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Streszczenie: Pandemia COVID-19 niewątpliwie wpłynęła na gospodarkę światową. Wiele 
firm straciło możliwość prowadzenia działalności z powodu wprowadzonych obostrzeń i za-
mknięcia granic. Jednak koronawirus to nie tylko negatywy. Wiele szans związanych z sytuacją 
pandemiczną można dostrzec np. w branży IT (Information Technology), jednak w obliczu 
ogromu destrukcyjnych skutków pandemii COVID-19 są one często pomijane. Izolacja i zwią-
zane z nią przejście w tryb pracy zdalnej przyczyniły się do progresu firm zajmujących się 
wytwarzaniem i sprzedażą oprogramowania, szeroko pojętych usług IT, jak również sprzętu 
komputerowego. Niniejszy rozdział poświęcono tematyce pozytywnej strony pandemii korona-
wirusa ze zwróceniem szczególnej uwagi na branżę IT. Jego celem jest dokonanie przeglądu 
artykułów oraz wyników badań, a także ich omówienie oraz sformułowanie wniosków.
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1. Wprowadzenie

W historii można wyróżnić wiele epidemii i pandemii, które miały wpływ na to, w ja-
kim świecie żyjemy obecnie. Ludzkość notuje jako najstarsze znane tego typu zda-
rzenie zarazę Antoninów w II wieku naszej ery, która pochłonęła 5 mln ludzkich ist-
nień. Kolejną tragedią, która przyniosła pięciokrotnie więcej ofiar, była czarna śmierć. 
Warto również wspomnieć o ospie prawdziwej i grypie hiszpance, na które zmarło 
łącznie ponad 100 000 mln osób. Od blisko 40 lat świat boryka się z wirusem HIV 
i wywoływanym przez niego AIDS, a od półtora roku z pandemią COVID-19. Warto 
dodać, że AIDS pochłonął dotychczas około 35 mln osób, czyli średnio nieco poniżej 
miliona rocznie. SARS-CoV-2 pojawił się w listopadzie 2019 roku, lecz za datę wy-
buchu pandemii uznaje się marzec 2020 roku. W połowie grudnia 2020 roku wska-
zywana była już liczba 1,6 mln zgonów (Procyk-Lewandowska, 2020), czyli śred-
nio blisko 200 tysięcy miesięcznie od rozpoczęcia pandemii. Liczba ta nie napawa 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
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122 U. Zemlińska-Sikora

optymizmem, ponieważ prezentuje jedną z największych pandemii wszech czasów. 
Warto jednak podkreślić, że tempo, w jakim żyjemy, jak również rozwój, który pędzi 
w wielu kierunkach, sprawiły, że rozprzestrzenianie się wirusa było szybkie. Liczne 
codzienne podróże mieszkańców różnych państw z różnych kontynentów z pewnością 
spowodowały przyspieszone szerzenie się COVID-19. Restrykcje i częściowe zamro-
żenie gospodarki ma wiele ekonomicznych oraz społecznych konsekwencji. Można 
rozpatrywać tę sytuację zarówno jako negatywną, ale też jako pozytywną – w zależ-
ności od tego, którą branżę reprezentuje dana spółka. Warto wspomnieć o branży tu-
rystycznej, restauracyjnej oraz rozrywkowej, które przez restrykcje związane z podró-
żowaniem i narzuconymi ograniczeniami niewątpliwie ucierpiały w czasie pandemii.

Wskazane wyżej negatywne skutki COVID-19 wpływają na codzienne życie, 
jednakże w czasach pandemii można również zauważyć pozytywne akcenty i wskazać 
branże, które mimo ogromnych trudności umocniły swoją pozycję. Wśród tych branż 
z pewnością można wyróżnić branżę informatyczną. Od momentu przejścia na zdalny 
tryb pracy, rezygnacji z bezpośrednich biznesowych spotkań, zajęć w szkołach i na 
uczelniach oraz podróży służbowych wszystkie te aktywności przeniosły się w świat 
wirtualny. Firmy oferujące sprzęt komputerowy i narzędzia do organizacji i prowa-
dzenia telekonferencji dostały swoje przysłowiowe 5 minut. Warto jednak dodać, że 
poza tym branża IT miała możliwość rozwoju w dziedzinach takich jak usługi infor-
matyczne, różnego rodzaju oprogramowanie oraz cyberbezpieczeństwo. IT otrzymało 
niewątpliwie szansę, ale aby z niej skorzystać i utrzymać się na rynku, należało skupić 
się na rozwoju, ponieważ zwiększenie popytu powoduje również zwiększenie podaży, 
choć nie w tak szybkim tempie.

Statystyki wskazują, że wartość rynku IT w Polsce zanotowała przyrost od stycznia 
2019 roku do stycznia 2020 roku o 1551 mln dolarów, czyli prawie miliard więcej w po-
równaniu ze styczniem 2018 roku (Emis, 2021). Patrząc jednak na wartości ze stycznia 
2021 roku, trzeba zauważyć, że wielkość ta – w odniesieniu rok do roku – jest już większa 
o blisko 3700 mln dolarów. Widoczny jest więc blisko 2,5-krotny wzrost przyrostu war-
tości rynku IT. Warto podkreślić, że w historii branży IT jest to największy wartościowy 
wzrost rok do roku, jak również najwyższa wartość branży IT, która dzięki szybkiemu 
rozwojowi stale rośnie w siłę z trzema niewielkimi spadkami w ciągu ostatnich 15 lat 
oraz jednym znaczącym odnotowanym w styczniu 2008 roku w stosunku do stycznia 
2009 roku, kiedy to świat borykał się z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym.

Poruszana w niniejszym rozdziale tematyka jest bardzo aktualna, ponieważ pan-
demia nadal trwa. W dalszej części zostanie dokonany przegląd literatury przedmiotu 
na podstawie przeszukania źródeł internetowych wybranymi kombinacjami słów klu-
czowych.

2. Ryzyko jako szansa

Rok 2020 przyniósł wiele zmian odczuwalnych na całym świecie. Pandemia 
COVID-19 zaskoczyła ludzi ze wszystkich kontynentów – wiele osób straciło pracę, 
a przedsiębiorstwa przechodziły poważne turbulencje, które w 15% przypadków 
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przyczyniły się do kryzysu i/lub upadku działalności oraz tylko w 7% przypadków 
do rozwoju biznesu (Młynek, 2020). Około 92% osób, których stanowiska pozwa-
lają na pracę zdalną, korzysta z tego rozwiązania (PricewaterhouseCoopers, 2020). 
Obecna sytuacja sprawia, że wiele rodzajów ryzyka widocznych jest gołym okiem. 
Pracodawcy i kierownicy mierzą się z wyzwaniami takimi jak motywowanie pracow-
ników na różnych płaszczyznach, które podczas pandemii zyskało szczególne znacze-
nie (Młynek, 2020). Warto jednak podkreślić, że ryzyko to nie tylko zagrożenia, czyli 
czynniki, które w momencie zdarzenia negatywnie wpływają na dane przedsięwzię-
cie. Ryzyko ma również drugą, „jasną” stronę, która może równoważyć negatywne 
wpływy zagrożeń – są nią szanse.

Słowo „ryzyko” pochodzi od greckiego słowa riscum oznaczającego „przy-
czynę”, a następnie termin ten był używany w języku łacińskim jako risco, czyli 
„urwisko”, a metaforycznie jako coś trudnego do ominięcia. Od XVI wieku wyraz ten 
zyskał dodatkowe znaczenie „odważyć się, podjąć przedsięwzięcie, mieć nadzieję na 
sukces gospodarczy” (Skjong, 2005). Współcześnie termin ten ma szersze znaczenie 
i w Słowniku języka polskiego jest definiowany jako zdarzenie, którego wynik jest nie-
pewny – nie jest znany (Polański i in., 2004). Mimo to ryzyko ciągle jest postrzegane 
jako coś negatywnego. Tymczasem oznacza ono i plusy, i minusy, zagrożenia i szanse, 
związane z konkretną działalnością. Szansa oznacza zdarzenie, które w momencie 
zajścia może wpłynąć pozytywnie na przedsięwzięcie, którego dotyczy.

W rozdziale zostaną przedstawione pozytywne aspekty COVID-19, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zmian obserwowanych w branży IT. Warto wspomnieć, że 
z początkiem wybuchu pandemii w Polsce (marzec 2020 roku), software house’y, 
firmy wytwarzające oraz utrzymujące narzędzia i usługi online, e-commerce i fintech 
aktywnie zwiększyły zapotrzebowanie na specjalistów. Wynagrodzenia w sektorze IT 
również wzrosły, co mogło zachęcać do zmiany pracy – mediana wynagrodzenia na 
poziomie mid przy umowie B2B w marcu 2020 roku była o 8% wyższa niż w styczniu 
tego samego roku (Steiner i Janecka, 2020).

3. Metody i narzędzia

Na potrzeby niniejszego rozdziału przegląd literatury został opracowany z wykorzy-
staniem narzędzi dostępnych w formie online. Limitowany dostęp do bibliotek sta-
cjonarnych sprawia, że wykorzystanie e-źródeł staje się pożądanym rozwiązaniem. 
Poruszany temat dotyczy stosunkowo nowego zdarzenia, mającego wpływ na gospo-
darkę. Sprawia to, że jest chętnie opisywany, a duża liczba przeprowadzonych badań 
pokazuje pozytywne i negatywne aspekty wywołane przez pandemię COVID-19.

W badaniu wykorzystano metodę systematycznego przeglądu literatury. Autorka 
zdecydowała się na wybór tej metody ze względu na możliwe szerokie jej wykorzysta-
nie przy użyciu stałej i powtarzalnej struktury (Orłowska i in., 2017). Metoda ta może 
zostać użyta na wszystkich etapach badania i umożliwia uzupełnienie ograniczeń wy-
stępujących przy narracyjnych przeglądach – błąd tendencyjności oraz stronniczość 
wyników i wniosków końcowych.
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Przegląd e-źródeł okazał się bardzo owocny. Wykorzystane zostały między innymi 
platformy zawierające źródła obce, tj. Emerald Insight, Science Direct (Elsevier), Scopus. 
Wiley Online Library oraz EMIS, gdzie jest możliwość uzyskania gospodarczych infor-
macji z Europy Środkowej, włączając w to sprawozdania oraz wyniki finansowe.

Do przygotowania przeglądu użyto kombinacji słów kluczowych oraz wyrażeń, 
a uzyskane wyniki zostały krótko zaprezentowane w dalszej części tekstu. Przegląd po-
wstał przy użyciu słów kluczowych „COVID-19” lub „SARS-CoV-2” oraz: „szansa”, 
„rozwój”, „pozytywny efekt”, „pozytywna strona”, „rozwój technologiczny”, „inno-
wacja”, „transformacja cyfrowa”, „zdalna praca”, „komunikacja” czy „wirtualne ze-
społy”. Przeszukanie wybranych baz pod względem wymienionych słów kluczowych 
dało wynik w postaci tysięcy publikacji. W rozdziale zostaną przedstawione pozycje 
wybrane przez autorkę jako te, które wnoszą istotne informacje do poruszanej tematyki.

4. Przegląd publikacji

W przeglądzie dokonanym w bibliotece online Scopus otrzymano 16 149 wyni-
ków. W źródle Wiley Online Library po wpisaniu słów kluczowych można zaob-
serwować 13 341 wyników. Emerald Insight prezentuje 2903 publikacje. Natomiast 
najwięcej artykułów, w liczbie 32 530, przedstawia Science Direct. Warto zaznaczyć, 
że pierwsze publikacje we wskazanej tematyce ukazały się w 2019 roku, kiedy to 
wirus SARS-CoV-2 pojawił się w chińskim mieście Wuhan. Na wykresie zaprezento-
wanym na rysunku 1 została przedstawiona liczba publikacji od momentu pierwszego 
zachorowania na COVID-19 do stycznia 2021 roku, które są dostępne w bibliotece 
Wiley Online Library. Autorka wybrała właśnie to źródło, ponieważ umożliwia ono 
prezentowanie danych z uwzględnieniem nie tylko lat publikacji, ale również w któ-
rym dokładnie miesiącu miało to miejsce.
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Rys. 1. Liczba publikacji wyszukanych po słowach kluczowych (stan z lutego 2021 roku)
Źródło: Wiley Online Library
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Z rysunku 1 można wyczytać, że w maju 2020 roku, czyli ponad pół roku 
od pierwszych wieści o COVID-19, było już ponad 1000 publikacji w tej tematyce. 
Każdy następny miesiąc to kolejne publikacje w liczbie 1000 lub więcej – najwyż-
szy dotychczas wynik odnotowano w grudniu 2020 roku, kiedy było ich około 1500. 
Wartość środkowa, mediana, przypadła na wrzesień 2020 roku – z wykresu można 
wyczytać, że znikoma liczba artykułów z pierwszych kilku miesięcy spowodowała 
przesunięcie się mediany na prawą stronę.

W tabeli 1 zostały zestawione artykuły oraz wyniki badań subiektywnie wyse-
lekcjonowane spośród dużej liczby dostępnych publikacji. Dobór zaprezentowanych 
materiałów miał na celu przedstawienie pozytywnej strony pandemii dla branży IT.

Tabela 1
Przegląd publikacji

Autor Tytuł publikacji Opis

(Papagiannidis 
i in., 2020)

WHO led the digital 
transformation of your 
company? A reflection of IT 
related challenges during 
the pandemic

Wyzwania IT podczas pandemii 
koronawirusa: użycie programów 
do wideokonferencji, dostosowanie narzędzi 
do pracy zdalnej czy zwiększona liczba 
ataków phisingowych

(He i in., 2021) Information technology 
solutions, challenges, and 
suggestions for tackling the 
COVID-19 pandemic

Podsumowanie technologii stosowanych 
w czasie pracy zdalnej wymuszonej 
przez pandemię COVID-19 – zestawienie 
dostępnych narzędzi mających na celu 
minimalizację negatywnego wpływu 
pandemii w zakresie sposobu pracy 
zdalnej. Zauważalny jest rozwój aplikacji 
telefonicznych, chatbotów, technologii druku 
3D, analizy danych, Internet of Things oraz 
robotów i uczenia maszynowego

(Steiner, 
Janecka, 2020)

Raport: Zarobki i trendy 
technologiczne w czasie 
pandemii. Wpływ pandemii 
COVID-19 na rynek IT 
w Polsce

Branża IT w czasie pandemii – porównanie 
zarobków ze stycznia 2020 roku do marca 
2020 roku. Można zaobserwować 
zwiększenie zarobków na poszczególnych 
stanowiskach w branży IT o nawet 8% 
w ciągu dwóch miesięcy. Pandemia 
sprawia, że najlepiej radzą sobie firmy, 
których działalność była i jest oparta na 
pracy online, a rozwiązania automatyczne 
i sztuczna inteligencja zyskują kolejnych 
sprzymierzeńców
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Autor Tytuł publikacji Opis

(Deloitte, 
2020)

Remote Collaboration. 
Facing the challenges of 
COVID-19 

Zdalna kooperacja. Wyzwania w dobie 
pandemii – miejsce pracy do formy zdalnej, 
narzędzia do pracy zdalnej: wirtualne 
spotkania, wirtualna komunikacja, 
prezentacje i spotkania w formie zdalnej, 
budowanie zespołu w formule online. 
Przedstawione zostały również wskazówki 
dla liderów w postaci 10 korzystnych 
do przyjęcia postaw. COVID-19 jako 
katalizator nowych, efektywnych sposobów 
pracy

(Pricewater-
houseCoopers, 
2020)

The COVID-19 Remote 
Working Experiment

Wyniki badania przeprowadzonego odnośnie 
do pracy zdalnej w dobie COVID-19 – 
postrzeganie przez respondentów pracy 
zdalnej, jej ocena oraz preferencje

(Młynek, 2020) Raport: Rynek pracy po 
koronawirusie

Wyniki badań przedstawiające wpływ 
pandemii na kondycję firmy – zmiany 
w strategii działania firm, działania 
operacyjne podjęte lub planowane 
w najbliższym czasie. Rola HR we 
wprowadzaniu zmian, presja na pracowniku, 
koniec „rynku pracownika”, efektywność 
przejścia na pracę zdalną oraz bariery w tego 
rodzaju pracy. Przedstawione są również 
zalety i wady pracy zdalnej, jej przyszłość, 
motywacja pracowników podczas pandemii 
i najważniejsze oraz najmniej ważne 
narzędzia motywacyjne. Zostało również 
zadane pytanie, jacy liderzy są potrzebni 
oraz jak wygląda zdalna komunikacja 
menedżerów i zarządu

(Kinnarps 
Polska, 2020)

Raport z badania: Praca 
z domu 2020

Obszary wyzwań pracy zdalnej: technologia, 
fizyczne środowisko pracy i ergonomia, 
uwarunkowania osobiste, kontakty 
biznesowe, kultura pracy w firmie, work-life 
balance

(Wilson, 2020) The pandemic, the 
acceleration of digital 
transformation and the 
impact on cyber security

Przyspieszenie digitalizacji dzięki 
koronawirusowi, ale – co za tym idzie – 
również problemy z bezpieczeństwem w sieci 
oraz spowodowane tym straty finansowe 

Tabela 1 cd.
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(Wrike, 2020) The art of staying 
productive even across 
distance. Simple techniques 
to master remote 
collaboration

Przedstawienie wyników przeprowadzonych 
badań, fakty i statystyki: wzrost procentowy 
pracy zdalnej, zalety i wady pracy 
zdalnej, z czego pracownicy są w stanie 
zrezygnować by móc pracować zdalnie, 
największe wyzwania pracy zdalnej, kto 
z niej najbardziej korzysta, wewnętrzna 
i zewnętrzna komunikacja

(Brem i in., 
2020)

Implications of the 
coronavirus (COVID-19) 
outbreak for innovation: 
Which technologies will 
improve our lives?

W publikacji zostały przedstawione 
rozwiązania, takie jak: druk 3D, elastyczne 
systemy produkcyjne, analiza zbiorów 
danych, jak również produkty smart 
healthcare. Dodatkowo zostały poruszone 
kwestie: nauczania zdalnego, e-gamingu, 
komunikacji zdalnej, internetowego 
streamingu, płatności bezgotówkowych, 
e-commerce, dostaw zamówionych 
produktów pod wskazany adres (home 
delivery)

(Schweitzer 
i in., 2020)

Concepts and Solutions of 
the Digital Teams Platform 
to Support Mobile Work 
and Virtual Teams

Artykuł prezentuje platformę Digital Teams 
i dodatkowe funkcjonalności, które zostały 
zaimplementowane podczas pandemii. 
Platforma ta wspomaga kooperację online 
w zespołach pracujących zdalnie. Produkt 
jest budowany przyrostowo dzięki czemu 
użytkownicy mogą korzystać z ciągle 
rozwijanego produktu, który zostaje 
wzbogacony o dodatkowe funkcjonalności

(Cisco 
Systems, 2020)

United States: Cisco 
Announces Three New 
Webex Devices To 
Empower the Remote 
Worker and Enable a Safe 
Return to Office

Prezentacja trzech nowych produktów 
wprowadzonych na rynek przez Cisco: 
Webex Desk Camera (bezdotykowa kamera 
z funkcją wyciszania mikrofonu za pomocą 
gestów), Webex Desk Hub (rezerwowanie 
biurek przez aplikację – hotdesking), Webex 
Desk (rozwiązanie all-in-one – dotykowy 
ekran z wbudowaną wysokiej jakości kamerą, 
mikrofonem i głośnikami)

(Mishra i in., 
2020)

Online teaching-learning 
in higher education 
during lockdown period of 
COVID-19 pandemic

Szkolnictwo wyższe podczas pandemii. 
Przedstawienie nauczania zdalnego 
w szkolnictwie wyższym. Prezentacja między 
innymi narzędzi używanych do nauki zdalnej

Tabela 1 cd.
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Autor Tytuł publikacji Opis

(Anderson i in., 
2020)

How business is adapting 
to COVID-19: Executive 
insights reveal post-
pandemic opportunities

Zanikanie lub zmniejszenie barier, które 
przed pandemią były nie do pokonania. 
Przełączanie się firm na elastyczność 
i zwinność. Publikacja zawiera przegląd 
badań z okresu od kwietnia do sierpnia 2020 
roku

(Shimonski, 
2020)

Healthcare IT and the 
Growing Need for AI 
Operations

Technologia zmienia rynek healthcare przy 
użyciu operacji z wykorzystaniem sztucznej 
inteligencji. Podczas trwania pandemii 
doszło do zwiększenia użycia zasobów w tej 
dziedzinie

(Zemtsov, 
2021)

New technologies, 
potential unemployment 
and ‘nescience economy’ 
during and after the 2020 
economic crisis

Pandemia COVID-19 oraz wywołany nią 
kryzys gospodarczy w roku 2020 przyspiesza 
transformację cyfrową. Podczas tej sytuacji 
praca zdalna czy usługi online stają się 
powszechne. Technologie bezzałogowe 
mogą spowodować długoterminowy spadek 
zatrudnienia i wynikającą z tego redukcję 
kosztów dla firm

(Mbunge, 
2021)

A critical review of 
emerging technologies 
for tackling COVID‐19 
pandemic

Rozprzestrzeniająca się pandemia COVID-19 
wymusiła konieczność jej monitorowania 
i diagnozowania, a tym samym rozwój 
stosowanych w tym celu technologii, 
takich jak sztuczna inteligencja, big data, 
telemedycyna, technologia 5G, Internet of 
Medical Things, robotyka oraz wytwarzanie 
przyrostowe, a także inwigilacja i śledzenie. 
W publikacji został przedstawiony również 
przegląd technologii przyczyniających się 
do walki z koronawirusem

Liczba publikacji, które pojawiły się od momentu wybuchu pandemii COVID-19, 
potwierdza, że tematyka jest aktualna i interesuje szerokie grono naukowców. W ta-
beli 1 zostały przedstawione źródła na temat zwiększenia używania narzędzi do wi-
deokonferencji (Papagiannidis i in., 2020), problemów z cyberbezpieczeństwem 
(Wilson, 2020) oraz wykorzystania technologii w medycynie i w życiu codziennym. 
Są to tematy najbardziej aktualne w dobie pracy zdalnej i okresowej samoizolacji. 
Szanse w obszarze rozwoju aplikacji, oprogramowania, a nawet sprzętu komputero-
wego (Cisco Systems, 2020) zostały zauważone i wykorzystane przez firmy świad-
czące usługi w tym zakresie. Z tabeli 1 wynika, że COVID-19 – choć przyniósł kryzys 
gospodarczy – to również przyspieszył transformację cyfrową.

Tabela 1 cd.
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Przedstawione wyniki badań dają szeroki obraz sytuacji, która została spowodo-
wana przez pandemię: zwiększenie zarobków w branży IT (Steiner i Janecka, 2020), 
trudności w pogodzeniu pracy z życiem osobistym (Kinnarps Polska, 2020), czyli 
wady i zalety pracy z domu (Wrike, 2020; PricewaterhouseCoopers, 2020), czy 
zmiana strategii działania firm dotkniętych skutkami pandemii (Młynek, 2020). 
Wiele rozwiązań technologicznych wytworzono szybciej, niż planowano (Shi mon-
ski, 2020; Wilson, 2020; Zemtsov, 2021), z uwagi na potrzeby wygenerowane przez 
pandemię.

5. COVID-19 katalizatorem zmian w gospodarce cyfrowej

Rozwój gospodarki cyfrowej w ostatnich miesiącach znacząco przyspieszył. 
Digitalizacja w wielu firmach została przeprowadzona w błyskawicznym tempie, 
a zadania, które dotychczas były możliwe do wykonania tylko w warunkach sta-
cjonarnych, zostały przeniesione w świat wirtualny. Sektory gospodarki takie jak 
służba zdrowia czy szkolnictwo przeszły na zdalny tryb pracy. Wideokonsultacja 
oraz teleporada lekarska nie są już niczym zaskakującym, a praca „z domu” jest po-
wszechna. Te i inne zdalne rozwiązania były możliwe dzięki produktom zapropo-
nowanym przez firmy specjalizujące się w wytwarzaniu oprogramowania i sprzętu 
kom puterowego.

Narzędzia do komunikacji zdalnej podczas pandemii nabrały ogromnego znacze-
nia. Korzystanie z telefonu do rozmów służbowych czy zajęć zdalnych nie spełnia już 
wymagań użytkowników, którzy potrzebują dzielić się ekranem oraz widzieć obraz 
innego uczestnika spotkania w odpowiedniej rozdzielczości. Czynniki te spowodo-
wały, że wybranie odpowiedniej platformy komunikacyjnej stało się punktem wyjścia 
do efektywnego działania w dobie COVID-19. Na rynku istnieje kilku większych gra-
czy, takich jak Microsoft Teams, Cisco Webex, Skype czy Zoom. W związku z wybu-
chem pandemii komunikatory online stały się podstawowymi narzędziami w koope-
racji pomiędzy ludźmi. Ograniczenie możliwości rozwiązywania zagadnień podczas 
bezpośrednich spotkań „na kawie” został wymuszony przez obostrzenia oraz narzu-
coną izolację. Popularność komunikatorów zdalnych rosła z dnia na dzień. Microsoft 
Teams (MS Teams) to jedna z tych platform, które niezaprzeczalnie zyskały na pan-
demii. Po roku od swojego powstania miała 2 miliony użytkowników, jednak między 
listopadem 2019 roku a kwietniem 2020 roku odnotowano wzrost o blisko 400%. 
W listopadzie 2020 roku popularny MS Teams użytkowało już 115 milionów osób 
(Chustecki, 2020) (wzrost o 40 milionów w porównaniu do kwietnia tegoż roku). 
Jeśli chodzi o liczbę minut użytkowania wspomnianej platformy komunikacyjnej, 
to 12 marca 2020 roku było to 560 milionów, cztery dni później liczba ta wzrosła 
do 900 milionów, a 15 dni później była trzykrotnie większa (Curry, 2021). MS Teams 
oprócz znaczącego zwiększenia liczby użytkowników oraz czasu korzystania z tego 
narzędzia może pochwalić się również rozszerzeniem funkcjonalności, które przyczy-
niły się do sukcesu. MS Teams rozbudował między innymi opcję wirtualnych pokoi, 
widok prezentacji oraz użytkowników (ps, 2021).
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Zoom to platforma, która uważana jest za jeden z największych beneficjentów 
pandemii (Druś, 2020). Kurs akcji Zooma wynosił we wrześniu 2020 roku o 572% wię-
cej niż w roku poprzednim. Platforma dość szybko znalazła uznanie wśród użytkow-
ników i już w kwietniu 2020 roku liczba pobrań tego komunikatora wzrosła o 740% 
w porównaniu z poprzednim rokiem. Główną zaletą aplikacji i przewagą konkuren-
cyjną, oprócz przyjemnego interfejsu użytkownika oraz łatwości w obsłudze, były 
tzw. pokoje (breakout rooms). Użytkownicy mogli zostać przeniesieni do współpracy 
w podgrupach w specjalnie wydzielone przestrzenie, a host w dowolnym momencie 
mógł poprosić ich o powrót. Ta funkcjonalność wyróżniała Zooma spośród pozosta-
łych narzędzi do wideokonferencji w pierwszych miesiącach pandemii.

Google Meet to kolejny gracz na rynku oprogramowania do wideokonfe-
rencji, który za przykładem Cisco Webexa wprowadził darmowy okres korzy-
stania z narzędzia, a później ograniczył go do 60 minut na jednorazowe spotkanie 
(Ostruszka, 2020) – Cisco zaproponował swoim użytkownikom o 10 minut mniej. 
Cisco to jedna z wiodących firm na świecie, dlatego chętnych na ich produkty nie 
brakuje. Do Cisco Webexa zostały zaimplementowane dodatkowe funkcjonalności, 
na przykład Webex Huddle – umożliwiająca organizację spotkań jednym kliknięciem 
oraz redukcję szumów (Chustecki, 2020). Oprócz Cisco Webexa dużym zaintereso-
waniem cieszy się również Cisco AnyConnect, czyli klient VPN (JP, 2020) umożli-
wiający bezpieczne połączenie pomiędzy serwerami firmowymi a komputerem nie-
podłączonym do sieci firmowej.

Platformy, które od zawsze kojarzone były ze strefą online, również zyskały 
podczas sytuacji pandemicznej. Facebook, Netflix oraz Amazon zanotowały wzrost 
(WprostBiznes, 2020). Zamknięcie w miejscach zamieszkania sprawiło, że ogląda-
nie filmu to jedna z nielicznych rozrywek. Coraz powszechniejszą praktyką stały się 
zakupy sprzętu komputerowego, a także wielu innych artykułów za pośrednictwem 
sprzedaży internetowej.

Digital Teams (Schweitzer i in., 2020) jest jedną z platform, która sprawia, że 
zdalna praca jest możliwa w przystępnej formie. Narzędzie to oferuje przestrzeń 
do zarządzania zespołem przy użyciu elastycznego modelu wirtualnej pracy, zdalnej 
współpracy, a całość oparta jest na metodach zwinnych, możliwości organizacji wir-
tualnych zespołów oraz nienamacalnego środowiska pracy. Warto wspomnieć również 
o aspektach społecznych – odpowiedzialności, samoorganizacji jednostek i budowa-
niu zdalnego zaufania. W czasie pandemii Digital Teams został wzbogacony o do-
datkowe funkcjonalności, takie jak: pulpit nawigacyjny, możliwość wymiany danych 
oraz mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji.

Pandemia wymusiła również znaczącą zmianę w funkcjonowaniu urzędów oraz 
obiegu dokumentów między kontrahentami. Podpis elektroniczny jest jednym z na-
rzędzi w postępującej digitalizacji i stał się podstawą do prowadzenia interesów, co 
potwierdza trzykrotne zwiększenie jego wykorzystania w drugim kwartale 2020 roku 
w stosunku do roku poprzedniego. Warto też wspomnieć o aplikacji ProteGO Safe, 
która za pośrednictwem bluetooth monitoruje otoczenie w poszukiwaniu urządzeń, 
które również mają zainstalowaną taką aplikację (Mazurek, 2020). Aplikacja po-
wstała, aby informować użytkowników o ryzyku kontaktu z osobą zakażoną.
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6. Dyskusja

Pierwsze zachorowania na COVID-19 zostały ujawnione w listopadzie 2019 roku 
w chińskim Wuhan i dla mieszkańców europejskich państw nie stanowiły wtedy jesz-
cze zagrożenia. Kilka miesięcy później, w marcu 2020 roku, pandemia nabrała tempa 
i z dnia na dzień wiele europejskich państw, w tym Polska, przeszło w tryb zamkniętych 
granic. Tam, gdzie to było możliwe, praca zdalna stała się podstawą do utrzymywania 
płynności działania firm, z których wiele nie było do tego przystosowanych. Nagłe 
zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt komputerowy oraz licencję do oprogramowań 
umożliwiających pracę zdalną, prowadzenie wideokonferencji czy bezpieczny dostęp 
do zasobów firmowych był wydatkiem, na którym firmy nie oszczędzały. Zwiększony 
popyt na wspomniane zasoby stał się ogromną szansą dla branży IT.

Kwestia ryzyka, czyli zagrożeń i szans, ciągle wywołuje poruszenie. Ryzyko 
bowiem kojarzone jest z negatywnym skutkiem. Szanse, czyli „jasna strona” ryzyka, 
to możliwości wystąpienia pozytywnych rezultatów. Po zidentyfikowaniu powinny 
zostać przeanalizowane. Firmy z sektora IT, które zainwestowały w rozwijanie funk-
cjonalności istniejących rozwiązań (Curry, 2020; Druś, 2020; Schweitzer i in., 2020) 
oraz wytwarzanie nowego oprogramowania i sprzętu (Cisco Systems, 2020), są tymi, 
które nie czekały, tylko podjęły działania mające na celu wykorzystać pojawiające 
się szanse. Warto również wspomnieć w tym miejscu o firmach, które stały się użyt-
kownikami wymienionych rozwiązań. Wybuch pandemii zmienił wypracowane przez 
lata działalności procesy i tylko podjęcie elastycznych działań dostosowanych do za-
istniałej sytuacji sprawiło, że zagrożone brakiem ciągłości biznesowej firmy mogły 
zażegnać widmo bankructwa.

Niewątpliwym wyzwaniem stała się kooperacja zdalna, która może być rozpatry-
wana na wiele sposobów (Deloitte, 2020). Praca i życie w przysłowiowych czterech 
ścianach sprawiają, że praca zespołowa czy kontakt ze współpracownikami nie są już 
niezbędne do codziennego wykonywania służbowych obowiązków w takim stopniu 
jak przed lockdownem. Około 32% osób wskazuje, że ich produktywność spadła pod-
czas pierwszych tygodni pracy zdalnej, a 34% deklaruje jej wzrost – niezauważalną 
różnicę deklaruje 31%, a pozostałe osoby nie potrafią wskazać różnicy (Wrike, 2020). 
Work-life balance było przedmiotem innego badania, gdzie aż 62% respondentów 
przyznało, że nowe zadania związane z pracą zdalną wciąż są dla nich wyzwaniem 
(Kinnarps Polska, 2020).

7. Wnioski

Dokonany przez autorkę przegląd publikacji i badań pokazuje, że temat ten jest 
niezmiernie ważny w obecnych czasach. Publikacje, które pojawiły się od grudnia 
2019 roku do początku 2021 roku, są obszernymi źródłami wiedzy na temat działalności 
branży IT oraz wyzwań, którym stawia ona czoła podczas pandemii. Przeprowadzone 
badania uzupełniają je o dane empiryczne. Mimo że COVID-19 przyniósł głównie ne-
gatywne skutki, dla branży IT było to zjawisko, w którym można znaleźć dobrą stronę. 
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Warto również wspomnieć o umiejętnościach pracowników branży IT, ponieważ jest 
to silna strona wspomnianych firm. Znajomość oprogramowania i umiejętności tech-
niczne znacząco ułatwiła przejście w tryb pracy zdalnej. Osoby z sektora IT często 
jeszcze przed pandemią miały możliwość pracy z domu (Steiner i Janecka, 2020), co 
stało się niewątpliwą przewagą konkurencyjną.

Wprowadzenie lockdownu oraz obostrzeń rządowych przyczyniło się do obo-
wiązkowego przejścia w tryb pracy zdalnej w wielu przedsiębiorstwach, co z ko-
lei dla firm wytwarzających oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy oznaczało 
wzrost sprzedaży produktów i rozwiązań. Narzędzia do wideokonferencji, komu-
nikatory online, a dla wielu pracowników również klient VPN to już rozwiązania 
poznane i wykorzystywane w codziennej pracy z domu. Dzieci i młodzież również 
w większym stopniu wykorzystują komputery do zajęć, co jest wartością dodaną dla 
branży IT. Warto jednak podkreślić, że dla pracowników firm świadczących usługi IT 
oraz hardware czas pandemii był bardzo pracowity, a powstała sytuacja była szansą, 
która została dostrzeżona i wzmocniona przez odpowiednio dostosowane i wdrożone 
strategie. Rozdział ten, oprócz przedstawienia pozytywnej strony ryzyka związanego 
z pandemią COVID-19, zwraca również uwagę na to, że ryzyko to nie tylko zagroże-
nia, ale również szanse.

Oprócz dostrzeżonego wzrostu wartości rynku IT warto ze szczególną uwagą 
obserwować rozwój sztucznej inteligencji (Steiner i Janecka, 2020; Shimonski, 2020; 
Mbunge, 2021) i narzędzi do wideokonferencji (Curry, 2020), które stały się podstawą 
zdalnego życia, pracy i nauki w dobie pandemii. Oczywiście należy dodać, że sytua-
cja jest dynamiczna i nowe publikacje oraz badania będą sukcesywnie prowadzone, 
zatem przegląd będzie wymagał aktualizowania. Pytaniami, które ciągle nasuwają 
się po przeprowadzonym przeglądzie literatury, są: czy zdalna praca i nauka zostaną 
z nami na dłużej? Czy hybrydowy tryb pracy i/lub nauki zyska większą popularność? 
Badania na ten temat są już prowadzone, a jedną z największych barier przejścia 
w permanentny tryb pracy zdalnej jest brak odpowiednich warunków do jej wyko-
nywania w domach, na co wskazało 57% respondentów biorących udział w badaniu 
(Młynek, 2020). Dodatkowo 29% ankietowanych zidentyfikowało problem z komuni-
kacją jako ten, który jest barierą. Wskazane czynniki są niezwykle istotne w codzien-
nej pracy zespołowej i nie powinny zostać zaniedbane. Jednakże, jak będzie wyglądać 
świat po pandemii COVID-19, pozostaje pytaniem otwartym.
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POSITIVE SIDE OF RISK.  
CASE OF THE IT INDUSTRY DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Summary: COVID-19 pandemic has a huge impact on the economic situation. Many com-
panies lose business activity possibilities due to restrictions and borders lockdown. However, 
coronavirus has not only negatives. The SARS-CoV-2 positives impact is often omitted and 
various opportunities that go from the pandemic situation can be found in the IT industry, how-
ever taking into consideration the destructive effects of the COVID-19 pandemic they are often 
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omitted. Isolation and switching to remote work caused movement in software development 
and broadly defined IT services, as well as, hardware companies. This chapter is dedicated to 
the positive side of COVID-19 with attention to the IT area. The purpose is to review articles 
and research results as well as discussion and conclude.

Keywords: opportunity, positive impact, IT industry, SARS-CoV-2, COVID-19, pandemic


