niż ktokolwiek z nas przed pandemią by przypuszczał - zmuszeni 

zostaliśmy do traktowania miejsca pracy jako czegoś bardzo symbolicznego. Tak naprawdę miejscem 

pracy stała się ta swoista tytułowa chmura, czyli wirtualny świat, z którym się łączymy poprzez internet, 

z którego czerpiemy i w którym tworzymy, czy też przekształcamy dane. Jeszcze nie dawno była to 

przerażająca głębia, która dla wielu nie czujących się jako osoby wprawnie funkcjonujące w wirtualnym 

świecie była zupełnie obcym, niepokojącym środowiskiem. Słowa klucza i symbole 2020 roku to 

MSTeams, Zoom, wspólny dysk, serwer, 5G, KPI, itp. Dziś bez względu na poziom naszych umiejętności 

radzenia sobie w digitalnej rzeczywistości – pływamy w tej chmurze, może nie robimy tego w pięknym 

stylu – ale ważne, że na razie nie toniemy…  

Na podstawie wielu artykułów, opinii, analiz i raportów, które błyskawicznie zostały opracowane 

i opublikowane na skutek globalnej powszechności dynamicznego rozwoju cyfryzacji w świecie 

opanowanym pandemią – warto wyłuskać z nich pewne kluczowe i fundamentalne tezy. Tak 

najogólniej ujmując zaryzykowałbym postawienie następujących: praca zdalna zostanie z nami po 

pandemii, cyfryzacja jeszcze bardziej zdominuje gospodarkę oraz tę, że cyberbezpieczeństwo stanie się 

obszarem wyzwań i jeszcze większych deficytów na rynku pracy. 

I. Praca zdalna, a precyzyjniej praca hybrydowa przypadła do gustu zarówno pracownikom jak 

i pracodawcom. 

Na pewno niektórzy, zwłaszcza zwolennicy „starej przedpandemicznej normalności” czytając to 

stwierdzenie w tym momencie - poczuli się oburzeni. Trochę słusznie, bo nie jest znowu tak, że tezę tę 

popierają wszyscy, jednogłośnie, bez jakichkolwiek „ale”. Każdy z nas, z autopsji - zna dobre i złe strony 

pracy zdalnej. Jednak mimo to, w większości badań i raportów (w tym przeprowadzonych m.in. przez 

ManpowerGroup oraz HRlink, WorldEconomic Forum czy Deloitte), jako pracownicy w ujęciu 

globalnym - bardziej jesteśmy na „tak” niż na „nie” w stosunku do pracy zdalnej, a zwłaszcza pracy w 

trybie mieszanym – z możliwością dostępu stacjonarnego do biura – raz czy dwa razy w tygodniu. 

- Sytuacja pandemiczna wymusiła (…) na pracodawcach zastosowanie wykorzystania pracy zdalnej 

oraz wykorzystania wielu narzędzi IT, które jak się okazało, paradoksalnie w wielu aspektach wpłynęło 

na podniesienie efektywności i organizacji pracy, ograniczenie kosztów działalności, a tym samym 

ujawniło nadwyżki zatrudnienia w niektórych obszarach działalności organizacji. – stwierdziła Aneta 

Andruszkiewicz, dyrektor personalna Unibep w artykule „14 menedżerów o rynku pracy 2021. Co nas 

czeka?” autorstwa Katarzyny Domagały-Szymonek opublikowanym na portalu plusHr.pl pod koniec 

grudnia 2020 roku 

Specjaliści z branży HR są zdania, że tzw. home office stał się po prostu nowym, alternatywnym stylem 

pracy. Został z nami na dłużej, bo stał się kusząco-intrygującą alternatywą dla pracy stacjonarnej. 

Pomaga w tym rozwój technologii i coraz szybsze transfery danych. Wielu pracownikom łatwiej jest 



w ten sposób utrzymywać „work-life balance” czyli równowagę praca-dom, a dla pracodawców, dla 

których wskaźniki efektywności pokazują nie tylko brak spadku, ale czasem i wzrosty, przy niższych 

kosztach – takie rozwiązanie jest po prostu opłacalne. Zupełnie innym zagadnieniem, wciąż 

pozostającym na etapie ewolucyjnego rozwoju jest kwestia nadzoru, kontroli i pomiaru efektywności 

pracy zdalnej, ale ten temat to zagadnienie na oddzielny artykuł… 

II. Smart-cyfryzacja głupcze!  

Proszę się nie obrażać – parafrazuję tylko słynne amerykańskie hasło wyborcze „It’s the economy, 

stupid” (tł. z ang. Gospodarka głupcze) użyte w kampanii wyborczej Billa Clintona w 1992 roku, którego 

autorem był doradca strategiczny amerykańskiego prezydenta James Carville. Gospodarka to mało, 

cyfryzacja to coś znacznie więcej. Wystarczy tylko spojrzeć na to co dzieje się na rynku kryptowalut, by 

zrozumieć, że dziś to cyfryzacja ma palmę pierwszeństwa (dla nieświadomych szalony wzrostu kursu, 

który na dzień pisania artykułu tj. 10 lutego 2021 r. wynosi 171 950 zł za 1 Bitcoina, a pięć lat temu - 

1700 zł). Nic dziwnego, że od cyfryzacji zależy gospodarka, bez niej gospodarki w tym wygodnym stylu 

„wszystko mam w smartfonie”, do którego się już zdążyliśmy przyzwyczaić - po prostu nie ma. I pewnie 

też nie powinno dziwić, że nasz kraj dzisiaj (pomijając wydarzenia polityczno-społeczne) najbardziej 

znany jest z tego, że to tutaj powstała najbardziej oczekiwana na świecie gra komputerowa CyberPunk 

stworzona przez mazowiecką spółkę CD Projekt S.A. (brawo Wy!). Sceptyków odsyłam do raportu 

ManpowerGroup z listopada 2020 roku „Game to work”, na wstępie, którego czytamy: „Czy Twoja 

organizacja chciałaby powiększyć swoje zasoby kadrowe o kreatywnego pracownika z rozbudowanymi 

umiejętnościami rozwiązywania problemów? Poszukiwania warto zacząć wśród zapalonych graczy 

Fortnite lub mistrzów League of Legends. Przez wiele lat lekceważony, traktowany tylko jako hobby 

świat gier, który obecnie tworzy 2,5 miliarda osób, sprzyja doskonaleniu szerokiego spektrum 

pożądanych kompetencji – od umiejętności pracy w zespole i współpracy do krytycznego myślenia 

i podejmowania decyzji.” Ponadto we wspomnianym powyżej artykule na portalu plushr.pl Joanna 

Osoba-Botwina, HR business partner w RAControls potwierdza i dodaje od siebie: - Na pewno wszelkie 

obszary IT będą wiodące, jeżeli chodzi o rynek pracownika. I tu widzę różne parametry, przy rozwijającej 

się sztucznej inteligencji, pewne powiązanie z inżynierią, mechaniką, elektroniką, te zawody będą 

najszybciej się rozwijały. Przy nadal konkurencyjnej sile roboczej w naszym kraju te obszary mogą dać 

interesujące zajęcie dla millenialsów i następnych pokoleń. Pracodawcy przejmą stery w branżach, 

które w tej chwili mają kłopoty ze względu na COVID-19. Na przykład w branży hotelarsko-

gastronomicznej, gdzie jest i będzie się nasilać podaż pracowników, a część przedsiębiorstw nie 

podejmie działalności po lockdownie. 

W kontekście rynku pracy cyfryzacja to prawdziwe wyzwanie. Proces automatyzacji i robotyzacji 

(roboty nie chorują na ludzkie wirusy, nie biorą urlopu i nie trzeba im płacić wynagrodzenia) oraz na 

skutek rozwoju IoT (Internet of Things – z ang. internet rzeczy – warto zapamiętać ten skrót, bo staje 

się on zupełnie powszechny z użyciu wykorzystania szybkiego transferu danych w kontekście sieci 5G 

do zarządzania, sterowania rzeczami przy wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji) człowiek 

będzie na wielu płaszczyznach zastępowalny. I tu nie chodzi tylko o samoobsługową kasę w biedronce, 

irytująco powtarzającą „potrzebna informacja”, ale o całe branże, które będą wykorzystywały rzeczy 

do diagnozowania, analizowania i planowania.  

Ciekawe ilu z czytelników ma na ręku smart opaskę lub smart zegarek. Bo to właśnie, my sami 

pomagamy rozwijać się procesowi wykorzystywania danych o sobie samych - do swoistej 

mentalnościowej zmiany funkcjonowania gospodarki. Na skutek zupełnie nieświadomego wybierania 

„opcji domyślnej” instalując kolejne aplikacje w „smart narzędziu” wyrażamy (według wielu nic nie 

znaczącą) zgodę na wysyłanie w chmurę informacji o naszych preferencjach, nawykach, parametrach, 

potrzebach zakupowych, a ostatnio o pełnym statusie zdrowotnym, ku wielkiej uciesze firm, w tym 



w kontekście parametrów życiowych - farmaceutycznych i usługowej branży medycznej. A całej tej 

analizy dokonują maszyny w oparciu o algorytmy tylko po to, by trafniej docierać do naszego portfela 

– dając nam doskonale „uszyte pod nas” towar lub usługę. 

A więc „cyfryzuj się albo giń”! Zapotrzebowanie na umiejętności z obszaru IT oraz kompetencje cyfrowe 

stało się tak powszechne i ogromne, że pracodawcy muszą się przyzwyczaić do deficytów na rynku 

pracy. Nic więc dziwnego, że na celowniku rekruterów są i będą robotycy i automatycy. Problem jednak 

jest tym głębszy, że powszechność zastosowania nowoczesnych technologii wymaga jej znajomości 

również od pracowników nie pracujących bezpośrednio w tych dziedzinach – jednym słowem uczmy 

się pływać w chmurze oceanicznej, nie tylko basenowej, bo przestała to być umiejętność oczekiwana 

od wybranych, a staje się obowiązkową kompetencją na rynku pracy XXI wieku. 

– Chociaż jest to zjawisko obserwowane na rynku pracy od dłuższego czasu, to w wyniku pandemii 

zdecydowanie zyskało na znaczeniu. Praca zdalna i przeobrażenia modeli biznesowych firm sprawiają, 

że zdolność funkcjonowania w środowisku cyfrowym staje się warunkiem zdobycia zatrudnienia 

w kolejnych branżach i obszarach specjalizacyjnych. Specjaliści, aby pozostać atrakcyjnymi 

kandydatami na rynku pracy, teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej muszą wzbogacać swoje 

doświadczenie i zdobywać nowe kompetencje – zaznacza Bartosz Dąbkowski, ekspert Hays Poland 

w artykule Trendy rynku pracy na rok 2021 opublikowanym na stronie eplastic.pl. 

Przykładem firm, które są swoistymi mistrzami pływania w chmurze są chociażby doskonale znane 

firmy CCC z branży obuwniczej czy Volkswagen Poznań z motoryzacyjnej. W eksperckim artykule 

Justyny Koc Praca 2.0. Raport specjalny o trendach przyszłości opublikowanym na portalu pulshr.pl 

wskazywane są jako te, które dzięki rozpoczęciu ewolucji cyfrowej przed pandemią – zyskują stałą 

i ogromną przewagę konkurencyjną, co wskazuje na zdecydowane obranie właściwiej drogi rozowju. 

Ci pierwsi, czyli CCC postawili na e-commerce czyli handel obuwiem online (na pewno doskonale znają 

Państwo portale eobuwie.pl czy DeeZee.pl – które są spółkami CCC), drudzy na robotyzację 

i automatyzację. W ostatnio rozbudowanym zakładzie Volkswagena zamontowano aż 450 nowych 

robotów. - W Volkswagen Poznań na bieżąco reagujemy na zmieniające się potrzeby. Prowadzimy 

szkolenia z zakresu automatyki, robotyki, hydrauliki, pneumatyki. Szkolenia obejmują szeroką tematykę 

– ponad 150 tematów szkoleniowych. 81 z nich realizowanych jest w naszym własnym Centrum 

Szkoleniowym przez 10 wykwalifikowanych trenerów wewnętrznych. Niezmiernie ważne przy tym jest 

wskazywanie szkolonym pracownikom przyszłości zawodowej związanej z nowymi umiejętnościami, 

uświadamianie, że digitalizacja już teraz stała się częścią naszego życia i ich zawodowa przyszłość jest 

z tym nierozerwalnie związana – Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych Volkswagen 

Poznań 

III. Obrońcy przed cyfrowymi piraniami 

Umiejętności cyfrowe to również wysoka świadomość zagrożeń jakie pociąga za sobą funkcjonowanie 

w wirtualnym świecie i chmurach danych. Presja czasu nie powinna nigdy stanowić argumentu do 

działań bez zachowania ostrożności i czujności w kontekście bezpieczeństwa cyfrowego. Powszechność 

haseł zawierających daty urodzeń, ciąg znaków „1234…” lub „qwerty” to istna przynęta na cyfrowe 

piranie. Przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych to już znacznie poważniejsza kwestia, 

o której jeszcze w okresie wchodzenia nowych przepisów o RODO wszyscy pamiętali, a w czasach 

pandemii jakby dostali amnezji. A na to tylko czekają rekiny – hakerzy, którzy doskonale zdają sobie 

sprawę, jakim cennym towarem jest informacja, zwłaszcza ta wrażliwa i dająca klucze do otwierania 

kolejnych zabezpieczeń. Czy czujemy się więc bezpieczni, skoro dociera do nas informacja, że hakerzy 

pokonali zabezpieczenia wspomnianej powyżej firmy CD Projekt S.A.? A jak informuje portal wp.pl 

prawdopodobnie ta sama grupa hakerska sparaliżowała (w tym samym dniu - 8 lutego 2021 r.) serwery 



Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. „Sytuacja jest na tyle poważna, że instytucja 

musiała przestawić się na pracę analogową. Według ustaleń Wirtualnej Polski na tę chwilę zapowiada 

się, że może być nawet problem ze zrobieniem wypłat dla pracowników. Żądanie okupu w tej sprawie 

może sięgać nawet kilkuset milionów euro.”  

Cyberbezpieczeństwo jest więc kolejną ogromną przestrzenią deficytu kompetencyjnego w obszarze 

ochrony danych. Zapotrzebowanie w tym obszarze to nie tylko oferty miejsc pracy dla specjalistów, ale 

przede wszystkim konieczność stałego i konsekwentnego podnoszenie wiedzy i umiejętności 

wszystkich pracowników mających do czynienia z przetwarzaniem danych. Ci pierwsi nie mogą 

narzekać na wysokość zarobków. Podając za informacją opublikowana na portalu praca.pl: „wg 

Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana zarobków młodszego specjalisty ds. bezpieczeństwa 

informatycznego wynosi 5840 zł brutto, specjalisty już 7730 zł, a 25% najlepiej opłacanych specjalistów 

otrzymuje ponad 10330 zł brutto. Mediana dla pracownika z długoletnim doświadczeniem zawodowym 

– starszego specjalisty – to 10950 zł natomiast miesięczne wynagrodzenie 25% osób na tym stanowisku 

wynosi ponad 15210 zł.” 

Pływamy w chmurze, czujemy się coraz pewniejsi w tej przestrzeni. Świat cyfrowy zmienia styl, 

charakter i zasady pracy. Dziś zaczyna się mówić coraz głośniej o potrzebach zmiany prawa pracy, które 

nie tylko wydaje się, ale zdecydowanie jest - archaiczne i nieadekwatne do tego, co traktujemy jako 

wykonywaną przez nas pracę. Warto na koniec wspomnieć o tym aspekcie, bo choć pływamy 

w chmurze, to trudno określić - bez właściwych i rzetelnych norm prawnych w jakim stylu to nasze 

pływanie się odbywa. 

Na koniec zachęcam wszystkich Państwa do przeczytania artykułu autorstwa Adama Trojańczyka: 

„Trendy w technologii na 2021 rok”, który został opublikowany w numerze 4 z 2020 roku Biuletynu 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Znajdą tam Państwo więcej ciekawych informacji, które 

warto poznać, by łatwiej żyć i pracować w cyfrowym świecie.  

Paweł Trojanowski 

filia WUP w Siedlcach 
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